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DE OPEN TUIN
DOOR

MARIE SCHMITZ.

I-let Avondlichge.

Langs den valen hemel gleed het laatste daglicht weg.
Een grauw en troebel duister, dat langs de huizen leek
op to kruipen, sloop door het eenige raam het kleine
kamertje binnen, behing er de wanden, vulde de hoeken
en dekte met een al zwaarder wordende wade het witte
bed van den jongen, dat voor het venster stond. Zijn
gezicht, zeer stil en wit in het wit van kussens en lakens,
met alleen het levende donker der oogen, die wegtuurden
naar het laatste licht, was als een masker strak. Zijn
vingers die zoo rusteloos konden:zoeken, lagen roerloos
op de sprei, die soms sterker bolde en daalde wanneer
een zuchten zijn borst bewoog.
Het eenige geluid was dit zuchten in het schemerstille kamertje.
Aan de kleine tafel, waarlangs het licht al nauw' meer
streek, zat de moeder in haar zwarten schoot lagen haar
handen stil bijeen en licht voorovergebogen staarde zij
naar den jongen, wrens geest leek heengezweefd op zijn
wegijlende gedachten. Zij bewoog geen lid van haar
schamel lijfje, zij sprak niet, zij zuchtte niet, zelfs ademde
zij voorzichtig, want zij wilt het wel, wanneer hij zoo
1
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stil terneer lag, zijn starre blikken heengevlucht in de
onzichtbare ruimten, dan mocht zij hem niet storen,
door geen beweging en geen gerucht. Soms beefden haar
lippen, en over haar oogen, dof als die eener oude vrouw,
floerste een leed dat zwaar van deernis was.
Hoevele waren de avonden dat zij z66 gezeten had, dat
zij zwijgend en lijdend zijn schijnbare rust had bespied,
waaronder zij zijn worstelend machteloos verlangen wist ?
Stifle avonden gelijk deze ...... aan het kleine stukje
hemel boven de daken teekende zich de dood van den
dag, afschijnend over zijn gezicht, dat ook de dood beteekend had. Dan was haar hart van liefde en pijn en
deernis overgeloopen, dan had zij zich vaak moeten
vastklemmen aan haar stoel om niet hem in haar armen
te gaan sluiten en hem haar brandende sidderende
woorden van troost en leed toe te fluisteren. Maar nimmer was zij tot hem gegaan om hem terug te voeren van
de verre wegen, waailangs zijn geest doolde, wetend zijn
smartelijke drift wanneer hij gestuit werd in zijn vlucht.
De lange lijdensjaren hadden haar wel geleerd het eigen
verlangen te verloochenen en eindeloos geduldig wachtte
zij tot hijzelf weer tot haar keerde en zijn oogen om haar
vroegen.
Ook het geduld had zij geleerd in de leedjaren, die haar
rug kromden, den glans nit haar oogen vaagden en haar,
voor wie het aantal der jaren nog niet wegen kon, een
oude vrouw maakten. Hun niet-aflatende nijping had
haar murw geknauwd, had haar hoop gedood en haar
opstandigheid, had haar alleen gegeven een eindelooze
kracht tot dragen, en ieder nieuw offer dat het level
eischte, bracht zij — zij 't even diep van leed doorwond
— in al gelatener overgave. Onverbiddelijk eischte het
alles : den man dien zij haar liefde gaf, den eersten blijden
bloei van hun geluk, de twee kleine blonde dochtertjes,
tot dit, haar laatst en misschien dh.arom liefst bezit,
het bang-bewaakte hell van twintig leedjaren. Sinds
lang wist zij ook dit verloren, bijna schenen haar een winst,
de nog toegemeten dagen, wier aantal zij niet kende, doch
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die zij met leedzwaar hart aftelde : alien avond een minder
aan het korte snoer.
Van een verrea torenklok dreunde een doffe galm in
de state toen eindelijk de starheid van den jongen brak.
Zwaar lag nu het duister, maar niet zoo dicht waren zijn
floersen of de moeder zag hoe de hand van haar kind
als zoekend gleed over de sprei, hoe zijn hoofd zich
keerde van het nog vaal-lichte venster af en zijn oogen
haar zochten. Zij was bij hem vOOr hij gesproken had, zij
legde haar koele, door het werken niet verruwde hand
over zijn witte knokenvingers, en speurend in zijn oogen,
nog starend-wijd, vraagde zij zacht :
„Mijn jongen, zal Moeder nu eens bij je komen zitten ?"
Moeilijk wendde hij zich in de kussens en zuchtte,
zooals zich wendt en zucht wie een te zware last zoekt
af te werpen. Dof, als een morrende klacht, antwoordde hij :
„Ik ben zoo moe...... altijd maar zoo moe."
Zij streelde zijn vingers, zoo broos onder de hare, haar
kleine stem werd vol en diep van mildheid :
„Wees maar geduldig, mijn kind. Beter worden gaat
niet gauw."
„Beter worden !" fluisterde hij honend.
Zij sloeg geen acht op den steek die haar hart doorvlijmde ; tot hem glimlachend in het duister, vervolgde zij:
„Als je maar eerst weer eens een nacht goed gerust
hebt, dan zul je eens zien hoe verkwikt je bent."
„Van de nachten verwacht ik 't al niet meer ; die zijn
nog bedrieglijker dan de dagen. De dag belOoft tenminste
geen rust en geen beterschap, maar de nacht...... als
alles zoo stil wordt en slapen gaat, en je wacht ...... en
je wacht ...... maar de slaap komt niet, en als hij komt
dan is hij vol droomen, afschuwelijke droomen, die mij
in den dag nog vervolgen, of heerlijke droomen, die nog
vreeselijker om te dragen zijn dan de afschuwelijke ...... "
„Wij zullen den dokter nog eens vragen je jets te geven
dat je wat rustiger slapen mag."
Bitter vroeg de jongen :
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„Kan een dokter de onrust wegnemen, die mij jaagt ?
Kan iemand dat ?"
Zacht, beschroomd, als vreezend hem te hinderen,
zei de moeder :
„God legt in ons hart de rust en den vrede die wij behoeven."
„Hoe zou God...... in mijn hart...... Ik ken geen
vrede meer."
„God doet de dingen zonder dat wij ze zien of begrijpen", antwoordde de moeder eenvoudig.
Weer lag de jongen stil, starend in het duister ; de
moeder zag hoe zijn oogen zwierven, als zoekend zonder
te zien. Zich dichter over hem buigend vraagde zij :
„Zal ik nu het lampje niet aansteken, Jacob ?"
Zwijgend nog tuurde hij in de kamer rond als overwoog
hij wat hem beter zijn kon : dit fluweelen duister of de
zachte lampenschijn. Maar op de donkere tafel ontwaarde hij nog het lichte geschemer van het theeservies,
en of een plotse gedachte hem greep, zoo vroeg hij, levendiger dan daarvOOr :
„Moeder, waarom steekt u nooit het theelichtje meer
aan ? Dat stille vlammetje achter de wit-porceleinen
plaatjes is zoo gezellig in het donker."
De moeder was al opgestaan, tastte in het donker
rond. Het scheen den jongen plotseling dat haar stem
van heel ver kwam.
„Moeder zet meestal geen thee voor haar alleen en
daarom brandt het lichtje zoo dikwijls niet. Maar we
zullen weer...... net als vroeger ...... "
Binnen zijn wit-porceleinen transparante wanden
brandde de kleine vlam stil en helder, een mild schijnsel
uitwerpend over het tafelvierkant en wat daarop stond.
De jongen had zich een weinig opzij gekeerd en keek de
kamer in, zachtheid lag om zijn mond.
„Weet u nog Moeder," vroeg hij, en zijn stem had
nu den even-trillenden klank van een kinderstem, „hoe
wij vroeger samen zaten bij dit lichtje, als ik mijn schoolwerk of had en hoe ik dan boos werd en dwong als u de
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lamp niet aan wou steken, maar nog schemeren wou ?
Ik kon nooit schemeren, ik had altijd haast om van alles
te gaan doen of de tijd te kort was." Even zweeg hij,
stiller zei hij toen : „De tijd was ook te kort. Zeker heb
ik dat toen al gevoeld."
Stilte hing langen tijd ; in den hoek van de kamer ving
het zachte zingen van het waterketeltje aan.
„School ...... " zei de jongen droomerig, „als ik eraan
terugdenk dat ik sommen maakte en op het bord schreef
en een meester me om d'ooren mepte omdat ik brutaal
was...... in een ander leven lijkt me dat alles gebeurd,
zoo ver weg. Weet u nog dat ik eens een jongen zoo geslagen heb, dat hij een week moest thuisblijven ? 1k weet
niet eens meer hoe hij heette."
Hij streek het haar van zijn vochtig voorhoofd, zijn
adem ging zwaarder, een vaal blosje kwam gloeien in
het wangenwit.
,,Vermoei je niet," maande de moeder bekommerd.
„Ach, laat mij toch praten," weerde hij ongeduldig
af. „Waarvoor zou ik mezelf nog sparen ? Ik wou dat ik
mij alles nog herinneren kon, dag voor dag, dan kon ik
zOO mijn leven nog eens over doen."
Even speelden zijn vingers met den zoom van het
laken, gedachteloos, dan ging hij verder, als peinzend
voor zich heen :
„Later werd alles beter ...... de lagere school, dat was
maar triest. Later werd dat anders, mooier bedoel ik......
het werk ...... en ook met mezelf, al werd ik toen al zw akker. Dat was de heerlijkste tijd toen ik werken kon en aan
de toekomst dacht en plannen maakte. Nu kijk ik alleen
nog maar in het verleden, want een toekomst heb ik
niet meer."
„Kind, zeg dat niet."
„1 Is dwaasheid, Moeder, om blind te zijn voor de
waarheid." zei de jongen hard.
De moeder zocht het woord, dat hem overtuigen zou
van wat zijzelf niet geloofde, doch zijn harde stelligheid
leek elk woord bij voorbaat te hebben ontkracht. Zij
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zweeg en zuchtte, doch in de dadelijk rijzende behoefte
om den mogelijken indruk van haar mismoedig zwijgen
bij hem weg te nemen, sprak zij met et/n bedrieglijk vertoon van opgewektheid :
„Ik heb je nog niet verteld Jacob, in het grijze huis
schuin over hebben wij een nieuwen buur gekregen, den
jongen pastoor die hier pas gekomen is. Vanmorgen toen
ik groente gekocht had sprak hij mij aan. Hij was heel
vriendelijk en vol belangstelling ...... hij had van je gehoord. Nu vroeg hij of hij eens mag komen praten met
j e ......
„Hij wil me zeker nog bekeeren voor het te laat is !''
schamperde de jongen met heesche stem. „Ik weet 't al
precies ...... berusten ...... blijmoedig zijn ...... Wat God
doet dat is we gedaan
Ik ken 't lesje al van buiten.
Hij kan zich de moeite wel besparen."
Een vluchtig rood beplekte de wangen van den jongen,
zijn adem ging hoorbaar en in het dek woelden en grepen
zijn vingers onrustig om. Hij kuchte.
De moeder legde haar vingers over de zijne, rustig en
zacht.
„Nee Jacob, nee kind," zei ze dringend. „Zoo moet je
't niet opvatten. Ik weet zeker' dat hij dat niet bedoeld
heeft ...... dat hij alleen .maar vriendelijk wilde zijn. En
zie je, er komt hier nooit iemand behalve de dokter; de
dokter en je moeder, andere menschen zie je niet. Het
geeft je nog eens nieuwe gedachten wanneer je eens met
een ander mensch kunt praten."
De opwinding van den jongen was alweer gezakt, zijn
blos vervaalde. Slap en stil lag hij in de kussens neer.
„Laat hij dan maar komen, als dat u een genoegen
doet," zei hij in moe-norsche onverschilligheid.
Dan wendde hij zich of en sloot de oogen, de eenzaamheid zoekend met zichzelf.
De moeder zuchtte onhoorbaar, stond geruchtloos op.
Diep in haar doffe oogen brandde het leed.
Achter het venstervierkant stond het zwart van de
nachtlucht zonder sterren.
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De blauwe morgen.
Wat was de morgen goddelijk klaar en blauw ! Nu
loopen ! dacht hij, loopen ! en hij ademde zijn borst
open en strekte zijn spieren. Naar 't wijde water ging
zijn weg, naar die blauwe wijdheid vanwaar de drieste
wind gerend kwam.
Ha ! Hier rook je al de zee ! Puntig en hobbelig waren
de keien van het propere straatje — zag het al blauw van
het blauwe water in de verte ? — dadelijk ging het den
hoek om, dan kwam de ruimte ! Daar waren de matrozen
al, de glundere Jantjes, hun blauwe buizen stonden bol,
de linten wapperden van hun mutsen.
De hoek ...... was hij er nu al ? ...... nog een stag ......
daar ! Ah ! Had hij geweten dat 't zOO wijd was en zOO
blauw ? Daar lagen langs den wal de schepen ; hun hooge
gladde lijven, waarlangs de glinstergolven spoelden,
blonken in den dag. En vol lag heel de wijde haven met
de huishooge statige scheepgevaarten en daarachter......
daarachter was het matelooze water, de zee, de lichtdoordrenkte horizon !
En hoe wapperden wimpels en viaggen ! Hij hield de
hand boven de oogen en staarde het aan ; hart-bonzenaverrukt. Het golfde op den straffen wind, de kloeke
vreugde van het rood-wit-blauw, de wimpels zwierden
trillend-gestrekt. En hoe blauw was alles, hoe blauw
en licht in dien overdadigen morgen !
Nu naar het water, dacht erlangs ! Het water proeven,
het zilt ! De drift van verlangen schoot in zijn lijf, hij
sprong, hij rende, of ging hij vanzelf met dien spelenden
wind ? Hij wierp het hoofd achterover, licht snelden zijn
voeten over kettingen en touwen en ijzeren ringen. Is
dat de morgen die zoo licht en dronken maakt, of de
vreugde ?
Floor, nu kwam van over het water muziek, traag
kwam het aangegolfd, een sleepende wijs, waarin een
verborgen blijheid bloeide. Trillend stond hij en luisterde.
En het zwol, al sneller stuwde de klankenstroom, al
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krachtiger zong de jubel uit. Dan dempte het weer tot
de ingehouden-zingende blijdschap.
Hij liep weer, het hoofd achterover, in den blauwen
schaterend-hellen morgen, in dien rijken stroom van
muziek , hij voelde den gloed der vreugde in zijn oogen,
den trillenden jubel in zijn keel. Kon hij dit stil in zich
houden, moest hij niet roepen, schreeuwen ? Opziende
boven hem, waar de vlaggen en wimpels wapperden en
trilden in het licht-doordrenkte blauw, wierp hij de
armen wijd-uit, lack overstroomde zijn gezicht en hij
juichte in de loutere vreugde die hem gansch vervulde,
juichte, juichte ......
Over hem boog zich zijn moeder, terwiji hij verwezen
uitzag in de vaalheid van den nog niet begonnen dag.
„Kind, je schreeuwde zoo, je droomde zeker. Er is
toch niets ?"
„Neen," fluisterde hij, nauw bewust.
Zij veegde zijn bezweet voorhoofd af, legde zijn kussens
goed en verschikte het dek.
„Dan is het goed," zeide ze, gerustgesteld.
Roerloos lag hij, de oogen gesloten alsof hij sliep. Maar
hij wist dat hij niet meer slapen zou en voelde in zich de
helderheid groeien.
Maar nog hield hij zijn lijf stil-als-dood gestrekt, de
handen saamgeklemd, de oogen dichtgenepen en hij
wachtte, als durfde hij hopen dat het nog weerkomen zou.
Maar al meer voelde hij uit de grondelooze diepte zich
stijgen in de helderheid, het was hem als sleurde men hem
uit een veilig-donkere schuilplaats zonder genade in de
wreede kou, in het naakte erbarminglooze licht.
Het was verloren, verloren.
En schoon hij bewegingloos bleef en zijn mond gesloten, ziedde in hem de donkere wanhoop, kreunde zijn
ziel als een gevangen beest dat de vrijheid ziet doch zich
gebonden weet.
Traag kroop de wintermorgen langs de muren toen
hij eindelijk de oogen opsloeg, norsch en donker.
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Ja, dit was het leven, dat hem was toegemeten, veeg,
kleurloos, lichtloos, als deze lichtlooze, kleurlooze, veege
dag, die al stierf voor hij geleefd had. Waar waren de
brandende laaiende heerlijkheden waarvan hij Bens gedroomd had, waarvan hij nog droomde in machteloos,
smachtend verlangen ? Verloren, voor hem verloren.
Nauw zichtbaar groeide de dag in het kamertje, waar
zwaar de stilte hing tusschen de moeder en den zoon.
De Priester.
In rustige gemakkelijkheid neergezeten naast het
smalle witte bed, waar zijn donkere rechtheid zich een
weinig naar overboog, zijn oogen diep van zachtheid,
een schemer van glimlachmildheid om zijn fijnen mond,
deed de jonge priester zijn smalle witte en toch stelke
hand rusten op de sprei die deinde met de ademing van
den zieke. En de jongen bezag die hand met den wantrouwigen weerzin, waarmee hij al -wat uit het sterke
leven daarbuiten tot hem kwam, bejegende. Hij zweeg
na zijn stuggen weergroet op des priesters woorden,
waarvan de warme klanktrilling nog in hem nazoemde.
„Uw moeder zei mij dat ge zoo zelden iemand spreekt,
daarom meende ik dat ik in uw eenzaamheid misschien
welkom kon zijn."
Wel argeloos en ontwapenend scheen dit zeggen en.
opziende in de warme mildheid van het naar hem toegebogen gelaat speurde de jongen daarin niets dat die
argeloosheid weersprak ; toch bleven zijn oogen stug en
zijn mond gesloten.
Doch als bespeurde de priester de stugheid van den
jongen niet, zoo bleef zijn gelaat zijn stralende mildheid
behouden en met een voller doorbrekenden glimlach
zei hij nog :
„ ...... Al behoort ge dan niet tot het kuddeke dat mij
hier te hoeden werd gegeven. "
De jongen had het hoofd afgewend en tuurde naar
buiten, waar langs een bleek wintersch blauw de wind
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kwam grijs-witte wolken stuwen. Norsch antwoordde hij :
„Ik heb geen behoefte aan afleiding."
Zacht weervroeg de priester :
„Weten wij wel ooit waar wij eigenlijk behoefte aan
hebben ?"
Langzaam keerde de jongen het gezicht naar binnen.
Een wijle bezag hij zwijgend het jonge priestergelaat met
den fijnen wijzen mond en de diepe oogen, zoo effen van
innerlijke rust en een schroeiende bitterheid borrelde
kokend in hem op, de folterende lust bevloog hem om
die sereene rust te verstoren. Vijandig, met den moedwil
om te kwetsen, sprak hij :
„Ik geloof dat ik dat nogal precies weet, ja. Maar
misschien is dat een van de zekerheden die Uw Kerk
pleegt te veroordeelen."
Zander gekrenktheid vroeg de priester :
„Denkt ge zoo zwart over wie tot u komt ? "
De jongen zweeg, als worstelend om woorden, in hem
ziedde de donkere opstandigheid, die opsteigerde tegen
die gave rust tegenover hem. Onbeheerscht nu barstte
hij los :
„Ik heb u niet gevraagd te komen ! Waarom laat ge
mij niet met rust ?"
De priester was al opgestaan ; hoog reikte zijn slanke
zwarte figuur boven bet witte bed. Hij strekte een hand
naar den jongen heen.
„Dan heb ik alleen nog vergeving te vragen voor mij n_
binnendringen."
Zacht kielde de deur, de schrale gestalte der moeder
school naar binnen. Zij stuitte opeens haar vluggen onhoorbaren Mop en blikkend van den priester naar haar
zoon, vroeg zij met een spijtige trilling in haar stem :
„Gaat Eerwaarde nu alweei heen ?"
„Uw zoon wil liever alleen zijn."
Zij trad snel nader met een haastig en toch beschroomd
gebaar als wilde zij haar hand op des pliesters arm leggea,
maar zij vouwde slechts de handen ineen en sprak zacht
en innig :
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„Ach, maar dat meent Jacob niet. Hij is wat moe
onprettig vandaag, hij heeft slecht geslapen ...... hij
slaapt de meeste nachten slecht. Maar u moet niet wegblijven omdat hij nu...... u moet terugkomen, een andere
keer ...... "
„Als uw zoon het wil," zei de priester ernstig en vriendelijk.
„Jacob ...... ", fluisterde de moedel. Maar norsch bleef
de jongen zwijgen.
Toen boog zich de priester naar het bed en zijn oogen
zagen met een teedere vastheid op het gezicht van den
jongen neer, diens blik optrekkend naar den zijne. Zijns
ondanks zag de jongen op, als wachtend.
„Een milde fee zond mij een korfje perziken. Zullen wij
die deelen ?" En terwiji een fijn lachje zijn mond omgleed
„Die groeien voor alle menschen op dezelfde wijze ;
misschien ontvangt ge die minder argwanend dan wie
een kleed draagt dat u vreemd is."
De stroeve trekken van den jongen ontspanden zich,
hij sloeg de oogen neer en weer op naar het milde gelaat
boven hem, zijn lippen trilden. De opstandigheid in hem
sloeg neei als onder een vreemde verstillende macht:
Een zachte pijn doorvleugde hem, waarin toch zoetheid
was. Hij wilde wel spreken en opende den mond, maar
Been woorden kwamen. Hij hief een hand van het dek
naar den priester op.
„Dat blijft dan afgesproken," zei deze blijmoedig,
zich een weinig buigend om cue smalle hand van den zieke
te drukken. Maar terwiji hij zich oprichtte om heen to
gaan, vermande zich de jongen en zacht, als in een laaLst
zichzelf kerwinnen, vroeg hi] :
„Wilt uzelf ...... ze brengen komen ?"
Verzonken in de zoele pijn die hij niet b(greep lag hij
nog stil in de zwaarder wordende grijsheid van den winternamiddag. De moeder zat nu weer naast hem, zwijgend
bezig en stoorde hem niet. De hemel had zich langzaam-
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aan gesloten ; achter het stuwende wolkengrijs ging het
laatste plekje winterblauw teloor.
„'t Gaat al donker warden," sprak de jongen zacht.
„'t Is morgen ook al Kerstmis," zei de moeder en
nauw hoorbaar zuchtte zij om den feestelijken kiank
van dit woord.
„Het laatste," wou de jongen zeggen in een opvleuging van zijn bitterheid. Maar hij sprak het niet uit,
want het versmoorde in de zoete weemoedspijn waar hij
nog vol van was en waarin hij zich, vreemd verdoofd,
Het wiegen.
Kerstmis.
Over al de daken en schoorsteenen, de kale boomtoppen
daartusschen, de torens in de verte, had de nacht het
reine witte kleed van sneeuw gespreid, dat alle goorheid, alle triestheid en donkerheid herschapen had in
een strakken kuischen luister. Nog floerste de morgen
een broos grijs daarboven, maar het was ijl als een sluier
en van trillend licht doortogen en de middag vaagde met
stille beweging de laatste floersen weg en spande boven
den luister van het wit een strak en zonnig blauw.
Stil en wit in zijn witte bed lag de jongen en zag rond
in het kamertje dat vol stond van de klaarte die het
helle buiten afstraalde. Er was als een helder-tinkelende
muziek om elk ding, saamvloeiend tot een lied van
nauw-naspeurbare melodie en toch zoo dierbaar-bekend.
Hij trachtte diep in zich die wijs to zingen, het lukte niet,
maar het maakte geen veischil ; hij voelde in de vaagvernomen klank-strooming het wezen van het Bens gekende.
Wit waren de wegen en de blauwe hemel daarboven
was een stolp van koude. Maar in de huizen der menschen
was het warm en feestelijk. Daar waren de kamers gesierd met het gladde groen-en-rood van hulst, met de
voorname weelde van roode en witte cyclamen, daar
dartelden de vlammen in open haarden. En straks
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kwamen de feestmaaltijden met donker gebraad en
geurige puddings.
Want het was Kerstmis.
En over den klaren middag daalde groot de teedere violette schemering. Als een koele donkere zuiverheid stond
zij buiten het raam, als een lichtend paars-blauw donker,
maar in het kamertje werd het nu warm en trillend-innig.
Daar scheen op de tafel het theelichtje in zijn witporceleinen plaatjes-wanden met het glimmend-bruine
theepotje daarboven, dat de jongen zich herinnerde van
toen hij nog een kind was. En op het smalle schoorsteenmanteltje, ter weerszij van het altooshaastige houten
klokje, had de moeder twee kaarsen te branden gezet,
waarvan de trillend-levende vlammen in rozeroode
schermpjes schuil gingen. Hadden die niet lang lang
geleden de donker-glanzende piano gesierd ? De piano ......
een plotseling-duidelijke klankruisching ging langs zijn
ooren ; hoe speelde Moeder als het Kerstmis was en hij,
klein jongske, bij de piano stond en trachtte met de
zusjes mee te zingen ? Diep in hem zongen de oude liederen en zijn dunne lippen nepen zich samen.
Buiten was nu het duister zwart-blauw geworden,
maar in het kamertje had zich de warme innigheid tot
vroomheid verdiept. In den teeder-rooden schijn ging
de moeder rond in geruischlooze bedrijvigheid, zij
spreidde over de tafel het hagelwit servet, sneed met
zorgvuldige aandacht het kruimige witte brood en schonk
de blanke melk in de glazen.
Nu lag de avondrust zwaar over alle dingen ; el was
geen geluid meer, buiten noch in huis.
In de moede rust van zijn kussens lag de jongen gebed
en mijmerde. Nu was de dag voorbij die daarbuiten, in
de weield die hij niet meer kende, Kerstmis had geheeten.
Hoe was het geweest toen hijzelf nog in die wereld rondging en het Kerstfeest vierde ?
Hij was nog op school.
Daar was de ingang, smal en weinig aanzienlijk, maar
daarachter welfde het ruime marmeren portaal open met
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de breede, gebeeldhouwde eiken tap. En op de eerste
verdieping, de deur met het kleine witte plaatje, de kamer
van den rector. Er hing een rustig blank licht dat door
de strakke gordijnen gezeefd kwam, boeken voegden
zich tot rijen langs de wanden, tot stapels op de schrijftafel. En daar hingen en stonden, wat van al die schooljaren het meest wezenlijke scheen, het ontastbaar-werkelijke, de geur : afbeeldingen en afgietsels van Oud-Griekenlands klassieke kunst. Zag hij niet Zeus' majesteitelijken
lokkenkop met den zinnelijken mond en de paarden in
maatvolle steigering uit den fries van het Parthenon ?
Een zwaarder ademing hief zijn borst. Was dit het
diepste geluk van zijn leven geweest ? Waarschijnlijk
leek het. En hij had het beseft toen hij het nog bezat,
toen hij dronk van de bron die zijn hunkering laafde.
Hoe was zoo wonderbaar deze dorst, dit rijk genieten-inbevrediging gegroeid uit een wilde en onbezonnen jeugd ?
Then was school wat anders ! Hok van mufheid en
benepenheid en kleine plagerij. Hoe waren then de vacanties de luisterrijke glorietijden !
Toen was ook Kerstmis zulk een tijd, een zoete zalige
stilstand in een stroom van droevige verwarring. Wat
'was heerlijker geweest : het Kerstfeest met zijn warme
licht en zijn zang-ruisching of de dag daarvOOr, waarop
die zoete stilstand in-Lad, de avond, al blij van komend
feest en toch vol van trilling om de verwachting van het
heilige dat geboren worden ging ?
We anders was deze eerste vacantie-dag dan die
andere, die de groote zomervacantie inluidde. 0, de stilverzonken vreugde van zoo'n eersten vacantie-dag !
Een nieuwe wereld was opengegaan, een wereld vol
vreugde en genietingen, onzichtbaar nog. Je stond aan
den ingang en het land van heerlijkheid leek wel zonder
einde. Maar was wel een volgende dag zoo rijk van vreugde
als die eerste ? Alles trilde in je van een bruisende blijdschap, je kon wel hardop juichen en dansen en dwaze
dingen doen, maar juist omdat 't zoo overdadig-veel-enheerlijk was wat je vervulde, deed je niets van dat al ;
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je liep maar stilletjes rond en neuriede wat, of lag op de
oude sofa, verrukkelijk-loom, en luisterde naar het zingende ruischen van den regen die je niet hinderde dezen
eersten dag, want er kwamen zooveel dagen immers nog.
In de verte sloeg een klok met dompen galm. De
jongen luisterde. En hij zag rond zich en zag zijn smalle
bed, wit in den rooden schijn in het kamertje, en zijn
smalle knokenhanden, op hey dek gevouwen. Het heete
verdriet maakte zijn oogen zwaar. Hoe was 't toch over
hem gekomen, dit onherroepelijke, dat hem ontnam wat
Bens 't zijne was ? Langzaam wreef hij zijn handen over
elkaar, betastte de magerte ervan. Waren dit de handen
die eens gespierd en bruin de riemen klieven deden door
het deinende water en waren het deze beenen, nu zoo
machteloos gestrekt, die hem eens op de flikker-blinkende
wielen hadden gestuwd door de bloeiende landen ?
Hij zou ze niet meer zien, de boomen, waarlangs het
voorjaar streek, de weilanden in wasemenden avonddamp, warm nog van den dag, met hun zwaren geur van
mest en aarde. Voor hem was de poort gesloten die naar
de blijde wereld voerde, waarin hij even had geblikt.
Al hooger golf de in hem op het zwart-bittere leed, of
het zijn ziel verdrinken zou. Ach, weldadig zou het zijn
nu in to slapen voor altijd, domp en zwaar en droomloos,
als het dan toch zoo komen moest ; waartoe dan nog
deze lange kwelling ?
Maar hij neep zijn lippen samen en verstrakte zich,
want over hem boog zich zijn moeder. Zij glimlachte
argeloos, als leeg-van-leed en in haar noodend uitgestrekte hand beurde zij een druiventros, zwaar en donkey,.
„Heb je daar nu niet eens trek in, Jacob ? Dan zat
Moeder ze voor je schoonmaken."
„Jawel," fluisterde hij met klanklooze stem.
Hij zag naar haar, terwij1 zij neerzat en met voorzichtige vingers de vruchten voor hem afpelde, hij zag naar
de dingen die haar omiingden, nabij en vertrouwd. En
van dit alles wilt hij zich voor altijd gescheiden door het
duistere dat hem in zijn greep had.
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Naar het licht.
„De dagen lengen. Al is het nog winter, toch gaan wij
langzaam alweer naar het licht."
Zonder naar buiten te zien voelde de jongen het groote
blauw van den wintermiddag over zijn oogen.
„Ik niet," antwoordde hij onwillig, maar de bittere
hardheid in hem vervloeide tegenover de warmende
goedheid in het gelaat van den priester.
„Gij juist," zei deze eenvoudig.
De lippen van den jongen trilden, zijn wenkbrauwen
trokken samen in den weerzin die weer in hem rees. Een
wijle lag hij in een duister zwijgen als zocht hij het eenigjuiste woord. Dan kwamen zijn woorden, stootend op
zijn bewogenheid :
Wat ben ik
„Waarom zegt u dat. ..... 'n phrase I
een mensch die sterven gaat !
nog gebaat met phrases ..een
Wat heb ik aan holle woorden ?"
„Als ik u niets anders had te geven dan holle woorden
dan zou ik niet gekomen zijn. hunt ge niet gelooven dat
ik alleen zeg wat ik als de waarheid voel ?"
„Waarheid ...... waarheid ...... Wat heb ik aan een
waarheid waar ik niets van begrijp ? Wat heb ik aan uw
woorden als ik niet voel wat ze in u beteekenen ? Geen
o, ik geloof 't wel dat u niet gekomen
holle woorden .....o,
is om mij te verdooven met een zoet praatje dat uzelf
niet gelooft ...... ik weet wel dat u denkt dat u de waarheid spreekt ...... maar u weet zêlf niet ...... u hebt geen
besef ...... neen, uw waarheid is een andere dan de mijne !"
„Er is maar een waarheid."
„Een groote verre waarheid voor alle menschen ......
o ja, maar zoo ver is die ...... zOOver reiken mijn oogen
niet meer ...... Ik kan alleen nog maar zien wat dicht bij
mij is, wat in mij is. En dat is die eerie groote waarheid,
waarnaast alle andere wegvallen : dat ik sterven ga.
Daarom sta ik niet waar u staat, daarom kunt u mij niet
bereiken, daarom beteekenen voor mij de dingen iets
andeis dan voor u."
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„Mijn ziel kan uw ziel bereiken al woont de uwe in een
stervend lichaam."
„O p een, uw ziel is werelden ver van de mijne weg,
want die sterft omdat mijn lichaam sterven moet, nu al.
Dat begrijpt u niet, dat kunt u niet begrijpen omdat u
gezond is. U weet niet wat het beteekent, te weten dat
de dagen lengen en dat het toch geen zomer worden zal.
U weet niet wat het is, de wolken te zien drijven langs de
lucht en te smachten naar het water en de velden die
daaronder liggen. Berusting ...... Moeder spreekt er
soms van...... driemaal droeg zij het zwaarste verdriet
dat iemand treffen kan, dit wordt de vierde maal. Dat
heeft haar berusting geleerd. Maar ik kan niet berusten."
De jongen verschoof in de kussens het lichaam als in
pijn. Een wijle zweeg hij. En ook de priester zweeg in stil
erg toegewijd wachten. Dan hernam de jongen langzaam
en zijn stem was gedempt en vol diepe trilling
„O eens wil ik het uitspreken, heelemaal. 1k zweeg
er altijd over...... Moeder draagt teveel al om nog te
verzwaren wat zij lijdt ...... Neen, ik kan niet berusten
omdat het te wreed is en te onredelijk. Als het was gekomen toen ik een kind was en nog van niets wist en
niets begreep ...... Maar nu heb ik de wereld open gezien, 661 heerlijk oogenblik ...... en nu is het uit.
„Ik weet niet of ik meer van het leven verwacht heb
dan een ander, die jong is. Ik geloof 't haast. Het leek
mij zoo vol verrukkelijke mogelijkheden dat ik soms
bijna niet wachten kon, dat ik de dingen wel tegemoet
wou vliegen. Ik was ook zoo sterk en bong ! Aan den
dood dacht ik niet al had ik mijn vader zien sterven en
mijn twee zusters toen zij nog kinderen waren. Ik zag
niet anders dan het heerlijke leven dat zoo wijd voor mij
open lag. Toen is het toch achter mij geslopen en op een
kwaden dag besprong het mij en had mij beet. Maar ik
kon het nog niet gelooven, ik kon den dood niet zien,
doordat het leven zoo stralend-heerlijk was."
Buiten over de daken-weield gleed de winterdag weg.
Van een diep rood goud vloeide de hemel vol, waaronder
O. E. XXII 1
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in donkere nederigheid zich de daken strekten. De jongen
hief een etagere hand en wees.
„Ziet u hoe gaud de lucht nu is van het avondlicht ?
Daarin te staren was mij genoeg om mij eindeloos ver
weg te droomen. Dan zei ik in mijzelf : „boven de bergen
vlammen de goud-bedropen luchten." En ik dacht aan
een stille bergwereld in 't avondlicht. En dan verlangde
ik. Altijd was het zoo'n enkel woord dat mijn smachtend
verlangen wakker riep. Dat hoorde ik dan dagen lang
in me : de Poorten van Damascus of de muren van Jericho
of de ceders van den Libanon. Dan zag ik...... ik kon
het niet beschrijven, maar toch zag ik het...... ik weet niet
vanwaar het kwam ...... misschien alleen uit de boeken....
maar dan was het in me alsof ik het kende, alsof ik het
eens had gekend en ik smachtte ernaar, zooals men terugverlangt naar iets dat men verloren heeft. En ik was er
zeker van dat ik dat alles eens zou zien, zou beleven.
0, van alles ben ik zeker geweest, zoo goddelijk twijfelloos zeker......
„Sams was een liedje of 'n klank en soms een geur genoeg om mij opeens iets te geven van dat verre dat ik
kende en toch niet kende. Daar was een deuntje dat
buiten een orgel speelde toen wij lazen van den Trojaanschen oorlog. Als ik dat later weer hoorde, lang daarna,
dan zag ik hoe Hector sneuvelde en hoe Achilles zijn
lijk langs de muren van Troje voortsleepte. En dan verlangde ik weer naar dat land van die verre heerlijke
schoonheid en ik wist dat ik het eens zien zou, dat ik
eens de zuilen van de tempels zou zien opsteken tegen
het strakke hemelblauw. 0, de heele wereld zou van mij
zijn : dat wat ik al bezat en het andere waar ik alleen nog
maar van droomde, de lange zonnige wegen die tusschen
de zomervelden doorloopen en het blauwe water waar
ik met mijn boot op dreef, maar ook de vreemde streken
waar mijn geest naar uitvloog : de paars-bruine rotsen
in de schuimende zeegolven, de blauwe meren met de
bergen erachter, het Heilige Land met zijn wuivende
palmen ...... de ceders van den Libanon...... Grieken-
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o, heel de heerlijke wereld
alles
land
Hij zweeg, hijgend en uitgeput. Zijn trillende handers
schoven over de sprei heen en weer, under zijn diepweggezonken oogen brandden twee plekken als van koorts.
Zacht legde de priester zijn koele vingers over de rustelooze hand.
„En nu," fluisterde de jongen en heesch en diep-smartelijk was zijn stem, „niets heb ik, niets is meer van mij ......
De wereld dacht ik te omspannen ...... nu Jig ik machteloos naast een smal venster, waarachter ik een brok
lucht zie boven daken ...... en ik kan zelfs niet opstaan
om in de straat te zien waar de kinderen spelen. De
poort is dicht. Eens heb ik den zonnigen tuin gezien,
het paradijs, het heerlijke leven vol van al de dingen
waarnaar ik smachtte, maar ik zal er nooit nooit meer
binnen gaan."
Over het bleeke gelaat van den priester beef de de ontroering. Zijn oogen waren mild als moederoogen, zijn
lippen bewogen, maar hij sprak nochtans niet. Maar zijn
blik voelde de jongen over zich als een streeling, zooals
een teedere wind moede oogen streelt. Dan kwam rustig
maar diep van bedoeling zijn stem :
„Ik wilde dat ik u kon doen gelooven dat het geen holle
woorden zijn wanneer ik u zeg dat weldra heel de wereld
een open tuin voor u zal zijn."
Moe, bijna klankloos nu in de matheid na zijn opwinding, sprak de jongen :
„Voor u is dit geen hol woord, dat weet ik. Maar voor
mij die den dood al zie ...... "
„De dood is de poort tot het leven."
„Niet tot het leven dat ik bedoel en waar ik nog naar
hunker, te sterker nu ik het verloren weet."
Vast en rustig, zijn klare oogen sterk in die van den
jongen, vroeg de priester.
„Zeg mij, was het uw lichaam dat genoot van de
schoone voorstellingen die ge u maaktet van de verre
landen van uw verlangen ?"
De jongen zocht een poos in zich en zei dan :
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„D at was niet het genot zelf, ...... en toch ...... misschien wel ...... neen, dat was een schijn, een afspiegeling,
waardoor het verlangen in mij wakker werd naar de
werkelijkheid."
„Was er dan geen genot in die afspiegeling die in uw
geest viel ?"
„Ja dat was er wel ...... natuurlijk ...... zelfs het verlangen was al. genot. Maar ik wou het echte, de werkelijkheid."
„Maar die werkelijkheid zooals ge u die voorsteldet,
die is voor geen sterveling zoo weggelegd. Zoo vol en gaaf
en volledig krijgt niemand wat hij zich droomt."
„Misschien ...... niet ...... " aarzelde de jongen. „Maar
toeh ...... het was toch mogelijk geweest ...... En nu
is niets meer mogelijk."
„Nu wordt alles mogelijk," zei de priester met bijna
plechtige vastheid.
„Voor mijn lijf dat sterven gaat ?"
„Voor uw geest die leven zal."
De jongen had de oogen gesloten. Zonder het leven
dier oogen leek zijn witte vervallen gezicht dood in het
kussenwit. Even kreunde hij bijna onhoorbaar achter
zijn dichte lippen, dan, snel de oogen heffend naar die
van den priester, zei hij, wanhopig en ongeduldig :
„Ace ...... uw woorden ...... ze klinken zoo mooi, zoo
troostend. Maar het blijven woorden voor mij, ze gaan
langs mijn ziel heen en ik begrijp ze niet."
Bijna profetisch klonk het antwoord van den priester :
„De tijd komt dat gij ze begrijpen zult, dat ze in u
leven zullen, sterker dan in mij."
„Zal ik dan vrede hebben ?"
„Dan zult ge het eenige geluk gevonden hebben."
Stil lag nu de jongen als sliep hij. Naast hem zat de
priester, zijn vingers over die van den jongen gelegd,
en zweeg. Dan sloeg hij de oogen weer op en deed ze
lusten in den klaren blik van den priester, tot hij vroeg,
zacht en zonder de scherpe bitterheid van zoo vaak :
„Kunt u mij zeggen waarom het zoo lang moet duren
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eer de dood mij neemt, terwijl toch het leven mij al Lang
heeft losgelaten ?"
„Ge moet wachten tot gij weten zult dat de dood het
leven beduidt."
Lang duurde het zwijgen waarvan het kamertje vol
was. De moeder kwam en ging op geruchtlooze voeten.
Aan de lucht boven de daken bleekte het goud tot een
koel bleek groen.
„Ik begrijp zelf niet hoe het is," fluisterde de jongen
in moeitevol peinzen, „uw woorden gaan langs mij ......
ze lijken mij dwaas en zinloos ...... en toch moet ik naar
hen luisteren en als ik wakker lig in de lange nachten,
dan boor ik ze weer en dan is het of ge weer naast mij zit.
Wat is het toch dat er van uw nabijheid uitgaat ? Als
ge naast mij zit en uw hand legt op de mijne, dan gaat de
onrust van mij weg en soms voel ik iets dat lijkt op wat
vroeger mijn kracht was ...... "
„Dat komt," zei de priester, en over zijn kuisch knapengezicht lichtte de blijdschap, „doordat ik u wijs naar
het licht dat uw ziel zoekt."
De zalige reis.
Gulzig gingen zijn blikken de verte in als mates zij
de ruimte. Doodstil stonden langs den weg de boomen
in de windlooze atmosfeer en het weide-groen, dat uitrolde naar den horizon, lag bleek in den grijzen dag. Maar
de weg...... het einde verloor zich in schemerende verte,
een lokkende onbekendheid was het verschiet.
Flij lachte zacht, een liedje rees in hem. Nu vliegen
als een vogel, de onbekende wijdheid in !
Zacht snorden de blinkende wielen over de effenheid,
de boomen terzij schoten als schimmen weg ; langs zijn
wangen en ooren, aan zijn wijdopen oogen voelde hij de
zoelte van de lucht, waardoorheen hij Bleed.
Maar wat ruischte daar uit de grijsheid met satijnig
geluidje ? Regen zacht en zoetjes als een grijzig spinsel
om het stille groen. Langzaam begon het to druipen,
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zilverglanzig in het grijs en met dieper gonzen. Doch
reeds gleed hij waar dichter de boomen welfden — ging
hij door een poort, een huffs, een hol van boomen ? Welke
was deze wonder-vreemde beslotenheid van groen ?
hoog bleef het ruischen boven hem en bereikte hem niet.
Kwam nu eindelijk de frischheid van het wijde water,
waarnaar hij dorstte ? Schemerde daar het blank getril
niet reeds tusschen de boomen door ? Daar boog zich de
weg als bevrijdde hij zich uit de omstrengeling van het
groen, het water, het water, het wijde rustige tusschen
de lage oevers, de blanke klare stuwing onder de ontzaglijke luchten !
Langzaam gleed hij over het smalle paadje langs den
stroom. Het regende niet meer, over het water en de
doodstille beemden viel een bleek-gouden schijn uit het
verijiende luchtegrijs.
De trage golven vingen den eersten sprankel zonlicht.
Toen vloeide het guldig-warme licht over de frisch-beregende weiden, waarvan het nat opdampte als een blauwige rook langs de boomendonkerte aan den horizon.
Hij gleed nu zonder dat zijn lichaam een beweging
maakte door de weldaad van het warme licht. In de zoetheid die hem omvloeide leunde hij achterover als in een
donzen bed. En diep-uit zuchtend sloot hij de oogen, als
moe van een to zwaar geluk ......

Als een hel-satijnen lint strekte voor en achter hem zich
de weg, heenkronkelend over de heuvelende heiden naar
de verre bosch-donkerte. Hij liep, uren nu reeds, de hitte
van den zengenden middag schroeide zijn huid, zijn
voeten werden moe en zijn tong dorstte, maar nog ging
hij immer in hetzelfde veerende rhythme, met geheven
hoofd en lichte leden. Een heet-gestoofde, kruidige geur
omwolkte hem en boven den deinenden heigrond trilde
de heete lucht in lange golvingen.
Nu steeg de weg, langzaam en gestadig, als kroop
hij als Een geduldig dier tegen den hoogen heuvel op. Hij
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klom. gebukt en zonder opzien, volhardend en rustig,
maar vol popelend verwachten, ......
De stijging eindigde, hij was op den top. Een lauwe
wind omwoei zijn haren. Langzaam hief hij het hoofd en
zag uit.
Diep onder hem aan zijn voeten rolde de wereld uit,
naar Oost en West, naar Noord en Zuid. Daar lagen de
heiden, paarsbruin, hun welvingen waren nauw-zichtbaar nu. Een scheper hoedde er zijn kudde, een handvol
dwairelende vlokken. Daar strekten zich de bosschen ;
zij sche pen een zee van warrelend groen-bruin loof. Diep
het westen in vanwaar hij kwam spreidden zich de
weiden, de vruchtbare landouwen, daar stroomde, zilverglanzig in effen statigheid, de iivier, daar rustten dorpen
als vogels in een donzen nest, daar staken steden de fijne
torens op. En daarachter, aan den horizon, blauw- enzilver lichtend onder het blauwe luchtgewelf, de zee.
Zijn borst golfde en deinde in een machtige blijdschap ;
zijn oogen werden zwaar. Een orgelend lied zwol hem
naar de keel, maar zijn lippen glimlachten zonder klank.
Toen wierp hij zich neer en de grond zonk onder zijn
lichaam weg. Hij wierp de armen uit, wijd, als om het Al
to omvamen ......
Zoetjes klotste het water tegen de kiel van het bootje,
hij liet nu de riemen rusten en dreef op den snellen stroom.
In het hooge paarsige avondblauw, dat afscheen over
huizen en bruggen, over de schepen en stoombooten
met hun donkere Iijven en over het rustelooze diepe
water, kwamen de eerste sterren vonken. Als strakke
silhouetten teekenden de loodsen en fabrieken op de
oevers, de fijn-lijnige grootsche ijzerconstructies zich
tegen den transparanten hemel af.
Rustig dreef hij door het diepe avondblauw. Op de
bruggen, aan de steigers ontbrandden nu de lichten, de
roode, de diep-oranje-gele ; hun gloed wierp lange, trillend-levende lichtvegen op het donkerblauwe water.
Nu lag zijn boot aan den wallekant, waar het gras
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wuifde en onder zijn schreden boog. Duister was het
onder de wilgenboomen, waardoorheen nochtans de
lichte avondhemel blonk, en de stilte scheen er vol van
verre en nabije fluisterstemmen. Maar nu opende zich
het nauwe wegje, de rustende landen lagen naar links
en rechts. Even stond hij stil en luisterde naar een vaag
geluid — was hij bang in den komenden nacht ? -- maar
het was het fijn gesjirp van een krekel. Een hoeve onder
boomen sliep, eenzaam midden in het wijde land. Er
stond een grijze damp boven de landen, als de adem
van de slapende aarde en al loopend voelde ook hij de
zoete matheid, de warme zwaarte van den slaap, die
hem naar de aarde trok.
Toen boog hij zich neer en hurkte, zooals een dier
hurkt dat zich leggen gaat. En hij strekte zijn leden langs
den donkeren grond. Nog rook hij den geur van mest en
bloeiende klaver, van aarde en van hooi, toen sloten
zich zijn oogen en voelde hij zijn lijf omvangen door den
zoeten -zwaren aardeslaap ......
Hij zat voorovergebogen in den rieten stoel, de ellebogen op de knieen gesteund, de vingertoppen tegen
elkaar en tuurde op het kiezel aan zijn voeten, beschenen
door het mat-witte licht uit de electrische booglamp
boven zijn hoofd. Hij wachtte, want zoo dadelijk zou het
weer beginnen.
Hoor, daar kwam het aangegleden, fluisterzacht, als
een enkele dunne toon, en het zwol tot sterker geluid,
nu barstte het uit, in volle stemmen-weelde van orchest,
vol en heerlijk, zooals een bloem die openbreekt.
Hij glimlachte en wiegde het hoofd. Welke was deze
melodie ? Hij kende haar toch wel. Die to hooren deed
denken aan het land waar de statige rivier stroomt
langs bergen die burchten dragen en ruinen en welker
flanken met druiven zijn begroeid.
In zachter golvingen vloeide de muziek. Hij was opgestaan en liep geluidloos door de donkere laantjes, waar
boven hem de windruisching heenvoer door de blaren.
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Hier en daar kraakten gedempte voetstappen en soms
geruchtten zachtjes stemmen en lachjes van menschen
die fluister-praatten onder de muziek.
Het was nu een zoete wijze, weemoedig en vol van
smachting ; hij stond stil in hunkerende luistering en
ademde diep. En terwip hij geleund stond tegen een
boom, in de ijle donkerte van het diepe laantje, zag hij
dat zij naast hem stond en voelde hij haar hand op zijn
schouder.
„Ik wist wel dat je op mij wachten zoudt," sprak zij,
en dichtbij zich, in het donker, zag hij den glimlach van
haar blond gezicht. Een vleug muziek omzweefde hen.
Toen nam zij zijn hand en leidde hem.
„Kom," zeide zij, „ik zal je laten zien wat nog heerlijker is dan wat je in dit alles hoort, wat nog schooner
is dan al wat je je kunt droomen, wat alle heerlijkheden
tezamen omvat."
En hij ging naast haar, stil van verwachting.
„Zie," sprak zij, stilstaande en het hoofd opheffend.
Rand hem weken de boomen in wijden krans uiteen en
daarboven koepelde zich het eindelooze zwart-groene
stergewelf. In star-diamanten flikkering vonkten de
millioenen lichten aan het roerlooze firmament.
Zwijgend blikte hij in de pracht dier licht-doortfilde
matelooze duisternis. Hij voelde zich door den nachtwind omglijden, koel en geurloos en het was hem als steeg
hij langzaam in die geurlooze donkere koelte, in die
grootschheid van milliarden lichtende werelden. Ruisching
omzweefde hem, maar het was niet het ruischen van wind
in boomen, muziek omzong hem, maar het was niet de
schallende muziek van het koper, noch het smachtende
geneurie der violen, het was als een eindeloos-teeder, ver
en toch nabij samenklinken van duizend stemmen, voller
dan eenig wereldsch orkest, ijler dan de nevelsluiers die
de maan optrekt.
Een ontzaglijk geluk verwijdde zijn Borst.
Toen hoorde hij haar zachte stem, terwiji haar hand
zich op zijn arm legde :
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„Alles waarvan je kunt droomen, waarnaar je kunt
verlangen is daarin vervat."
Hij stond weer op de aarde, het kiezel knerpte onder
zijn voeten, de violen zongen een trillende juiching uit,
een blad viel dwarrelend omlaag. En in het donker zag
hij haar blonde vlechten.
Weer zochten zijn oogen, eindeloos-ver en ongenaakbaar was nu de heerlijkheid van den sterrenhemel ; een
smachtend heimwee vervulde hem.
„Zie," sprak zij met een zucht, „daar zou ik voor willen
dood zijn."
Bevangen van verwondering zag hij in haar oogen. Zij
voelde zijn vraag en antwoordde :
„Aileen voor wie bevrijd zijn door den dood zijn alle
poorten open."
Het besef doorschoot hem dat hij eerder deze woorden
had gehoord, doch hij wist niet waar noch . van wien.
Weer sprak het meisje met weeke donkere stem :
„Die de kluisters van het leven dragen kennen alleen
het smachtende verlangen ...... "
Ja, het verlangen brandde in hem als een schroeiend
vuur. Hij wrong de handen ineen en zijn tranen stroomden.
„ ...... maar voor wie de kluisters hebben afgeworpen
zijn Been grenzen meer."
Als een zalige pijn doorbrandde hem de smachting.
Diepe snikken doorschokten zijn wezen ......
Een weifelend licht viel in het duister dat om hem was
als een diepe tuin.
Het was of rond hem wanden van boomen schimmig
verijlden, dan was er een lichte leegte waarin hij zweefde
en sidderend-bang zichzelve zocht.
Op het vochtige kussen voelde hij zijn nat-geschreid
gezicht, voor zijn borst lagen zijn handen ineengekrampt.
Nog schokten de snikken zijn lijf en voelde hij de tranen
druppen van onder zijn dichte oogleden.
Maar een lichtschijn vie! over zijn gezicht, zacht, een
koestering, of een blijheid hem lokte uit het duister
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dat zijn wezen nog gevangen hield. Onwillig nog, als zijns
ondanks, opende hij de oogen en zie, buiten stond de
grille zonnige morgen en zond zijn glimlach over hem.
Bewegingloos lag hij uit to kijken in het teedere blauw
boven de daken. Zijn tranen vloeiden nu niet meer. Hij
voelde zich gesponnen in een stilte, gelijk, na lang
schreien, een kind in moeheid. Diep daaronder lag een
weemoed, donker en zoet.
Lente.
„Hoe lang is het nu al dat u bij mij komt ? ...... Het
was nog winter, de eerste keer ...... "
„Kerstmis," antwoordde de priester, en met zijn
blanken lach : „wij zijn al oude vrienden."
„Kerstmis ... .... en nu is het voorjaar ...... zeg mij,
bloeien de seringen al ? En de meidoorns ?"
„De seringen zijn paarse en witte boeketten en in het
smalle laantje dat naar de kerk gaat is het zwoel van
meidoorngeur. En het Bosch ...... een weelde van anemonen is het. De open plek achter den vijver...... weet
ge die nog ? ...... "
„Alles weet ik nog...... alles is in mijn geest gegrift.
Soms in mijn herinnering ...... en meer nog 's nachts in
mijn droomen, dan zie ik de dingen die ik ken zoo duidelijk als toen ik er nog in rond ging. Ja, soms verbeeld
ik mij ...... maar dat is een dwaasheid ...... dat ik ze nu
beter zie...... mooier ...... "
„Geen dwaasheid, dat is waarlijk zoo. Want toed
zaagt ge de dingen, zooals ze u op een toevallig oogenblik schenen, nu ziet ge ze, zooals ze voor immer zijn."
De jongen zuchtte, terwijl hij tot den priester opzag.
„Ik zou het zoo graag gelooven," fluisterde hij, „maar
ik begrijp het niet."
„Ge zult het weten en begrijpen wanneer uw geest in
de voile klaarte staat. Dan eerst kunt ge de waarheid
zien."
„De waarheid...... nu lijkt 't mij nog een leugen al
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wat mijn geest ziet en beleeft. Niet meer dan een schijnbeeld van de werkelijkheid. Toch is het mijn eenig geluk,
al heeft de zoetheid ervan een bitterer bijsmaak omdat
ik niet kan vergeten dat het een leugen is. Maar minder
dan vroeger proef ik die bitterheid ...... then was na het
ontwaken ineens al de kou van de werkelijkheid om mij,
lag dat heerlijke achter mij, gesloten, verloren ...... Dan
stierf ik na elken droom opnieuw. Nu is 't mij soms of de
zoete schijn nog een tijdlang voortduurt in de werkelijkheid, zoodat ik de werkelijkheid niet voel ...... "
.,Eens zal wat ge nu nog „de werkelijkheid" noemt
voorgoed onder dien lichten schijn verdwijnen."
„Wilt ge zeggen dat ik dan altijd zal kunnen zien wat
ik eens heb liefgehad ?"
„En al wat ge daarenboven nog liefhebben zult."
„Zou ik dan...... ook dat wat mijn geest nog niet gekend heeft ...... "
„Voor clar geest die bevrijd is in den dood zijn de grenzen van het leven weg."
Snel gingen de half-geloken oogen van den jongen
naar den priester op. Een wijle bestaarde hij hem zwijgend, met gerimpeld voorhoofd, als vocht hij met een
weerspannige gedachte.
„Wie heeft mij ditzelfde nog eens gezegd ? U waart
het niet, het was een ander, maar zijn woorden waren
gelijk aan de uwe. Maar wie kan het dan zijn ?"
Hij legde de hand over de oogen, om, diep in zich
schouwend, zich to herinneren. Zoo werd het donke y in
hem en de inspanning van het peinzen bracht een bloedruisching in zijn ooren. Het leek het ruischen van boomen
in een donkeren tuin. Een schok doorvoer hem, nu zag hij
het weer gelijk hij het doorleefd had in den droom :
den donkeren avond-tuin met het hooge lampenlicht,
dat zich in het loover verloor, doorruischt van de smachting der violen ...... eindeloos hoog daarboven de pracht
der sterren in de duistere klaarte des hemels ...... Ontroering, die hij niet begreep, omvatte hem.
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„Nu weet ik het," fluisterde hij beschaamd om zijn
bewogenheid, „ik heb het maar gedroomd."
De priester boog zich over hem , een teedere straling
lichtte uit van zijn gelaat.
„Dan is het uw eigen ziel die u de waarheid heeft
gezegd."
Buiten, in de teer-klare lentelucht, jubelde een merel.
De Zwaluwen.
Stil lag de jongen op den rug, de hander over de borst
gevouwen, een wage glimlach omspeelde zijn lippen als
een weifelende lichtschijn een bloem. Een zoete geur van
zomer dreef door het open venster binnen, waar doorheen
hij onafgewend uitstaarde in de tintel-warme zomermiddaglucht.
Dan schoot daar plotseling langs het lichte raamvak,
donker tegen de helle zonnigheid, een zwaluw, in rappe
zwiering, en nog een, en nog een. Het was als maten zij
in haar cirkeling de wijdte, in haar opvlucht de hoogte
van het zon-doorsproeide luchtruim, waartegen zij de
grillige teekening lijnden van haar rusteloos gewiek.
De jongen luisterde naar haar fijn-hellen roep en soms
scheen het hem toe dat hij het zwevend gerucht van
haar vleugelen wel moest hooren.
Maar loomheid drukte zijn oogen dicht. Nu lag hij
gebed in de mollige rust, zonder geluid, zonder beweging.
Maar de bloem-geurige zomerwind speelde over zijn gezicht en het licht van de zonnelucht trilde op de donkerte achter zijn oogleden.
Warm was de grond onder zijn lui gestrekte leden en
een reuk van bloemen en bloeiend kruid omwolkte hem.
Zon stoofde koesterend zijn genietend lijf, zijn wangen,
zijn dichte oogen, maar een lavende koelte ritselde op
hem neer uit het bosch aan welks rand hij neerlag.
Doch het geluid van stemmen trok hem uit zijn zalige
loomheid. Ja, daar vOOr hem speelden zij op de weide, hij
wist het wel. Toch opende hij nu de oogen. Diep als een
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smaragden kom was onder den zwaren middag de smile
weide met daarachter de traag-stijgende donker-begroeide
berghellingen die naar den hemel reikten. Vlinderlicht
en ijl fladderden daartegen de luchtige kleedjes der
meisjes, het warme bloem-rose, het teedere hemel-blauw,
het zoete violet, het kuische wit. En daarboven heur
haren, levend in het licht. Hij zag naar haar bewegingen
gratielijk als het bewegen van bloemen op den wind en
hoorde naar haar stemmen ijl en zangerig als muziek
over het water. Van een stil-jubelend geluk stroomde
zijn wezen vol.
Toen liet hij dieper . het hoofd achterover zinken, zijn
blikken klommen in het licht. En daar boven hem, tegen
het zonzware blauw, schoot als een rap en grillig spel het
donkere gewiek der zwaluwen ......
Glimlachend staarde hij over de daken, die blonken in
het licht. Avond begon het blauw te verdiepen en kleurde
het zonlicht rood.
Hij bewoog zich niet in de loomheid die hem omvangen
hield ; zag hij niet nog de zonnige weide met het dartele
spel tegen den rustigen bergwand ? Was niet nog onder
hem de geurige warmgestoofde aarde en over hem het
fluister-ruischen der boomen ? Een roerloos welbehagen
vervulde hem.
Op haar geruchtlooze voeten naderde de moeder het
bed. Nu wist hij dat zij naast hem stond en hem bezag,
maar hij kon uit zijn donzen stilte zich niet oprichten om
haar aan te zien of toe te spreken.
Nu zette zij zich aan het voeteinde naast zijn bed, gelijk
zoo vaak. Zich naar hem toebuigend zeide ze zacht :
„Jacob ...... "
Een diepe zucht ontvlood hem ; langzaam wendde hij
het gezicht haar toe, waarover een glimlach kwam en ging.
„Voel je je minder goed, mijn jongen ? Je bent zoo stil."
Haar woorden raakten iets in hem aan, 't was of hij
ontwaakte. Hij zag de bezorgdheid om haar moeden
mond, de donkere schaduwen die het Teed onder haar
oogen legde.
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„Dat komt doordat alles zoo goed is om mij been...."
Zij zag naar het venster, dat de milde zomeravondlucht doorliet.
„Ja, 't is hier nu wel goed," beaamde zij. En teederlijk nog eens vroeg zij :
„Dus je voelt heusch geen pijn of zoo iets ?"
„Zou ik dan zoo rustig zijn ? Ik ben alleen maar moe
...... zoo heerlijk moe ...... "
De moeder zuchtte en zweeg. Door het open raam sloop
een windje binnen en bewoog haar grijze Karen. Verweg
floot een merel en was weer stil.
Toen stond zij op, legde even haar koele hand op zijn
voorhoofd.
„Dan zal ik je maar met rust laten ; misschien wil je
nog wat slapen."
„Ja," fluisterde hij glimlachend, zijn oogen gesloten,
„slapen ...... " En zijn zucht was een hunkering naar de
zalige verlorenheid.

Het groene droomdal.
De witte kussens hoog achter hem gestapeld, lag de
jongen half-zittend in zijn witte bed. Als van een doode
waren zijn skelet-magere handen, die hij roerloos koesterde in de zomerzon op zijn sprei, was zijn beenig wasachtig gezicht met de holle kaken, de bloedlooze dunne
lippen. Aileen in zijn oogen, diep in hun duistere kassen,
gloeide nog het leven.
Geruchtloos sloop de moeder in de kamer rond. Nu en
dan gingen haar oogen snel speurend naar het bed aan
het venster, zochten droef-hunkerend, vergeefs, den blik
to vangen van den zoon.
Langzaam draaide de zon uit de kamer weg.
Maar nu was zij gereed. Zij nam het glas met gele
rozen van de tafel en zette het in de vensterbank.
„Ik zie, je hebt ze heel den dag niet bij je gehad," zei
ze, „anders vraag je er altijd om."
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Hij glimlachte vaag, zonder antwoord ; naar de rozen
zag hij nauwelijks.
Zij zette zich naast het bed met een kleine zucht.
Haar bekommerd gezicht ontspande zich tot een moede
rust. Dit stille uur als de zon weg was en de kleine kamer
op het duister wachtte was van elken dag het kostbaarste.
Zij legde schromend-vomichtig een hand op de sprei
en glimlachte hem toe.
„Nu komt Moeder nog wat bij je zitten."
Maar zacht antwoordde hij :
„Liever wilde ik slapen ...... "
Hij merkte, een oogenblik, het smartelijk vertrekken
van haar gezicht, hij wist de pijn die haar doorsneed,
maar het vermocht hem niet terug to houden van waar
zijn smachtend verlangen hem heendreef.
Zij stond al naast hem, teeder over hem gebogen.
„Zal Moeder je dan goed leggen ?" vroeg haar stem,
zoet als een liefkozing.
Zij bedde hem in zijn gemakkelijkste houding, schikte
het dek over zijn verkilde armen.
Toen zette zij zich weer aan het voeteinde, de handen
roerloos in den schoot gevouwen, en beschouwde in,
brandend-smartelijke liefde zijn gezicht, nu gansch -artgebluscht met de gesloten oogen. Hield de dood hem
niet reeds in zijn armen ? Zij huiverde, als voelde zij de
doodskou in haar eigen hart.
Buiten het raam rees de blauwe avond, schemer vulde
het kleine veitrek.
Met loodzware beenen klom hij tegen de hooggewelfde
brug. Fel stroomde uit de immense lantaarns aan de
hoeken het licht op hem neer, een neerslaande vloed van
wreed, moordend licht. Nu was hij boven en zag omlaag.
Naast hem links en rechts lag het donkere snelle water
voi met de trillende fichtreflexen uit de schepen en van
de kaden ; de donkere woeling van het water schoot
ijlings daaronder weg. Maar vOOr hem ijIde naar onzichtbare verte de lange breede huizenweg, welker duistere
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lijn zich afteekende in de twee strakke rijen lantaarnlichten, star-triest verschimmend in het donker verschiet.
Zijn hart kromp samen ; wat zocht hij in de desolaatheid
van deze stad-in-nacht ? Dat hij toch keeren kon !
Maar reeds omsloot hem de donkerte van het bosch
en zochten zijn moede voeten een weg langs de paden.
Van de zwarte boomen droop het zwarte duister en er
was een doodsch-leege stilte om hem als van een gestorven wereld.
En hij ijlde, strompelde zonder te vallen, ijlde toch.
Hij liep zonder te kunnen loopen, nochtans tot loopen
gedoemd. 0 wat was het dat hij zocht ? Niêt dit wreede
duister, deze bange leegte, deze starheid van den dood...
Wat hij zocht was stil als een geluidloos watertje, en licht
en blank, koel-groen-licht ......
Nu wist hij het, het groene dal, het stil-groene droomdal. Zijn herinnering kende het, zijn smachten ging erheen.
Een weidsche beslotenheid was 't van groene bogen. Er
was geen geluid dan een stage ruisching die verstierf in
eigen eentonigheid en roerloos stored er het groene licht.
Zijn voeten liepen zwaar van vermoeienis, brandend
van hunkering zochten zijn oogen. Om hem was de kale
vlakte, bar, zonder boom of struik, ontzaglijk van eenzaamheid onder den ijzerzwarten hemel. Toen greep hem
de sidderende angst : dit alles zal verdwijnen ...... het
zal voorbijgaan ...... en ik zal het niet vinden ...... ik
moet mij haasten ...... het wordt te laat ......
En hij ijlde, hij zocht, de hander saamgenepen. Maar
hij voelde hoe het heet begeerde al verder week......
Toen liet hij willoos zich neerglijden en snikken verscheurden zijn borst terwiji hij uitstaarde in de koude
leegte ......
Hij voelde den arm zijner moeder rond zijn schouders
en zag achter het venster de rustig vonkende sterren op
het effen hemelveld. Nog schokte zijn borst en een smartelijke ontzetting vervulde hem.
0. E. XXII 1
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Maar het was de zachte stem zijner moeder die een
troostende rust over hem spreidde.
„Zal Moeder je handen vasthouden ? ...... Je droomde
zoo...... je beeft er heelemaal van...... Zoo, nietwaar ?
Gaat het nu over mijn jongen ?"
Hij zuchtte diep, fluisterde toen moeilijk met zijn droge
lippen :
„Ik heb zoo'n dorst."
Behoedzaam reikte zij hem het koele drinken.
„Dat komt door de koorts," fluisterde zij, haar koele
vingers op zijn heet voorhoofd leggend.
„Dat komt doordat ik zoolang gezocht heb," murmelde hij moede. Zij antwoordde niet, maar de jongen
voelde haar trillende kus op zijn haren. Toen herinnerde
hij zich het oogenblik vOOr hij zich to slapen legde, het
zachte verlangen van haar gezicht, de stil verbeten
teleurstelling. Een warmte doorliep plots de bange kilte
die hem nog vervulde, hij deed het hoofd tegen haar
aanleunen en fluisterde mat en innig :
„Goede Moeder ...... "
Een glimlach hing nog om de hoeken van zijn mond,
toen hij weer neerlag en hij de klaarheid van den sterienhemel zich over hem voelde sluiten.

Pastorale.
„Moeder," vroeg hij, zijn bleek gezicht, waarover een
afglans van den avondschijn viel, haar toekeerend, „hebt
u die Saksische beeldjes niet meer die vroeger op de piano
stonden, de herder en het herderinnetje ?"
De moeder glimlachte in weemoedige helinnering.
,,
„Die herdertjes
ach
Zij schudde het hoofd, haar glimlach doofde.
„Het herdertje stierf bij de verhuizing ...... weet je 't
niet meer ? Je hebt een tijdlang de stukken nog bewaard
...... Nu zijn ze weg. Het herderinnetje dat is er nog. Ze
staat nu in de keuken op de kast, want ze is erg bescha-
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digd ...... Ze is een arm kwijt en er is een stuk van haar
hoedje afgebroken. Ze is eigenlijk niets meer waard, maar
ik kon er toch niet toe komen haar weg te gooien, omdat
9,
ik
„Haal haar eens Moeder," smeekte hij glimlachend.
Met voorzichtige vingers zette zij het beeldje in de
vensterbank voor hem neer.
„'t Is nog van je vader's vader geweest ...... 't was
mooi toen we het kregen." Zij zuchtte even. „Nu is het
hiermee ook al gedaan ...... "
Maar hij hoorde haar woorden al nauwelijks meer.
Roerloos verzonken bestaarde hij het stukje glimmend
porcelein dat daar voor hem stond in het licht van den
klaren nadag. Een zachte blijdschap als om het hervinden
van iets verlorens begon in hem te stroomen.
Ja, dit was nog de gratie van het fijne figuurtje, strak
omspannen door het laag-open rozeroode keursje, van
de slanke witte beenen, waarboven het gebloemde rokje
golfde in stille zwierigheid. Nog boog zij het armpje
naar den grooten hoedrand, waarop de lichtblauwe
linters fladdel den......
Hij zuchtte van zoet welbehagen. De zon was ook zoo
koesterend op het malsche gras met de duizend bloemen
en er zong een gedempt jubelend muziekje ...... wat
instrument was dat ? Hij wist het niet. Hij zou het haar
vragen als zij bij hem was ...... kwam zij daar niet zoo
sierlijk door het gras naar hem toegetript ? Haar gebloemd
wit rokje golfde wijd om haar heen ; aan een hemelsblauw lint voerde zij een sneeuwwit lammetje.
Schoven nu wolken over de blijdschap van de zon en
werd de wereld grijs ? Regen ...... regen ...... ach ...... !
Maar nu hief zij een handje en het lachende gezicht
als Wilde zij de klare druppels vangen. En op het verre
muziekje daar zong een stem :
„Il pleut, it pleut bergêre ......
„Ramêne tes moutons ...... "
Van warmen schijn doorglansd was het ruischende
grijs.
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Het was die gloed op zijn oogleden die ze deed opengaan.
En hij staarde, loom en droomerig. Aan de kleine hetderin in de vensterbank schenen de kleuren gebluscht
nu het licht haar verliet. Maar achter haar gloeide de
hemel in koperrooden brand. Het was stil maar zijn verbeelding hoorde nog een verre gonzing als muziek uit
een vreemd instrument. Even dacht hij aan het zachte
regengeruisch dat Ook muziek was...... had hij geslapen ?
Nu schoof zich donker het gezicht zijner moeaer tusschen zijn oogen en de goud-laaiende lucht. Het geleek
een Nreemd donker ding, van heel ver kwam haar stem :
„Wil je niet eens drinken, Jacob ?"
Hij wilde zijn hand opheffen in afwering, maar zwaar
bleef zij liggen op het dek. Alleen schudde hij flauw
het hoofd, nauw merkbaar.
Boven de daken verdiepte zich de roodgouden fonkeling, waarvoor zijn oogen loom zich sloten. Doch over
hem bleef de machtige koepel van avondhemel, bevend
transparant, met den rooden brand boven den westelijken
Binder. Maar de weiden, viak en diep Haar de glooiende
heuvels, lagen, warm nog, in avonddamp. Er zong een
liedeke ver en vaag, als donker-gouden korrels rolden de
tonen in de stilte uit ; het was het fluiteliedje van den
herder, die schreed daar pijpend achter zijn trage kudde,
en zij wandelden door vlottende nevelsluiers.
En hier lag het zware purper-bruine land waai de
zaaier ging. Eenzaam en grootsch lag het onder de welving
van den hemel. Wie had het zoo gezegd, zoo, als hij het
nu zag ? ...... Er zongen regels door zijn hoofd uit een
gedicht dat hij eenmaal, als knaap, had gekend, zijn
herinnering zocht en greep, het was als verzamelde hij
de flarden van een kostelijk weefsel.
„Dans les terres, de nuit baignees ...... "
Ja, de nacht kwam en doofde den brand over de landen,
waarboven de paarse schemer -stond. Hoe groot en geweldig wend nu de gestalte van den zaaier !
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„Il marche dans la plaine immense,
„Va, vient, lance la graine au loin ......
Nu was de hemel een spansel van helder duister, de
sterren vonkten, paars stond de nacht op het wijde land.
Hij zuchtte diep en zijn zucht was als de adem van den
wind die zijn haar en zijn hander beroerde.
Toen zagen zijn oogen het venster-vierkant waarachter
de goudbesterde, paars-blauwe nachtlucht stond.
En weer zuchtte hij, roerloos zijn lichaam, en hij voelde
zich gebed in een eindeloozen vrede.
De laatste schaduw.
„Hour eens naar Moeder, Jacob ...... Lig je zoo goed ?
...... Heb je geen pijn of lets anders dat je hindert ?"
De jongen herkende het smartelijk-zachte gezicht
zijner moeder in de morgen-klare kamer. Flauw schudde
hij het hoofd en hij meende dat hij glimlachte maar zijn
gezicht bleef strak.
„En wil je ook niet drinken ?"
Hij meende nogmaals to ontkennen, maar nu bewoog
hij zich zelfs niet meer ; diep lag hij alweer weggezonken
in zijn roerloozen vrede.
Hij hoorde het stille gerucht van zijn moeder die in
de kamer rondging, hij hoorde de verre geluiden in het
benedenhuis en den eentonig-haastigen tik van het kleine
klokje. Al deze geluiden stonden in een strakke helderheid, maar ver buiten hem, en beroerden hem niet. Hij
lag met geloken oogen, doodstil, in de veilige ommuring
van zijn vrede.
Maar daar was in het kamertje nog een andere stem,
die fluisterend ging naast die zijner moeder. Hij herkende de stem die tot hem sprak, in lange stille middagen,
van het geluk-in-het-licht. En hij hoorde de stem dichter
bij tot hem sprekend, indringend en mild van toon, gelijk
zoovele malen „Jacob ...... ", maar hij bewoog zich niet,
noch sloeg hij de oogen op, hij kon slechts luisteren vanuit de diepte zijner rust.

38

DE OPEN TUIN.

„Zoo ligt hij maar aldoor," fluisterde de moeder,
„slapend ...... En als hij niet slaapt dan lijkt zijn geest
zoo ver weg ...... Hij spreekt in 't geheel niet en hij wil
niets hebben ...... hij beweegt zich nauwelijks ...... "
„Hij ligt heel rustig," fluisterde de stem van den priester weerom, „hij schijnt geen pijn to hebben."
„Ik weet het niet. Het lijkt zoo vreemd ...... Mij beangst het, die rust. Telkens als ik bij hem kom, dan bid
ik dat hij toch spreken zal, dat hij zal zeggen wat hij gevoelt ...... "
Even was het den jongen of iets van daarbuiten binnen
de ommuring van zijn vrede drong, een matte vleug van
pijn en onrust bewoog de stilte waarin hij lag.
„Ge zegt het zelf : zijn geest is al ver. Waarom zoudt
ge trachten dien terug to dwingen ?"
„Als ik maar wist ...... dat hij gelukkig is...... dat het
hem wel is ...... Dan kon ik ook gelukkig zijn en vrede
hebben ...... "
Een zachte droefheid-van-liefde was de onrust die den
jongen bewoog. Het was als zou in hem zich iets gaan
opheffen, zijn stilte verlaten, het fladderde in hem onzeker en beangst, maar hij bleef zonder beweging of
geluid. Toen fluisterde weer de stem des priesters, en als
het troostend-mild suizen van avondwind was die stem :
„Hij nadert het geluk waar hij den langen smarteweg
voor is gegaan. Zijn innerlijke oogen zien het al, maar
hij kan er niet van spreken. Dat is het wat hem zoo stil
doet neerliggen en aldoor in zichzelf doet zien."
Ja, dit was de trooster die hem uit de diepte had opgeheven, die het duister van hem had weggenomen. Ook
deze laatste schaduw ging in zijn licht verijlen. Nu vlood
onrust heen als een nachtvogel voor den dageraad en
vrede legde zich in effen rimpeling uit. Een warme schijn
van liefde overvloeide zijn gelaat, die inniger was dan
een glimlach.
„Zie," fluisterde de priester, „hij glimlacht in den
slaap. Doet dat wie lijdt of ongelukkig is ?"
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„Ach ja," murmelde de moeder in een zucht als een
snik, „de lieve God is barmhartig ...... "

Bevrijding.
Vroeg kwam de avond langs den grijzen hemel sluipen
en weefde in het kamertje zijn schaduw. Nu en dan suisde
een korte windvlaag tusschen de daken, het was de kille
norsche wind van den nabijen herfst.
De moeder zat naast het bed zoo stil ineengedoken als
vreesde zij haar aanwezigheid teveel bij de nadering
van den onzichtbare, die zoo lang had gedraald. Zij durfde
de handen niet aanraken die onbeweeglijk lagen gestrekt
op het gladde dek, noch het waswitte hoofd met de geloken oogen, star als ware het reeds gestorven. Maar
haar blikken lieten niet los dat strakke doodsmasker,
waarin toch haar lief de nog herkende wat eens zoo belovend had gebloeid.
En zij wachtte geduldig en berustend tot het uur zou
slaan.
Was het de stem van den wind ijlend langs het venster,
die den jongen diep in zijn geluidlooze rust bereikte ?
Hij opende de oogen en ook hierin leek het leven reeds
gebluscht, star staarden hun blikken den grijzen hemel
aan, waarlangs de wind de wolken stuwde.
Hij zag niet de kamer, noch de daken of de torens in de
Nerte, hij zag slechts het hemelgrauw, waarin het licht
vers tierf.
En voor zijn starenden blik verwijdde het zich tot een
onmetelijkheid, rees het duizelhoog. En langzaam aan
klaarde en blankte het tot een bleeke lichtheid om allengs meer zich to verdiepen tot een zwaar-streng blauw.
Ontzaglijk van schoonheid, meedoogenloos van grootschheid was het om hem , hij voelde zich opgeheven in die
onmetelijkheid van blauw, die was boven hem, onder
hem, rond hem, grondeloos van nooit-geweten ijskoude
diepten. Angst greep hem in het hart, onder hem weken
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werelden weg, het was de leegte, waarin hij reddeloos
verging. Zijn oogen sperden zich en puilden, zijn vingers
kromden zich als in kramp, in doodsangst hijgde zijn
zwoegende borst, want het was of zijn longen scheuren
zouden, of hij verstikken ging in een overmaat, in een
geweld van lucht. Een woeste ruisching dreunde in zijn
ooren, die was als de donder van water dat zich in een
afgrond stort.
Toen hief een plotse stuwing hem als op onzichtbaren
vleugel en het was hem als werd hij aldus boven stormgeweld uitgedragen in een stilte die geen wind bewoog.
En hij dreef, gewichtloos, op een wijde deining, als een
bloemblad op de vlieting van een Beek. Om hem koepelde
nog het onmetelijke blauw, maar het had zijn wreede
hardheid verloren ; diep en mild was het als orgelklank.
Als een ruischend lied vervulde hem het geluk.
Was dat orgelzang die aanzwol uit onzichtbare verten
en in onzichtbare diepten verstierf ? Of was het de zingende windsuizel in boomen ?
Zie, daar neigden cypressen hun donke y loof, daar
hieven in het avondblauw populieren hoog hun slankheid.
Wind lispelde in hun blaren en ijle zang ; fluweelen was
de donkerblauwe schaduw rond hun stammen . een diepdonzen, zalige rust.
Als een eiland in avondnevel was het opgedoemd, het
ging voorbij en in newel verging het weer.
Nu gleed hij in roerlooze ijling door de transparante
klaarten.
Werelden van heerlijkheid ontvouwden zich : zilverblinkende rivieren vloten door stille landen, zeeen
deinden, wonderen waren hun diepe paleizen — steden
ronkten als gebonden dieren, bergkruinen blonken in
teeder licht. Als een ster die valt kliefde bliksem de
ruimte, donder rolde als een verre zang. En sterreprachten ontrolden zich voor zijn blik, eindeloosheden van
goud-flonkerenden luister. En hij zag de hemelen openbreken tot grotten van licht, tot tuinen van heerlijkheid,
tot werelden van genade
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Hij strekte de armen, zijn lichaam rustte als in een bed
van licht. Geluk vervulde hem, onuitsprekelijk.
Toen hoorden zijn ooren den zang die de iuimten
doorstroomde, iji als rag en toch alles vervullend. Hooger
stuwde in hem het geluk, als water dat wast. Het
doorzong hem gelijk de zang waarin hij gleed, het was
als de rhythmische ademing van het Al, die was tevens
de ademing van zijn eigen wezen, het eeuwig en onverstoorbaar rhythme van het onmetelijke geluk.
Moeilijk ices de moeder uit haar knieling naast het
bed van haar dooden zoon. Haar oogen staarden hauldonker van iced, maar zij schreide niet.
In den diepen schemer was het als lag hij daar zooals
hij immer gelegen had, roerloos in sluimer. Zijn was-wit
gezicht, in de doodsbenauwdheid verwrongen, had zich
weer geeffend, zijn in oppersten strijd verkrampte
handen lagen in doode rust op de sprei. Aileen waren
zijn oogen nog open en staarden met hun gebroken
blikken nog immer in het nu zwart geworden hemelgrijs.
De moeder bukte zich en sloot ze met haar sidderende
vingers.
Bond haar en den dooden jongen stond het kamertje
doodsch-duister en ijzig leeg. De moeder stond op en
stak een der rood-omkapte kaarsen aan, die zij op feestelijke avonden voor hem piacht te doen branden. Maar de
trillende roode gloed gal aan het doodengelaat een bedriegelijken schijn van leven die haar huiveren deed. Zij
doofde het licht en zette zich weer naast het bed.
Buiten had de wind de wolken afgedreven ; zij lieten
een maanklaren hemel vrij. Allengs begon een bleekheldere schijn naar binnen te kruipen, legde zich over
het dek en de stille witte handen, zocht het kussen en
het doode gelaat.
Nu lag het in den trillend-teederen schijn en de moeder
zag hoe het velinnigd was en verrustigd. De lippen weken
los vaneen als in een vagen glimlach, alle smart was tot
een sereene rust verklaard.
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Zij had de hander gevouwen en zag roerloos toe. En
langzaam brak haar ziel uit haar starheid los. Een warm,
mild-zoet verdriet deed haar tranen stroomen ; zij vloeiden onophoudelijk en ongehinderd, als door haarzelve
niet bemerkt.
Allengs verstilde deze weldadige hevigheid ; zij zat
weer roerloos als tevoren in den blanken schijn die haar
en den zoon omving.
Een diepe vrede legde zich over haar.

HET VERNAL VAN HET l'URKSE RIJK ALS
OORZAAK VAN DE VERNIETIGING DER
ARMENIERS
DOOR

J. J. FAHRENFORT.

I. Inleiding.
De belangstelling voor Armenie, in ons land nooit zo
bizonder levendig, is de laatste tijd geheel ingezakt.
Het land is zo ver weg en niet als voor Engeland, Rusland
of de Centrale Machten vormde 't Armeniese yolk voor
ons een pion op 't politieke schaakbord. De stroom van
brochures en pamfletten over de Armeniese kwestie,
tijdens de Wereld-oorlog in de Entente-landen verschenen, is ons land vrijwel voorbijgegaan. 't Medegevoel
der Nederlanders met de verdrukten vond geen stimulans
in vijandelike gevoelens tegenover de Turken. Men
doet het Franse en Engelse yolk geen onrecht, wanneer
men konstateert, dat de tranen van medelijden, gestoit
over de Armeniese gruwelen, minder rijkelik zouden
hebben gevloeid, wanneer die gruwelen niet bedreven
waren door de bondgenoten van het Duitse Rijk.
De bewoners der Geallieerde landen zouden hun tranen
hebben opgekropt, zoals het Duitse If olk dit op enige
uitzonderingen na gedaan heeft, toen zijn bondgenoot
't Armeniese yolk begon uit to roeien.
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Ongetwijfeld zouden ook zij tot deze zelfverloochening
in staat zijn geweest. Hebben zij niet in roerende eendracht na de oorlog afstand gedaan van de taak,
de rester van het Armeniese yolk in de oude woonplaatsen opnieuw te organiseren ? En dit werk, dat
ongetwijfeld een heerlik gevoel van zelfvoldoening moest
geven — Nederland aangeboden ?
Was de belangstelling in 't Armeniese vraagstuk ten
onzent dus niet zo groot als elders, wat er aan interesse
viel te bespeuren, was en is daarentegen vrij van bij-oogmerken. En waar de gebeurtenissen in Armenie een
onderdeel vormen van de zo belangrijke Oosterse kwestie,
kan het de moeite loonen, een poging te doen, om de
oorzaken bloot te leggen.
leder die geregeld zijn dagblad leest, heeft kennis
genomen van de Armeniese gruwelen, die als zware
onweersbuien van tijd tot tijd in het Turkse Rijk losbarstten, om in 1915 een kracht te ontwikkelen, welke
het Armeniese y olk, voorzover het in Turkije woonde,
nagenoeg uitroeide. Bijna een millioenArmeniers
(manners, vrouwen en kinderen) zouden in dat jaar
vermoord zijn of zodanig behandeld, dat de dood volgde
door uitputting, honger of zelfmoord.
In een ware vloed van geschriften hebben Engelse
en Franse schrijvers uitvoerige relazen gegeven van de
feiten en na de vrede volgden ook enkele Duitse schrij vets.
Wie bizonderheden over de gruwelen wil kennen, raadplege het betrouwbare het van Dr. Lepsius : „Deutschland and Armenie‘n".
De bedoeling van dit artikel echter is een andere.
De meeste geschriften over de kwestie zijn tendentieus.
Het boek van Lepsius bijv. moge vertrouwen verdienen
voor de feiten, het vormt in elk geval een aanklacht
tegen de Turken en elk aanklager heeft de neiging, de
de beklaagde zo slecht mogelik voor te stellen. Er bleef
dus plaats voor een studie, die nog andere oorzaken
zoekt dan de simplistiese en steeds herhaalde van de
wreedheid der Turken en hun godsdienstige onverch aag-

VAN DE VERNIETIGING DER ARMENIERS.

45

zaamheid : een studio, waaraan elke tenders vreemd is.
Zulk een geschlift hob ik willen leveren.
Wie de motieven der Armenier-moorden wil begrijpen,
moet de problemen kennel', welke het Turkse gouvernement tevergeefs trachtte op te lossen, moet het Turkse
Rijk zien als speelbal van de politick der grote mogendheden, als het terrein, waarop deze elkander bestreden
met alle middelen, zij het, dat de volkeren, waarvoor zij
in de bres heetten te springen het slachtoffer werden.
II. Eihnografiese en politieke toeslanden Zn Turkije.
De Turkse staat was vOOr de katastrophe van de grote
oorlog nog altijd een wereldrijk in deze zin, dat het verscheidene, in aard zeer uiteenlopende volken omvatte,
alle bijeengehouden door de regering in Konstantinopel.
Weliswaar geleek het een ruine, doch het karakter
was niet veranderd. Het berustte op verovering en overheersing en bleef in wezen gelijk het bij de stichting was.
In het geografiese, samenvattende werk van Hassert over
Turkije wordt de bevolking van vOOr de oorlog geschat
(er is geen volkstelling) op 21,2 a 26,9 Hiervan
waren Turken 9 a 10 m. 2). Behalve in Konstantinopel
hadden zij slechts de meerderheid in Anatolie, waar de
Turkse boerenbevolking ± 78 % van het totaal uitmaakt 3).
Onder Turkse bevolking zijn dan te verstaan de Mohammedanen, die de Turkse taal als de hunne beschouwen.
Want een zuiver Mongools-Turkse natie bestaat niet door
de sterke rasmenging, welke heeft plaats gehad.
Volgens Hertzberg's standaardwerk over 't Osmaanse
Rijk vestigde zich 1224 een Turkse stam van ongeveer
50.000 zielen onder aanvoering van Soleiman in Azerbeidzjaun en daarna in Armenie. Later trokken deze Turken
weer naar 't Oosten, doch een gedeelte, van 400 families,
1)
2)
3)

Kurt Hassert. Das Tiirkische Reich, 1918. bl. 140.
Ibid. bl. 144.
Ibid bl. 145.
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ging onder Ertoghroel naar 't Westen, waar de aanvoe:der zich in dienst stelde van het Seldsjoekiese Hof van
Ikonium. Ondei zijn zoon Osman werd het gewonnen
gebied in 1289 onafhankelik. De in vroeger eeuwen
naar Kl. Azie gekomen Turken der Seldsjoekeniijkjes
werden in dit „Osmaanse Rijk" opgenomen 1).
Doch ondanks de geweldige moordpartijen, welke een
gewoon begeleidingsverschijnsel vormden van de Turkse
veroveringstochten, was de oorspronkelike bevolking
van Klein-Azie niet uitgeroeid. Er heeft van het begin
der verovering of menging plaats gehad, waardoor het
Mongoolse type voor een goed deel verloren ging. Deze
menging had, volgens Deniker's anthropologies werk,
plaats met het assyroide ras 2). En de geograaf Banse
zegt, dat alle in VOOr-Azie gevestigde rassen zijn ondergegaan in het chetitiese of alarodiese 3). (hetzelfde, wat
Deniker assyrolde noemt.)
Het yolk, dat verhuisde, uit de aard der zaak weinig
talrijk, ging dus ook pier, wat de raskenmerken betreft,
op in het onderworpen yolk. Doch zij behielden, anders
dan b.v. de West-Goten en de Franken, hun godsdienst en
taal, al drongen in de laatste vele Arabiese elementen
binnen 4).
Wat de Turken in Europa betreft, het zijn „niet anders
dan Albanese, Serviese, Griekse en Bulgaarse renegaten 5).
De Anatoliese boeren vertonen dus hetzelfde alarodiese
type als de meeste andere VOOr-aziatiese volken. De
mongoolse menging vertoont zich nog slechts bij uitzondering door scheve oogstand of schrale kinbaard 6).
1) Hertzberg : Geschichte der Byzantiner and des Osmanischen
Reiches, 1883, blz. 437.
2) Deniker : Les races et les peuples de la terre. 1900, bl. 348.
3) Ewald Banse : Die Tarkei 1915, blz. 12.
4) Tenminste in 't officiele en literaire Turks. Over moderne nationalistiese pogingen, om de taal to zuiveren, zie men de interessante
„Unpolitische Briefe aus der Tiirkei" van Martin Hartmann, 1910,
biz. 47 e.v.
5) De la Jonquiere : Histoire de I' Empire Ottoman II, 1914, bl. 460.
6) Banse : 1.1. bl. 17.
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Dit zijn dan de meest ras-echte Turken. De tweede
groep wordt gevormd door de Turken als Kaste, als
„heersende dunne bovenste laag in de Staat" 1). Aan hen
is niets Turks dan de naam, wat niet te verwonderen is,
als men bedenkt, dat de voornamen onder de veroveraars,
de sultans inkluis, hun vrouwen kozen uit alle onderworpen volken.
Banse 1) beschrijft ze aldus : „Ze zijn lichamelik niet te
definieren, een kakelbont rassenmengsel op alarodiese
grondslag, ...... Gemeenschappelik is slechts de mohammedaanse godsdienst en de politiek-nationale eigendunk,
de heerserspose en,...... 't oud-Turkse staats- en veroveraars-ideaal op Arabies-Byzantijnse grondslag."
In deze klasse kan ieder, tenminste in theorie, worden
opgenomen. Een „adel, geprivilegieerde klasse in cie
Europese betekenis van deze woorden is er onbekend" 2).
Deze zogenaamde Turken vormen dus een uit allerlei
ras-elementen samengestelde bureaucratie, wier taak
het was, de vele uiteenlopende volken in het Rijk bijeen
-Le houden. Want de meerderheid der bevolking van
het voor-oorlogse Turkije bestond uit Grieken, Arabieren,
Almeniers, Koerden, Joden, Levantijnen, om slechts
de voornaamste groepen te noemen. En bijna al deze
volken vertoonden neiging, zich uit het Turkse Staatsverband los te maken.
De soldaten, die voor de verdediging tegen de binnenen buitenlandse vijanden nodig waren, moesten voornamelik worden geleverd door de andere „Turken", de
Anatoliers, waardoor de ontwikkeling van hun land
ten zeerste is geschaad. De bevolking schijnt zelfs in
aantal achteruit te gaan door de militaire dienst en syphilistiese ziekten .6 ). Een Turks dichter noemt Anatolie
„'t land der weduwen" 4).
Van turkisering was bij de meeste onderworpen volken
1)
2)
3)
4)

Banse 1.1. bl. 17.
Ed. Engelhardt : La Turquie et le Tanzimat, 1882. I bl. 37.
De la Jonquiere, 1.1. bl. 460.
Bij Endres : Die Tarkei 1916. bl. 31.
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gees sprake. Zelfs de pogingen daartoe hebben ontbroken. Evenmin werd de Islam opgedrongen aan de
Christenen. Dezen werden behandeld met een liberaliteit,
die waarschijnlik voortkwam uit politieke overwegingen,
en die tevens strookte met de voorschriften van de Koran.
De Amerikaan Brown, de schrijver van een keurig
boekje over de rechten der vreemdelingen in Turkije,
dat hij, door zijn betrekking aan de Amerikaanse ambassade te Konstantinopel uit eigen aanschouwing
kent, zegt hierover : „Men vindt (in de Koran) herhaalde
geboden om een speciale welwillendheid te betrachten
tegenover „het yolk van het Boek" 1) (Christenen en
Joden)".
Mohammed II de Veroveraar was dus ook volkomen
in overeenstemming met de Koran, toen hij enige
dagen na de verovering van Konstantinopel een nieuwe
Griekse patriarch benoemde en deze de titel verleende
van Millet Bashi (hoofd van de Natie), waardoor bedoelde geestelike tot de vertegenwoordiger van zijn yolk
werd. Hij werd met vergaande bevoegdheden bekleed,
zodat de Grieken een zekere autonomie genoten 2).
Deze rechten zijn nooit ingetrokken.
Engelhardt oordeelt in zijn weinig bekende, maar van
zeer rijke kennis getuigende boek over de Turkse hervormingspogingen gedurende de 19e eeuw : „Het Griekse
patriarchaat vertegenwoordigde door de rechten, waarmee
het was toegerust na de verovering waarlik een staat
in de staat en men kan niet ontkennen, dat zijn organisatie buitengewoon verouderd en verdorven was" 3).
„Hij (de patriarch) veroordeelde zijn onderhorigen
tot verbanning, gevangenisstraf, hij hief belastingen,
zette bisschoppen af, gebruikte en misbruikte de excommunikatie en de censuur, keurde het programma der
scholen goed, zonder te worden gehinderd in de uit1)
status
2)
3)

Philip Marshall Brown : Foreigners in Turkey ; their juridical
, 1914. bl. 5.
Ibid. bl. 18
La Turquie et le Tanzimat I, 1882. bl. 135.
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oefening van rechten, die Loch in zovele opzichten het
burgellik en politiek leven raakten").
Aan andere christelike naties werden later dezelfde
rechten toegestaan, b.v. aan de Armenirs en de Boelgaren.
Natuurlik onderhield deze alzonderlike organisatie
de vervreemding tusschen christenen en Turken. In
welke mate kerk en natie werden vereenzelvigd, blijkt
duidelik uit de opvattingen van de Serviese schrijver
Cvyitsch. Deze erkent, hoewel hij de Macedoniers zo
gaarne tot Serven zou maken, dat zij zichzelven grotendeels voor Boelgaren uitgeven. Hij „wijt dit voornamelik
hieraan, dat door de Turken alleen aan hen, die een eigen
kerk bezaten, het recht gegeven was, zich met een
rationale naam te noemen. De Boelgaren nu hadden
zo'n eigen kerk, het Exarchaat, de Grieken en Serven
niet. Bovendien bevorderde, naar hij terecht opmerkt,
die eigen kerk ook direkt het nationaal gevoel van het
yolk. De kerk was de beste voorbereider van de nationaliteit en van de Staat" 2)
Door deze politiek ontnamen de Turken zich zelf de
gelegenheid, de onderworpen volken aan zich te assimileren.
Er client de iiadruk op te werden gelegd, dat de hier
besproken autonomie niet territoriaal was, doch de personen gold, afgezien van hun woonplaats in het Rijk.
We vinden haar nog in een andere vorm, namelik die,
welke is toegekend aan vreemdelingen door de beruchte
kapitulaties, welke hun binnen het Osmaanse Rijk
immuniteit verlenen en hen stellen order de jurisdictie
van hun konsulaten en legaties.
Brown toont aan, dat zij in haar oorsprong niets vernederends hadden en in overeenstemming waren met de
praktijk bij andere volken.
Hij geeft o. a. als voorbeelden : de Phoeniciers reeds
1) Ibid. bl. 135.
2) S. R. Steinmetz. De nationaliteiten in Europa, 1920. bl. 133.
O. E. XX II 1
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in de 13e eeuw v. Chr. in Egypte ”, de kooplieden van
Cadix le eeuw v. Chr. in Rome 2). en de Hanzeaten in
tal van Europese landen 3).
Voor de kapitulaties in Turkije was die, afgesloten in
1535 lussen Soliman II en Frans I het proto-type 4). Na
verschillende wijzigingen werd in 1856 vastgesteld, dat
de dragoman bij rechtszittingen, betreffende lieden van
zijn nationaliteit, aanwezig moest zijn, en er stond hoger
beroep open op de konsulaire en diplomatieke vertegenwoordigers 5).
Zo zien we de souvereiniteit van de sultan op twee
wijzen beperkt van kort na de vestiging in Europa af.
De Turkse staat kon nooit groeien tot een organies
geheel. Zolang de kracht van het rijk ongebi oken was,
kwam deze lout niet aan de dag. Doch terwij1 Europa
zich ontwikkelde, bleven in Turkije landbouw, veeteelt,
nijverheid en scheepvaart op lage trap staan 6). Pierre
Loti moge roemen „dit hoekje van de Aarde, dat nog
het minst misvormd is door het modernisme" 7), het
valt niet to ontkennen, dat armoede inhaerent is aan dit
vrijblijven van onze westerse kultuur en dat dit tevens
betekent de onderwerping aan de dragers ervan.
De financien van de Porte moesten wel in desolate
toestand geraken en grote leningen moesten in het buitenland worden gesloten. In 1875 kwam het staatsbankroet 8). Gevolg was een op het Berlijnse kongres geregelde kontrole op de geldmiddelen. Opgericht werd de
z.g. „Dette publique", een soort amortisatie-syndicaat
onder Europees toezicht 8).
Naast de sedert 1683 steeds doorgaande afbrokkeling,
1)

Brown. 1.1. bl. 9.

2)
3)
4)

Ibid. bl. 10.
Ibid. bl. 14.
Ibid. bl. 33.

5)
6)
7)

Ibid. bl. 36.
Hassert. 1.1. bl. 166 e.v.
Endres 1.1. bl. 244.
P. Loti : Les massacres d'Armënie, zonder jaartal bl. 37.

8)

Endres 1.1. 131. 238/39.
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werkte op deze wijze de inwendige verzwakking. De
enige mogelikheid van genezing zou hebben moeten
bestaan in 't bevorderen der ekonomiese ontwikkeling.
Doch zelfs pogingen daartoe waren niet te verwachten
van de ellendige despoot, die lange jaren de troon bezet
hield ; evenmin van de ambtenaren-klasse, welke als
de Russische „tschin" in geen enkele groep van producenten wortelde. Integendeel waren de korrupte beambten een gesel voor Mohammedanen en Christenen beiden.
Het land was rijp om te worden gekoloniseerd. Doch
aan 't bezet van dit gebied waren zodanige voordelen
verbonden, dat geen enkele mogendheid het aan een
andere gunde. Dus werd het in stand gehouden. Maar de
wijze waarop de Mogendheden ieder voor zich tiachtten,
hun invloed te versterken, is meer weerzinwekkend dan
menige veroverings-oorlog.
De christen-volken binnen 't Rijk, de kapitulaties en
de financiele nood vormden de middelen, waarvan de
diplomaten zich bedienden.
Weliswaar hadden de christenen hun autonomie, dock
dit wil nog niet zeggen, dat hun toestand bevredigend
was. De druk van de regering, door de Turkse hoer met
gelatenheid als iets onvermijdeliks aanvaard, had voor de
Christenen het hatelik karakter van vreemde overheersing ; zo wel d er bij de verschillende christelike groepen
een gevoel van solidariteit levendig gehouden, dat overal
geassocieerd was met het belijden van een gemeenschappelike godsdienst. Met de wassende invloed der Mogendheden in de 19e eeuw begon dit gemeenschapsgevoel
zich uit te strekken tot de geloofsgenoten in Europa.
Pogingen tot hervorming van de regering voor Abdoel
Hamid (trouwens meestal onvruchtbaar) zoals de akte
van Gulkhane in 1839, maakten de verhouding tussen
Mohammedanen en clnistenen niets beter.
„De raya's," zegt Engelhardt 1), ...... „eisten overal
waar hun stem kon worden gehoord, de voordelen van
1) Engelhardt La Turquie et le Tanzimat I, bl. 53/54.
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hun nieuwe rechten ...... Een groot aantal was vervuld
van de begeerte, zich te onttrekken aan de Ottomaanse
autoriteit, en om dit te bereiken, hechtten zij zich meer
dan ooit aan de geloofsgemeenschappen, die hen verbonden aan de verschillende machten van de christenheid. Er
was uit voortgekomen, ...... een zó nauwe solidariteit
tussen hen en hun geloofsgenoten in 't buitenland, dat
de orthodoxen zich als Russies, de katholieken zich als
Frans, de protestanten zich als Engels beschouwden."
Ziehier een prachtig steunpunt geboden aan de
Mogendheden om hun breekijzers te planten, waarmee
ze hun slopingsarbeid konden beoefenen. Iedere Macht
speelde op haar beurt de grootmoedige beschermster
van een of andere christengroep. En altijd was dit een
kamouflage van eigen belangen, welke, naarmate de
19e eeuw vorderde, steeds meer botsten op het terrein
van de „Zieke Man". Rusland wil de zee-engten en
vindt in het „panslavisme" en in de „bescherming der
orthodoxe christenen" de leuzen, die de mass y moeten
ont-vlammen.
Oostenrijk-Hongarije, Turkenbestrijder par droit de
naissance, wil nog meer volken omvatten. Het kan echter
slechts aanvoeren : bescherming der Rooms-katholieken.
Doch hierin heeft Frankrijk de oudste rechten. Sedert
eeuwen gold het als protektor der R.K. in Turkije. Dit
beschermheerschap biedt een prachtige gelegenheid om
invloed uit te oefenen. Engeland is er minder gunstig
aan toe. Rusland mag niet in 't bezit komen van de zeeengten ; bovendien loopt er een weg naar Indio over
Turks gebied. En 't land telde geen enkele groep, die in
Brittannie zijn natuurlike verdediger zag. Welnu, als er
geen beschermelingen zijn, moeten ze worden gemaakt !
De protestante missie begint haar werkzaamheid en niet
zonder sukses. Voortaan heeft de Engelse edelmoedigheid evengoed haar terrein als de Russiese en de Franse.
Engelhardt is ten opzichte van de zending geen oogenblik dupe van idealistiese voorwendsels 1). Het is wel
1) La Turquie et le Tanzimat I, bl. 60-63.
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merkwaardig, dat de helderziendheid deze en andere
schrijvers altijd juist in de steek laat, wanneer zij de
daden van hun eigen iiatie moeten ontleden.
Voor 't naar afzetgebieden zoekende Duitse Rijk,
tevens rivaal van Engeland, is een machtspositie in 't
onontgonnen Turkije, waarlangs bovendien Engels-Indie
is te bereiken, eveneens van grote betekenis. Dus wordt
de Duitse Keizer „de vriend voor immer van de 300
millioen Mohammedanen" 1) en 'evert zijn land de
officieren voor de legerhervorming. Al verzuimde men
niet, door onderwijzers en zendelingen ook onder de
christenen vrienden te kweken, het verbond met de
regering was 't voornaamste. Wanneer de Duitse
Regering in de bres springt voor een christelik volksdeel,
moet dit dan ook meer beschouwd woi den als een offer
aan de publieke opinie dan als een middel om 't Duitse
belang te dienen.
Bij de bescherming der christenen gingen de vreemde
gezanten soms zeer ver. De Koran bedreigt elke renegaat
van de Islam en zelfs de godslasteraar met de dood 2).
De Engelse gezant eiste in 1854, dat de kalief publiekelik zou verklaren, dat zijn mohammedaanse onderdanen
vrij zouden zijn, de moskee ‘oor de kerk te verwisselen.
De gezant hield vol, hoewel de Osmaanse regering hem
onder 't oog bracht dat uit vrees voor het fanatisme der
bevolking eene dergelijke verklaring nooit in 't openbaar
kon worden afgelegd. En toch kon nog in 1881 een atheist
in 't Lagerhuis geen zitting nemen, omdat het hem onmogelik was, de eed of te leggen 3).
Ook van de kapitulaties werd groat misbruik gemaakt.
Engelhardt 4) vertelt van een christen-onderdaan der
Porte, voor vcfie een reisje van 10 dagen naar Odessa

1) Doumergue : L'Armenie, les massacres et la question d'Orient,
1916 bl. 40.
2) Engelhardt, 1.1. 1, bl. 129.
3) Ibid. I, bl. 130/131.
4) Ibid. I, bl. 64.
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voldoende was, om Russies onderdaan te worden, waardoor hij nu in een proces door de Russiese dragoman
werd bijgestaan.
De kapitulaties waarborgen vrijdom van directe belastingen. De mogendheden weigerden, dit verouderde
voorrecht prijs te geven, ondanks de dênationaliseringcn,
waartoe ze aanleiding gaven en die + 1860 zulk een
omvang aannamen, dat van de 300 000 personen in
Turkije, die zich Griekse onderdanen noemden, er zeker
150 000 op Turkse bodem waren geboren 1).
Dat onder zulke omstandigheden de kapitulaties niet
werden afgeschaft, is tekenend voor de „souvereiniteit",
welke de Hoge Porte uitoefende.
*
*
Het verval van het Rijk deed eindelik bij vele Turken,
vooral bij hen, die in Europa hadden gestudeerd, de wil
ontwaken, het land te ontrukken aan de omstrengeling
van de Westerse vrienden. Als in Japan zag men in, dat
Europa slechts kon worden bestreden met Europese
wapens. Westerse kultuur en staatsinrichting moesten
worden overgenomen. Door de leuze van 'n konstitutionele regering haalden deze Jong-Turken zich de dodelike vijandschap op de hals van Abdoel Hamid, wiens
enige doel was, zijn treurig heersers-bestaan zo lang mogelik te rekken. De hervorming was wel zeer moeilik. Terwijl in Japan een ondergrond van eeuwenoude kultuur
aanwezig was en de medewerking der regering verkregen
werd, miste men deze beide in Turkije. De hervormers
moesten alle kracht besteden aan de bestrijding van 't
absolutisme, dat eindelik in 1908 werd ten val gebracht.
Het volgend jaar werd, na een mislukte poging tot kontrarevolutie, Abd. Hamid afgezet. Voortaan regeerde de
partij, die Turkije Wilde moderniseren.
Doch deze partij, georganiseerd in het Komitè voor
Eenheid en Vooruitgang, steunde op een te smalle basis
van intellektuelen en militairen. Tot Naar ontgooche1)

Ibid. II, 1884, bi. 102.
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ling bemerkte zij, dat de logge massa zich niet een, twee,
drie laat opvoeren tot hoger peil. Aan de oorzaken van
Turkije's zwakheid, de geringe ekonomiese ontwikkeling,
veranderde de revolutie niets. Slechts de firma-naam
was gewijzigd en de afbrokkeling werd zelfs in een versneld tempo voortgezet. In Europa wilde men de buit
binnen halen, voor het mogelik to laat was.
Bosnie-Herzegowina werd door Oostenrijk-Hongarije,
Tripoli door Italie genomen, Boelgarije maakte zich
totaal onafhankelik, tenslotte kwam de katastrophe
van de Balkan-oorlog.
Toch gaven de Jong-Turken hun verzet tegen 't noodlot niet op. Wat gered kOn worden, zou worden gered.
Skrupuleus in de middelen zouden ze niet zijn. Het Armeniese yolk zou het ondervinden.
III. Positie der Armeniers in het Turkse Rijk.
Volgens de populaire voorstelling behoren de Armeniers tot de Indo-germaanse volken. Dit is echter alleen
joist voor de taal. Anthropologies zijn ze ongetwijfeld
een mengvolk. Volgens Deniker vormen de Armeniers
„een volksgroep, zeer gemengd en heterogeen als physies
type...... De dominel ende trekken worden gevormd
door de Indo-Afghaanse, ;: Assyrolde, en misschien
Turkse en Adriatiese rassen" 1). En : „Het Assyroide
ras telt een aantal vertegenwoordigers onder enige
1\1- oerdenstammen, een deel der Armeniers en der Joden.
De karakteristieke jodenneus is een Assyrolde neus" 2).
Vandaar, dat Armeniers vaak in Europa en de Ver.
Staten voor Joden worden aangezien 3) zegt de Amerikaan
Dominion, die in zijn boek over de nationaliteiten in
Europa ook Klein-Azie behandelt.
Anthropologies is er dus niet zo'n groot verschil tussen
1) Deniker 1.1. bl. 486.
2) Ibid. bl. 345.
3) Leon Dominion : The Frontiers of Language and Nationality
in Europe, 1917, bl. 301.
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Armeniers en Turken. „Modern onderzoek plaatst de
bewoners van 't Anatolies plateau en van 't Armenies
bergland in hetzelfde rassentype" 1). Wat de staatkundige geschiedenis betreft, Armenie heeft slechts bij uitzondering politieke zelfstandigheid gekend.
Parthen, Meden en Perzen heersten achtereenvolgens.
De machtsontplooiing onder Tigranes in Mithradates'
tijd was slechts van voorbijgaande aard. Pompejus herstelde de oude grenzen en Armenie werd een bufferstaat
tussen 't Romeinse en het Parthiese rijk, later tussen
bet eerste en het Nieuw-Perziese, om vervolgens bij de
stormloop van de Islam onder de heerschappij der kaliefen
to geraken. Maar een zekere zelfstandigheid bleef bestaan,
blijkende uit de erkenning van 't koningschap door de
kalief in 885.
Na herhaalde invallen van Seldsjoeken en Mongolen
bleef er van die zelfstandigheid bitter weinig over. De
eenheid ging ook verloren. Tenslotte, sedert 't begin der
19e eeuw, staat het Armeniese yolk onder Russiese,
Turkse en voor een klein gedeelte onder Perziese heerschappij 2).
Wat de Armeniers, ondanks hun verdeling onder verschillende staten, bijeenhield, was hun godsdienst.
Men beschouwt Gregorius de Verlichter als de stichter
van de kerk, al waren er vOth zijn tijd reeds christenen
in Armenie. Van 't begin of had de kerk een nationaal
karakter, wat o.a blijkt uit de prediking in. de landstaal.
ook het hogepriesterschap, het Katholikaat, was en
is een rationale waardigheid. De afzondering van de
kerk is voltrokken na het koncilie van Chalcedon in 451
dat door de Armeniers niet wordt erkend. Juist na deze
tijd werd de kerk scherp monophysities, welke richting
door Chalcedon werd verworpen 3 ). Het hoofd van de
1) Ibid. bl. 292.
2) Deze bizonderheden voornamelik ontleend aan 't verzamelwerk
van Rohrbach : Armenien 1919. bl. 10/12 en aan de Real-encyclopiidie
fur protestantische Theologie and Kirche, art. Armenien.
3) Buxton : The Armenian Church. 1919 bl. 10.
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gehele Gregoriaanse kerk bleef, oak na de staatkundige
verFnippering, de katholikos te Etschrniadzin in het
(vroegere) Russiese gouvernement Eriwan. De Porte
hinderde het verkeer met hem niet en liet Armeniese
afgevaardigden deelnemen aan zijn verkiezing 1).
Toch werd na de verovering van Konstantinopel
een afzonderlik patriarchaat in deze stad opgericht, dat
de Armeniers en andere monophysitiese volken bij de
Porte vertegenwoordigde 2).
Door hun afzonderlike kerkelike organisatie vormden
de Armeniers thans evenals de Grieken, een staat in de
staat 2). Want een aantal funkties, die in Europa als vanzelfsprekend aan de staat toekomen, zijn in Turkije door
het geestelik recht geregeld. Zo moest men er wel toe
komen, aan de niet-Mohammedanen deze funkties over
te laten en de patriarch was er de aangewezen persoon
voor. Hij had het toezicht op het onderwijs, hij liet notariele akten opmaken, zijn bemiddeling was nodig voor
de koop van land, hij was het hoofd van de justitie,
wanneer het enkel Armeniers betrof 2). Deze afzonderlike organisatie heeft het nationaal bewustzijn levendig
gehouden, ook waar zij niet aaneengesloten wonen.
Dit is op vele plaatsen het geval, want de Armeniers
vormen na de Joden het meest verspreide yolk. Men
vindt ze b.v. in Calcutta en in Californie. Buiten het
Armeniese plateau, waar ze enigszins kompakt woonden,
werden ze binnen de Turkse grenzen gevonden in tal
van provincies, vooral in de steden. In Konstantinopel
komen ze in aantal na de Turken en Grieken.
Over hun totaal-aantal vindt men de meest uiteenlopende opgaven. De cijfers varieren voor Turkije tussen
1,1 millioen 3) en 2 m. 4). Het eerste dateert echter al
van 1894.
1) E. Stier bij Rohrbach 1.1. bl. 67.
2) L'Angleterre et les Armeniens. Anonym. Den Haag Van Beek's
Hofboekhandel, bl. 11. Verder Rohrbach Armenien bl. 67.
3) Realencyklopadie 1.1.
4) De la Jonquiere 1.1. bl. 486.

58

HET VERVAL VAN HET TURKSE RIJK ALS OORZAAK.

Moeten we het dus stellen zonder juiste kennis omtrent
hun aantal, de verschi!lende auteurs zijn het erover
eens, dat de Armeniers slechts in enkele vilayets de
meerderheid hebben, of nagenoeg met de andere bevolking gelijk staan, met name in Wan, Bitlis, Diarbekir
en Erzercem.
Het is duidelik, welk een moeilikheid dit laatste oplevert voor de vorming van een Armeniese staat, die
eenvoudig de Armeniers van overheersten tot overheersers zou maken.
De tegenstelling, veroorzaakt door de kerkelik-nationale gevoelens, werd verscherpt door andere verschillen
tussen Armeniers en Mohammedanen.
Vele Armeniers in de steden, en ook wel daarbuiten,
vervulden in Turkije dezelfde funktie als de Joden in
Rusland en Polen. Ze waren de handelaars, geldschieters,
bankiers. Weliswaar is het verkeerd, zich de Armeniers
voor te stellen als hoofdzakelik bestaande uit handelaars.
Niet minder dan 70 a 80 % wijdde zich aan de landbouw,
10 a 15 % aan de handel en de rest was werkzaam in
vrije beroepen, als arbeiders of beambten 1). Maar degenen,
die handel en geldzaken dreven, toonden daarin een
buitengewone bekwaamheid. En al moge de slechte roep,
die van deze stedelike Armeniers uitgaat, sterk overdreven zijn en al zijn velen misschien zelfs tot de meest
solide handelaars te rekenen 2) het blijft een feit, dat men
in de Orient een grote dosis slimheid nodig heeft om,
speciaal in de kleinhandel niet afgezet te worden. Het
lijdt geen twijfel, of de gewiekste Armenier zal zijn minder
ontwikkelde Turkse landgenoot herhaaldelik te slim of
zijn geweest.
Hierdoor verscherpte zich de tegenstelling tussen
Turken en Armeniers. Want bij dergelijke verhoudingen
kan het bijna niet uitblijven, of er wordt gegeneraliseerd.
Een andere vijandschap, die op ekonomiese oorzaken
1)
2)

Dr. Greenfield bij Rohrbach 1.1. bl. 95.
Ibid. bl. 101.
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berust, bestond tussen Koerden en Armeniers. Op de
hoogvlakte van Wan en omgeving, waar de Armeniers
tuffs zijn, leven ze van een op vrij hoge trap staande
landbouw 1). Hier zijn echter al lang geleden de Koerden
doorgedrongen, een yolk, waarvan vooral het westelik
wonend gedeelte het blonde Noordse type schijnt te
hebben bewaard 2 ). Gedeeltelik overgegaan tot een
extensieve landbouw, leiden ze toch nog een halfnomadies
leven. Bij het weiden hunner kudden ontzien zij niet
altijd de akkers der Armeniers. Bovendien roven zij de
landbouwproducten, die ze zelf tekort komen '). Dit is
ongeveer alles (behalve enige mededelingen over de afmetingen van hun schedels), wat ik over de Koerden in.
Turkije heb kunnen vinden. Volgens de populaire voorstelling zijn de Koerden onverbeterlike rovers en ondergaan de Armeniers zo goed als lijdelik hun geweldenarijen. 1k meen echter, vooral op grond van uitlatingen
van de konsul Mayewski 4), te moeten betwijfelen of die
lijdelikheid zo groot is.
Armeniese wraaknemingen zullen zeker zijn voorgekomen. In 't Oosten telt men mensenlevens minder dan
bij ons. Sven Hedin geeft een beschrijving van wederzijds moorden onder Armeniers en Tataren op Russies
gebied in 1905, waarvan wij ons in West-Europa nauweliks
een voorstelling kunnen makers De schrijver kiest geen
partij en verhaalt, wat hij gezien heeft en vernomen
van de Finse, dus allicht ook onpartijdige gouverneur.
1k citeer :
„In het Tatarendorp Ikran begon de onrust hiermee,
dat de Armeniers veertig Tataren, mannen, vrouwen en
kinderen, overvielen en doodsloegen. Een paar dagen
later, de 6e Mei, was Nachitschewan reeds door deze
besmettelike ziekte aangetast enige Armeniers schoten

1)
2)
3)
4)

Greenfield bij Rohrbach 1.1. bl. 103.
Banse 1.1. bl. 199.
Ibid. bl. 200.
Mayewski : Les massacres d'Armënie 1916. bl. 39.
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een Tataar neer, die order de vrije hemel zijn avondgebed verrichtte ; uit woede over deze schurkerij doodden
de Tataren uit wraak een Armenier" 1). Zo gaat het dc or,
een eindeloze rij van gewelddaden, die weer andere uitlokken. We hebben hier in geen geval te doen met propaganda-literatuur. Maar deze gebeurtenissen op Russies gebeid mogen niets bewifzen voor de houding der
Turkse Armeniers, de voorstelling, alsof deze steeds onschuldige Jachtcffers waren van mohammedaans fanatisme wordt er toch onwaarschijnlik door.
De tegenstelling Koerden-Armeniers heeft ook een
rol gespeeld bij de bloedbaden ti an 1915. Men kan zeggen,
dat de Armeniers bij het grootste gedeelte der hen omringende Mohammedaanse bevolking antipathie anderv onden.
Doch bij deze sinds jaren en jaren bestaande gevoelens
kwam in de laatste decennien der 19e eeuw de vijandschap der Turkse Regering, welke de integriteit van het
Rijk zocht te bewaren, tegen de Armeniers, die beproefden
een zelfstandige positie, als het kon, onafhankelikheid
te verwerven. Het is deze laatste tegenstelling geweest,
natuurlik beinvioed door de beide andere, welke heeft
geleid tot de catastrophe van 1915.

IV. Politieke aktie der Armeniers.
In de eerste helft der 19e eeuw schijnt er weinig sprake
te zijn geweest van Armeniese oppositie tegen de Osmaanse regering. Toen door de Griekse vrijheidsoorlog
vele Grieken zich uit de ambten terugtrokken, werden
deze veelvuldig door Armeniers ingenomen. Zij verkregen toen de hoogste vertrouwensposten 2).
Dit zou zeker in veel mindere mate zijn voorgekomen,
1) Sven Hedin : Zn Land nach Indien I, 1910 bl. 95, 96, 97.
2) L'Angleterre et les Armëniens bl. 6. Dit boekje behoort ongetwijfeld tot de propaganda-geschriften. De ancnieme schrijver onderscheidt zich echter door degelike kennis der feiten.
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indien de leidende kriiigen der Armeniers toen reeds in
oppositie waren geweest. Veeleer was hun aktie er op
gericht, de macht van de Arm. patriarch te Konstantinopel te besnoeien door medezeggingschap in de kerkelike en wereldlike zaken, die door hem van oudsher
werden geregeld '). Deze aktie ging uit van de „verlichten" d.z., mensen, die in het buitenland hun opleiding hadden genoten. Zoals in de meeste andere landen,
vinden we dus het eerste verzet tegen ouderwetse toestanden bij de intellektuelen. Zij kregen gelegenheid,
invloed uit te oefenen, toen door de „Hatti Humayoun"
van 1856 een reeks hervormingsmaatregelen door de
Porte werden aangekondigd. Deze hervorrningen, (als de
Russiese een gevolg van de Krim-oorlog), Welke de gelijkheid van alle onderdanen voor de wet zouden brengen,
werden niet door iedereen toegejuicht. De „Griekse
klerus, de primate'', de Armeniese financiers, voelden
gees enkele behoefte aan een verandering in hun sociale
kondities. Zij exploiteerden de massa van 't yolk voor
gemeenschappelike rekening met het overheersende ras
en deze massa...... had niet genoeg intelligentie om
dadelik het goede te begrijpen, dat men Naar wilde
bereiden" 2).
Toen na voorlezing van het hervormingsbesluit aan
de hoofden der christenen het stuk weer in de satijnen
envelop wend opgeborgen, zei de bisschop van Nicomedia :
„Laten we God bidden, dat het erin blijft" 2).
De hervorming is vrijwel op niets uitgelopen, inaar
toch kwam er enige verandering naar de zin van de
Armeniese intellektuelen. Het leken-element kreeg meer
invloed op de zaken, vroeger aan de patriarch alleen toevertrouwd 3).
De ontwikkelde Armeniers waren met deze hervorming niet aan het eind hunner wensen. En zij vondeii
bij hun landgenoten meer en meer steun.
1)
2)
3)

L'Angleterre et les Aiimeniens bl. 10.
Engelhardt 1.1. I bl. 142.
Zie boven bl. 48.
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De lust om onderwijs te genieten ontwikkelde zich
bij de Armeniers veel sterker dan bij de hen omringende
volken. Volgens Dr. Dirr hadden de Armeniers in Turkije een totaal aantal van 785 scholen met 82000 leerlingen, waartegenover de Turken 150 scholen bezaten
met 17000 leerlingen 1), hoewel de Turkse bevolking veel
talrijker was. Al is er geen sprake van een algemeen
schoolbezoek der jeugd, een gedeelte der bevolking had
toch een trap van ekonomiese ontwikkeling bereikt,
waarop meer algemeen werd ingezien dat school-onderwijs
het slagen in het leven ten zeerste bevordert. Terwiji
de Turkse en Koerdiese bevolking in de oude onwetendheid voortleefde, ontstond bij hen een merkwaardige
drang naar ontwikkeling. Een Duits onderwijzer bericht 2)
„De Rus is elk uur te lang, de Armenier te kort, zij kunnen nooit genoeg leren."
Voor hun scholen hebben de Armeniers grote offers
over gehad, in Turkije zowel als in Rusland en Perzie.
Door het streven, zoveel mogelik in het buitenland te
gaan studeren konkurreert het percentage academici
met het Japanse.
Volgens de statistieken waren er in 1916 12000 Arm.
studenten in Europa en Amerika 3).
Hierin echter schuilt het grote gevaar, dat een belangrijk aantal gestudeerden geen passende werkkring vindt,
waardoor een geleerd proletariaat ontstaat, dat voor
revolutionaire denkbeelden een vruchtbare voedingsbodem vormt. Kan men a priori aannemen, dat under
deze klasse de meeste revolutionairen voorkwamen, dit
wordt bevestigd door Mayewski 4) die spreekt van een re1) Dr. Dirr. : Die armenische Frage. Heft III. bl. 118 van : VerOffentlichungen der Hanctelshochscnale Munchen 1914.
2) E. Stier bij Rohrbach 1.1. bl. 84.
3) Dr. Jean Loris Melicof : 'La Revolution Russe et les Nouvelles
Republiques transcaucasiennes 1920. bl. 146.
4) Generaal Mayevvski, Rti.sies consul-generaal te Wan, later te
Erzeroem : Les massacres d'Armenie bl. 21. (fragmenten uit zijn aan
de Russ. regering uitgebracht rapport). 1916.
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volutionair optredende bende, waarvan de helft bestond
uit Armeniese studenten uit St. Petersburg.
Nog duideliker blijkt het uit de mededelingen van Dr.
Melicof, die, zelf leider van de Armeniese beweging in
Europa, tot de ingewijden behoort en in zijn bovengenoemd werk ook enige aantekeningen geeft over het ontstaan der aktie, welke gegevens zich gunstig onderscheiden van de zeer oppervlakkige, waarmee anderen zich
eraf maken.
Tussen 1880 en 1890 vormde zich een kleine revolutionaire A rmeniese groep aan de universiteit van Moskou,
welke echter een kort bestaan had.
In Parijs en Marseille werden organen uitgegeven in
de Armeniese taal.
In 1887 werd door een Russies Armenier in Geneve
het orgaan Hintshak (de klok) opgericht. Het blad had
veel sukses bij de Armeniers in alle landen „Men hechtte
weinig gewicht aan de socialistiese ideeen, maar beschouwde het blad ...... als het eerste revolutionaire
Armeniese orgaan" 1).
Door de ijverige pogingen echter van enkele revolutionairen kwam er tenslotte een federatie tot stand van
verschillende Arm. groepen, de herhaaldelik genoemde Dachnak isoutioun. Hoe verkeerd het is, zich deze
voor te stellen als een Westerse politieke partij, blijkt uit
de mededeling, dat er „nationalistiese konservatieven
zaten naast re volutionairen van Russiese nuance met
anarchistiese neigingen" 2).
Van een dergelijk gezelschap, waarvan de leden voor
een groot deel in het buitenland buiten het bereik der
Turkse regering leefden, kon men niet verwachten, dat
het op omzichtige wijze de belangen van het y olk zou
behartigen. „Om de waarheid te zeggen, in deze partij
heerste een oligarchic, waarin het partikuliere partij-belang
ging voor het belang van het yolk en van de natie" 3).
1)
2)
3)

Ibid. bl. 78.
Ibid. bl. 80.
Ibid. bl. 83/84.
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De personen, welke de wraak van de Hoge Porte te
duchten hadden, waren wel voorzichtiger. „Wat degenen
betreft, die in het land gebleven waren, zij hielden zich
buiten de partijen", zegt Melicof 1).
Doch de propaganda heeft natuurlik ook aanhangers
van de Armeniese revolutie gekweekt in het land zelf.
De onderwijzers vooral moesten een onschatbaar materiaal vormen ter verbreiding van de revolutionaire
denkbeelden. De Armeniese scholen hebben steeds een
nationaal-christelik karakter gehad 2), zoodat een rationale beweging, bijna vanzelfsprekend in de scholen tot
citing moest komen.
Mayewski zegt, dat men eerst de onderwijzers be-werkte,
die het op hun beurt hun leerlingen deden 3).
Van 't grootste belang is 't nu, dat 't buitenland zich
begon te interesseren voor het Armeniese onderwijs. Sedert
't begin der 19e eeuw hebben de Amerikanen een levendige zendingsarbeid in Armenie ondernomen, later gevolgd door de Engelsen. En niet zonder sukses, want het
aantal protestantse Armeniers bedraagt tenminste enige
tienduizenden 4).
Men kan moeilik onderstellen, dat de Amerikanen
hiermee enige politieke bedoeling gehad hebben. Maar
met de Engelsen staat de zaak anders.
Hun missie werkte niet het minst in Armenie, waar
scholen werden opgericht, die zich niet geheel schijnen
bepaald te hebben tot het opwekken van belangstelling
voor de wetenschap. De patriarch van Konstantinopel
Achikian schrijft in zijn „Histoire armênienne de la
periode funeste de 1895—'96" 5) o.a. : „Zij (de Engelse
zendelingen) verheerlikten de macht en de humanitaire
gevoelens van de Engelsen ; zij predikten, dat, dank zij
de p ulp van de laatsten, bet uur van de emancipatie
1)
2)
3)
4)
5)

Ibid. bl. 84.
Rohrbach 1.1. bl. 84--86.
Mayewsld 1.1. bi. 19.
Reaiencykiopadie 1.1.
L'Angleterre et les Armeniens bl. 30.
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der Armeniers en van de autonomie van Armenie weldra
zou slaan."
Het konden ook moeilik anders zijn dan politieke
redenen, welke de aartsbisschop van Canterbury ertoe
bewogen aan de Armeniese patriarch in 't jaar 1866
mededeling te doen, dat hij op de dag van de zalving
van de nieuwe katholikos openbare gebeden wilde doen
houden in de Engelse kerken, ter manifestatie van de
„gemeenschappelike geest tussen de beide kerken" 1).
De Armeniers maakten dezelfde font van zovele
jonge politieke partijen : inplaats zich te zetten aan
machtsvorming door organisatie, meenden zij hun doel
door krachtige aktie in korte tijd te kunnen bereiken.
En in hun onervarenheid begrepen zij niet, dat de mogendheden slechts hun eigen belang op 't oog hadden en een
opstand hoogstens met woorden zouden steunen, wanneer het tijdstip hun niet schikte.
De eerste grote onvoorzichtigheid begingen de Armeniers in 1878 bij gelegenheid van de Russies-Turkse
oorlog. Toen grootvorst Nicolaas te San Stefano de
vrede aan de Verheven Porte dikteerde, begaf de patriarch Varjabedian, vcrgezeld van verschillende leden der
in 1856 ingestelde Raden, zich naar de Russiese opperbevelhebber, om zijn medewerking in te roepen voor
de totstandkoming van de autonomie der Armeniese provincies, toen gedeeltelik bezet door Russiese troepen 2).
zij verkregen de belofte, dat in het vredesverdrag bepalingen omtrent bestuurshervormingen zouden worden
opgenomen.
Natuurlik beijverden de Engelsen zich, de edelmoedige
bemoeiingen der Russen te overtreffen, zelfs in die mate,
dat een afgezant, door de Armeniers naar Petersburg
gezonden, daar een koel onthaal vond en naar zijn Engelse
vrienden verwezen werd 3).
1) Ibid, bl. 13.
2) L'Angleterre et les Armêniens, bl. 16 Engelhardt La Turquie
et le Tanzimat II 1884. bl. 208.
3) L'Angleterre et les Arm. bl. 21.
5
O. E. XX II 1
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Op het Kongres van Berlijn, dat Rusland de verkregen
voordelen moest afhandig maken, oefenden de agenten
van de Patriarch echter slechts geringe invloed uit.
De Russen waren in ijver bekoeld en de Engelsen
hadden Cyprus verkregen : voorlopig hadden ze geen
beschermelingen nodig ! Het Kongres besloot dan ook
slechts tot opneming in het Traktaat van Berlijn van de
verplichting der Hoge Porte tot het treffen van maatregelen voor de veiligheid der Armeniers tegenover
Koerden en Tsjerkessen, van welke maatregelen moest
worden kennis gegeven aan de mogendheden, die er de
uitvoering van zouden kontroleren 1).
Van welk een Bemis aan politick inzicht getuigt deze
verbinding met de vijand onder 't oog der regering
Al zou het verslagen Turkije niet onmiddellik optreden
tegen de fronderende Armeniers, een feit als dit, dat bij
slaging als uiting van patriotisme wordt verheerlikt,
heet bij mislukking hoogverraad.
En doordat de Porte niet openlik durfde to straffen,
ging de Armeniese aktie door, hoewel de meest intelligenten inzagen, dat de zaak voorlopig mislukt was.
De patriarch van Konstantinopel tenminste verzoende
zich met de Hoge Porte 2).
En zijn opvolger oordeelde ook, dat er met vuur gespeeld werd, getuige zijn uitlating :
„Zij (de Armeniers) gingen zich vermetel oefenen in
vijandschap en de worsteling tegen de autoriteiten en
dat to midden van een ontelbare gewapende muzelmanse
bevolking" ).
Ondanks de teleurstelling van Berlijn werd er nog
steeds gerekend op buitenlandse hulp, ja, men verbaasde
zich nalevelik, dat deze maar steeds uit bleef 4). Vooral
op Engeland werd gebouwd. Vcor de to Manchester ge1) Engelhardt 1.1. I I hl. 211.
2) L'Angleterre et les Armeniens hi. 25.
3) Ibid. bl. 30.
4) Von Westarp : Veber das armenische Volkstum bij Rohrbach.
bl. 37.
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vestigde Armeniers werd een pastoor benoemd, wiens
taak zich niet geheel en al tot zijn herderlike funkties
beperkte. Hij trad in betrekking tot Salisbury, die de
raad gaf, in goede verstandhouding met de Turken te
leven 1 ). En, hoewel de inlossing der Berlijnse belofte
achterwege bleef, Engeland deed niets. Engelhardt vertelt, hoe Salisbury de openbare mening, welke de partij
der Armeniers opnam, om de tuin leidde door een komedievertoning van een vlootdemonstratie tegen Turkije,
terwiji in 't geheim de Porte over Engeland's bedoelingen werd gerustgesteld. De Turkse regering speelde
dapper mee door nieuwe gunstige verklaringen en alles
bleef, zoals 't was 2).
Weliswaar worden de Armeniese komitê's niet geheel
afgestoten en hield men ze in reserve, maar voorloopig
waren zij toch op zich zelven aangewezen. Waarin de
drie organisaties „Daschnak", „Hintsjak" en „Armenie"
verschillen, daarover zwijgen de auteurs. Mayewski,
Rustem Bey en Bratter beschuldigen ze van terroristiese aanslagen en provokaties. Deze bedoelden Armenier-moorden uit te lokken, om ingrijpen der Mogendheden te verkrijgen 3).
Moeten deze berichten als tendentieus worden verworpen ? Bratter is zeer Turks-gezind. Doch wat zegt de
bovengenoemde Armeniese politicus Dr. Melicof ?
„Christophore Mikaelian, die zoveel invloed bezat,
had zich omringd met half ontwikkelde onderwijzers
uit de provincie. Zij beheersten door de terreur de rijke
handeldrijvende burgers en hooggeplaatste lieden" 4).
En Williams, Engels konsul te Wan, dus zeker geed
Armenier-vijand, noemt in een brief van 15 Mei 1896 5)
verschillende gevallen van moord op Koerden en Turken
door Armeniers.
1)
2)
3)
4)
5)

L' Angl. et les Arm. bl. 24.
Engelhardt 1.1. II bl. 218/219.
Bratter Die armenische Frage 1915 bl. 30 e.v.
Melicof : 1.1. bl. 86.
Bij Mayewski 1.1. bl. 39.
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Er is dus wel een felle aktie door de komitê's gevoerd
en deze moet de boven geschetste tegenstellingen zodatlig
hebben verscherpt, dat de op zich zelf staande aanslagen
weldra ontaardden in algemene moordpartijen. De
meeste schrijvers breken zich 't hoofd niet met de belangrijke vraag, of de grote massa van 't yolk in de politiek
anders betrokken werd dan als slachtoffers van die bloedbaden. Aileen enkele uitingen van Melicof maken 't,
naast de reeds geciteerde, waarschijnlik, dat de massa
buiten de politiek bleef.
Sprekend over de regering van het tans onafhankelike
(voornamelik ex-Russiese) Armenie, zegt hij : „De maatschappij onderwerpt zich aan de Daschnak-partij door
intimidatie en vrees ; men heeft mij verteld, dat de agenten van die partij de voedseltoevoer in een of ander
dorp stopzetten, indien men Been Dasehnak-kandidaat
koos" 1).
En op 'n andere plaats : ,Maar, ondanks Naar aantal,
heeft de passieve massa del boeren generlei beslissende
invloed op de loop van het nationale en politieke leven" 2).
(Het geldt bier zowel Georgiese als Armeniese boeren).
Het is moeilik aan te nemen, dat de meerderheid der
bevolking in de nieuwe republiek niet, en vroeger onder
Russies en Turks bestuur wel politieke aktie zou hebben
ontwikkeld. Niettemin hadden de brede volkslagen het
meest te lijden bij de botsingen, die bij de gespannen
toestand om allerlei kleinigheden konden ontstaan. De
in de minderheid zijnde Armeniers zullen meestal meer
slachtoffers hebben gehad dan de Mohammedanen.
Wat doet de Verheven Porte ondertussen om de orde
te handhaven ? Niets, absoluut niets I Of ja — een maatregel werd door de Padisj a genomen.
De revolutionaire Armeniese aktie niet kunnend in
toom houden met de machtsmiddelen van de staat,
narn Abdoel Hamid zijn to evlucht tot de roversinstinkten
1) Mdicof 1.1. bi. 168.
2) Ibid. bl. 135.
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van de Koerden. Dezen werden aangesteld tot politiesoldaten, waarmee voortaan hun aanvallen niet alleen
straffeloos werden gemaakt, maar zelfs gestempeld tot
officiele maatregelen. Deze „hamidie's" zijn de Armethese bevolking tot een ware plaag geworden ').
Vooral de jaren 1894 tot 1896 hebben tal van offers
geeist. Eerst in Sassoun, daarna in Konstantinopel, dan
in Trebizonde. Abdoel Hamid wist meestal wel, hoever
hij gaan kon zonder ernstige kans op interventie van 't
buitenland. Het laatste bloedbad had plaats, terwiji
hij zijn toestemming gaf voor de hervormingen, voorgesteld in 't Memorandum van de mogendheden 2). De hervormingsbesluiten, samenvallend met de moorden, waren
een hoon voor Europa.
Nadat de rust enigszins hersteld was, deden in Aug.
1896 enige Armeniers een dwaze aanslag op de Ottomaanse Bank in Konstantinopel. De schuldigen outkwamen, maar in het Oosten is een gewelddaad evengoed gewroken, wanneer onschuldigen, tot dezelfde gemeenschap behorend, worden neergesabeld. De bloedwraak van de sultan viel op de Armeniers in de hoofdstad, waarvan er op een dag 10 000 werden vermoord
door daartoe gehuurde Koerden ").
Een nieuwe periode scheen echter aan te breken toed
door de revolutie in 1908 de Jong-Turken aan 't bewind
k w amen .
(Slot volgt.)
1)
2)
3)

Doumergue. 1.1. bl. 12.
Endres, Die Tilrkei bI. 107. Dottinergue, bl. 13.
Endres 1.1. bI. 107. Bratter 1.1. bl. 36 e.v.

TIJD EN EEUWIGHEID
DOOR

Prof. Dr. G. VAN DER LEEUW.

1. De Sprook/estijd. — Over de geboorte van de
princes Desiree hebben alle feeen haar zegenwenschen
uitgesproken. Eerie heeft men vergeten : de kreeftenfee.
Zij wreekt zich met een verschrikkelijken vloek. Wel
slagen de overige dames er in dien vloek te verzachten,
maar de arme jonggeborene zal toch slechts dan veilig
zijn, wanneer men haar tot haar vijftiende jaar weet te
bewaren voor het zonlicht. In een oud kasteel, bij lampenschijn groeit zij op. Als zij veertien jaar is, wordt haar
portret geschilderd, en er is geen booze macht, welke
belet, dat dit het daglicht ziet. Het komt in handen van
den jongen prins Guerrier. Het gaat den held als Tamino
in de ZauberflOte, hij wordt aanstonds ziek van liefde;
en zijn bezorgde vader weet dan ook niet beter te doers
dan onderhandelingen aan te knoopen met het naburige
hof. Als bemiddelaar wordt Becafigue met groote pracht
afgezonden. Zijn missie is ook voorspoedig, maar — de
princes kan niet terstond meegaan ; er ontbreken nog
drie maanden aan haar vijftiende levensjaar. Becafigue
keert terug, maar Guerrier is ontroostbaar : hij zal oninogelijk drie maanden kunnen wachten en in dien tijd
van verlangen zeker sterven. De gezant wordt opnieuw
uitgezonden. Moeilijke onderhandelingen beginnen, er

'FIJI) EN EELTWIGHEID.

71

maar ondertusschen
wordt veel been en weer gepraat
ontbreken er nog steeds drie voile maanden aan de fatale
periode. En dat terwij1 Becafigue met zijn stoet van drie
en twintig uur Lang wel niet vlug gereisd zal hebben. Als
eindeiijk, na dagen van zuchten en klagen, Guerrier
dreigt te sterven, besluit de oude koning zelf te gaan
naar het land der uitverkorene. Maar nog altijd schijnt
de tijd stil te staan ......
Dat komt omdat in de sprookjes de tijd inderdaad stil
staat. Inzooverre is Doornroosje zeker een der meest
typische sprookjes. Wat daar uitvoerig en in treffende
beelden wordt voorgesteld, geldt toch eigenlijk van de
heele sprookjeswereld : een overgroeid slot, waar de tijd
plotseling is blijven stilstaan, beter : waar het veelvormige, eindeloos bewegende en veranderende leven eensMaps is gestold : van de schoone princes tot den kok,
Wiens hand verstarde in de beweging, die den keukenjongen een oorvijg zou kosten, en de gerechten in de pan,
die niet meer listen. De melodie van het leven plotseling
de tonen bevroren als die in Mfinchhausens
afgebroken
beroemden horen : gestolde tijd, maar tijd met een inhoud , zeggen we, met Bergson : gestolde duree. Dat is
niet alleen de wereld van Doornroosje, het is de wereld
van het sprookje. Dat „steht abseits von der Welt, in
einem umfriedeten, ungestorten Platz, fiber welchen
hinaus es nicht weiter schaut," zegt Wilhelm Grimm
De tijd staat stil. Penelope is, na Odysseus' lange omzwervingen, nog dezelfde schoone en begeerde vrouw -- den
laten redactor, die een verjongingskuur noodzakelijk
achtte, had zijn moeder zeker niet genoeg sprookjes verteld. Inderdaad, de eenige passende tijdsaanduiding in
het sprookje is het „Er was eens" van den aanhef. Gisteren is vandaag en vandaag morgen. Alles geschiedt eens
en immer, houdt op en gaat door, herhaalt zich en verandert niet. Broertje en zusje gaan op avontuur. 't Zijn
kleine kinderen. Maar aan het slot is zusje opeens huwen waarom
baar geworden. Dat geschiedt immers
clan niet nu ? 't Is altijd nu — een eeuwig heden of een
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vandaagsche eeuwigheid. Vrij zweeft het sprookje buiten
tijd en ruimte.
Ook buiten ruimte. Ga naar de Roode Zee, zegt iemand
tot de princes. En ze gaat — ze is er al, alsof er niets
eenvoudigers bestond. Haar lotgenoote in het noorsche
sprookje reist naar het slot ten oosten van de zon en
ten westen van de maan. Dat moet wel een van die localiteiten zijn, die men nergens en overal vindt. Trekt de
held over den Rijn, dan behoeft de toehoorder zich niets
voor to stellen dan een stroom ; en Engeland is slechts
een naam voor een verre streek, aan den overkant van
het groote water. Alle plaatsen zijn typische, geen werkelijke plaatsen : een stad, een slot, een koninkrijk.
En zelfs de personen zijn typisch. Ze hebben geen
naam en geen wezenlijk karakter. De prins, nu ja — is
de prins, een held en gelukskind ; de princes altijd schoon ;
de stiefmoeder boos zooals het behoort ; de jongste zoon
onnoozel, maar braaf en gezegend ; de reus en de duivel
naar den eisch dom. 't Zijn de figuren van de traditioneele comedie : komische Alte en jeune amoureux en
ingenue. De personen zijn nog massief, zooals GrOnbech
in ander verband zegt.
Massief, gelijk de sprookjestijd. Een gestolde massa.
2. De verdeeling van de tijdmassa. „Les eternites
mythiques sont a periodes", zeggen Hubert en Mauss
in hun mooien essai over de voorstelling van den tijd. De
massieve tijdmassa is door inkervingen (ternpus : suede)
in perioden gedeeld. Men kan in sprookje en sage nooit
lets uitstellen, men heeft maar eene kans : wat men nu
niet doet, kan men eerst over honderd of over duizend
jaar weer doen. Nu moet ik weer honderd jaar ronddwalen,
zegt het betooverde grauwe mannetje, dat tevergeefs
om hulp heeft aangeklopt. Een slot, een prins, eene jonkvrouw zijn betooverd voor dagen, weken, maanden of
jaren, gelijk de oude Musaeus reeds wist ; maar altijd
voor een vaste periode. De ban duurt honderd jaar, precies, gelijk de week zeven dagen. Men heeft in het sprookje
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dan ook altijd maar Gene kans per periode, gelijk bij de
tram, die om het uur rijdt ; haalt men hem niet, dan
moet men een vol uur wachten. Verzuimt men den overgang van periode op periode, dan moet men wachten,
midden in den eenvormigen tijdbrei van een nieuwe
periode. Eigenlijk moeten we zeggen : een andere periode,
want nieuw is ze niet ; er gebeurt precies hetzelfde als
in alle, vorige, of liever in alle tesamen gebeurt niets :
de eindelooze reeks van afgesloten eeuwigheidjes is als
een rij luchtledige ruimten, gescheiden door dunne glaswanden. Die wander zijn het eenig tastbare. Zij verbeelden de inkerving, het punt, waarop de ring (grin us) gesloten wordt. Maar in het luchtledig „gebeurt" niets.
De indeeling in perioden verandert niets aan het „massief" karakter van den tijd. Dezelfde „tijd" brengt eeuwig
dezelfde gebeurtenis. En de eenige gebeurtenis van de
eeuwigheids\veek is de Zondag ; niet omdat hij feestelijker, plechtiger of kleuriger is dan de weekdagen, niet
omdat er nicer „gebeurt" ; maar omdat hij brengt naar
een volgenden Maandag. Het „gebeuren" in het levee
is even gering als dat op een wijzerplaat : de wijzer bereikt met regelmatige afstanden een volgend cijfer.
in onze ooren klinken hoogstens de eentonige slagen
van de look.
3. De (curl Pan de tijdniassa. Wij gebruikten twee

tegenstrijdige beelden : dat van een luchtledige ruiinte
en dat van een gestolde massa, een tijdbrei. Eigenlijk
verciragen die beelden elkaar toch wel, in zooverre
als in een volstrekt ledig al even weinig beweging,
al even weinig gebeuren mogelijk is, als in een compacte massa. Toch is het laatste beeld nauwkeuriger ;
de perioden zijn als de Bakken van een baggermolen :
in eeuwigen kringloop rijzen en dalen ze, elk gevuld
of, wil men een
met brei, de een precies als de ander
bekoorlijker beeld : de gouden emmers, die bij Goethe
hemelkrachten elkaar reiken, maar die bier elkaar opvolgen aan een altijd wentelend scheprad : en elke emmer
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is boordevol met klaar en krachtig water ; en water is er
altijd genoeg, de bron is nimmer uitgeput. Zoo is elke
periode boordevol met tijd-kracht, dat universeel fluidum
dat menschen en planten en ook perioden noodig hebben om te kunnen bestaan ; boordevol met die stille,
vanzelfwerkende kracht, die nimmer is uitgeput, —
Mana noemt haar de wetenschap,
zoo rijk en zoo
bovenmenschelijk groot, dat zelfs de moderne mensch
Euripides er voor knielt
misschien juist omdat hij
zoo modern is :
Gij, die de aarde draagt, die op de aarde
Ook zetelt, eeuwig-onbegrijplijk wezen,
God, — noem ik beter u wellicht Natuurwet,
Noem ik u Wereldrede : u huldig ik
Aanbiddend, want gij leidt geruischloos schrijdend
Het menschenleven tot het passend doel.

Deze onuitputtelijke energie, zich van periode tot
periode eindeloos vernieuwend ; altijd schijnbaar ondergaand om altijd weer te herleven ; die het sap doet
opstijgen in de planten, den moordlust drijft in het
wilde dier ; die den visch doet dartelen in het water en
den vlinder over de bloemenweide ; die den adelaar
sterkt tot zijn vlucht en de bij tot haren ijver ; die den
jongeling vervult van verlangen en den man van dadendrang ; die het jonge leven ontkiemen doet in de moeder
en beschermen door hare zorg ; die de zee trekt en stoat
in vloed en ebbe en de bergen draagt en steunt ; die de
sterren voert op hunne baan en de wankelende voetjes van
het kind — eeuwig dezelfde kracht, een in vele vormen.
Maar die dit alles doet, zonder iets te doen ; hoe kleurig
ook beschreven, toch altijd een massa, een onpersoonlijke,
in wezen onbewegelijke, hoewel bewegende kracht.
4. Het Luchtledig. Mgstiek.
Maar dit beeld is voor
den mensch, die het eêne, onbewegelijke, die God zoekt,
te kleurig. De eeuwige kracht, die gelijkelijk verhoogt en
vernedert, die eeuwig hetzelfde doet, doet nog te veel.
Het beeld van de vaste massa moet wijken voor het
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luchtledig. De mysticus zoekt zichzelf en God buiten tijd
en ruimte : het kleurloos eeuwige in zichzelf en in het al.
Ook voor den mysticus staat de tijd stil, en hij „vult"
zijn tijd met naam- en kleurlooze ledigheid. Het mana
der primitieven wordt bij den extremen mysticus tot
het onpersoonlijke, naamlooze „niets", dat toch alles is.
Waar de „grond" der ziel zich met de essentie Gods, de
godheid Gods vereenigt, daar kunnen woorden slechts
schaden. Het groote zwijgen heerscht over den „afgront",
den „slont", de woestijn, den oceaan, de ledigheid, de
blootheid, de donkere nacht van de ziel. Beeld wordt
gestapeld op beeld om toch maar aan de beelden te ontkomen. Want de verbeelding moet falen 1), praetermitlantur simulacra nostra 2). Op den hoogsten bergtop,
waar niets groeit -- het beeld is van Huizinga — daar,
op de naakte hoogten, in het volstrekte ledig vereenigt
zich de mensch met God. De mysticus in zijn extase is
ontheven aan tijd en ruimte ; hij kent onmiddellijk, gelijk hij gekend wordt, God door God, op eene weiselose
Weise. Hij spreekt misschien in de taal van de religie
maar eigenlijk is hij
of de wijsbegeerte van zijn tijd
stow, hij heeft niets te zeggen. De Grieken spraken
van een bakchisch zwijgen. Wij wezen niet of daarmede
bedoeld is een zwijgen van overgrooten rijkdom, van
armoede, of van uitputting na den roes der verrukking.
Het tragische is, dat men dit bij de rnystiek nooit zeker
weet.
5. Een andere mogelijkheid. Eeuwigheidszin in den tijd.
De mystiek heeft het wezen der eeuwigheid wel goed
begrepen : men moet er over zwijgen of althans zoo negatief mogelijk over spreken. Want er valt niets van te
zeggen. Zij is massief of luchtledig, in ieder geval drukt
zij het dramatisch bewogen leven dood. De eeuwigheid
is een lastig meubelstuk, als de groote gangklok, die de
1)
2)

Huizinga.
Dante, vgl. van Dijk, Dante's Vita Nova, biz. 127.
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kamer zou verontrusten door haar omvang en geluid.
Zij hoort buiten. Wij kunnen niets met haar aanvangen.
Wij kunnen haar niet beelden : anders zouden we denken
aan een eindeloos kanaal zonder bochten. Wij kunnen
haar niet waardeeren : anders zouden wij haar buitengemeen vervelend moeten vinden. Eeuwig is niet lang,
maar leeg.
In de sprookjes is de tijd gestold tot eenvormige eeuwigheid. Zij zijn de reflex van den primitieven geest, die
geen beweging, geen geschiedenis ke pt. In de mystiek is
de rnensch langs den weg der negatie omhooggestegen tot
in het Niets boven tijd en ruirnte : ook bier is het historisch gebeuren, het drama der menschheid opgeheven
in de starre oneindigheid.
Men kan eeuwigheid en tijd ook anders waardeeren.
Men kan ze nader tot elkander brengen. Men kan misschien spreken van eeuwigheid in den tijd. Men ziet
dan in beide waarden, zij het van verschillende orde, die
elkander raken kunnen. en samen warden tot nieuwe
waarden. Men zoekt in een woord : een raakpunt. Of,
minder abstract : zin in het gebeuren, blijvende waarde
in de dingen van den tijd.
6. Pogingen om de eeuwigheid in den lijd to vinden.
a. Mythen van Begin en Einde. Ook de mythe heeft
de eeuwigheid In tijd en ruimte verbeeld, maar aan de
grens, aan den rand. De eilanden der zaligen liggen in
het uiterste westen ; het paradijs aan het begin van alle
gebeuren, een gouden eeuw. De eeuwige vrede aan het
einde, een paradijs herwonnen. Men zoekt het raakpunt :
wel vlucht men in de eeuwigheid, maar men blijft staan
op de uiterste grens van den tijd. Deed men anders,
men zou met de mystici moeten zwijgen. Nu kan men
de glorie van wat verloren ging, de zaligheid van wat
komen zal, beschrijven in beelden en kleuren. Het sprookje
doet dat naief en schertsend, en spreekt van Luilekkerland ; de mythe naief-ernstig, en weet van een land, waar
het koren zeven ellen hoog groeit, de aren allêen al twee
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ellen ; de vrome speculatie zedelijk-verheven, en getuigt
van een hervinden der verloren godsgemeenschap, van
een weder veroverd contact. Zoo schijnt een raakpunt
gevonden, maar het ligt buiten de ervaring. 't Eeuwigheidsrijk lijkt nog veel op het slot ten oosten van de zon
en ten westen van de maan. 't Ligt op den uitersten rand.
Urzeit and Endzeit, wat daar tusschen ligt komt er
weinig op aan. Bet heeft geen zin, geen eeuwigheidswaarde. Het is slechts een interim. In de plaats van de
vele perioden is eene groote getreden. Ons gansche
menschelijk levee met zijn hoogten en laagten, met zijn
dramatische spanning, is slechts eene pauze tusschen
twee grandioze bedrijven der eeuwigheid. Bet wereldleven is een blijft leeg.
7. b. De riten bij den overgang.
Zal het zich vullen
met zin en beteekenis, dan geldt het, de momenten van
blijvende waarde, van beslissenden aard op to zoeken.
Voor den primitieven mensch is een jaar een seizoen,
nieuwjaar het begin van den zaaitijd ; voor hem is de
lente hoop, de zomer zegen, de winter ellende en zorg.
De tijdgodinnen, de florae, waren niet de bleeke abstracties, waarvoor wij ze wel houden, maar zij droegen
bloemen en vruchten in hare handen. De jaargod is
jong en men haalt hem in met gejuich ; of hij is oud geworden en men drijft hem uit het dorp als den vijand. De
tijs is bier dus „a good" of „a bad time".
Men ke pt aan den tijd een waarde toe in overeenstemming met levensvoorwaarden en levensbehoeften. De
eene tijd is niet gelijk de andere. Een doorloopende lijn
laat zich trekken van den primitieven jubel over de
komst van lente en zaaitijd naar de vrome verrukking
over het heden der genade ; van de elementaire oogstvreugde naar de blijdschap over Gods welaangenamen
tijd ; van de huivering en de verwachting, waarmede een
winter wordt uitgedreven
immers de lente zal terugkomen
naar de hoopvolle ontroering van de vromen
over de volheid des tijds.
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Nog de protestantsche stichtelijke poezie
van Paul
Gerhardt bij voorbeeld -- trekt deze lijn door. Zij
voelt ook de tegenstelling. Want tenslotte brengt die
lijn slechts naar het formeel gelijke : de inhoud is een
andere. Voor den primitieven mensch is de eene tijd niet
gelijk de andere. Maar de eene en de andere zijn toch
een. Dezelfde seizoengod, die met gejuich wordt ingehaald, als hij jong is, wordt in zijn ouderdom met smaad
uitgedreven. De tijd is nog massief en de appreciatie
van zijn substantie richt zich uitsluitend naar hare
grootere of geringere nieuwheid. Deze substantie slijt
inderdaad. Zij heeft vernieuwing noodig. De tijd wordt
niet zoozeer vol, als wel leeg. Vandaar de overgangsriten
tusschen periode en periode. Zij moeten den tijd over de
critieke punten heenhelpen. Gelijk andere riten de maan
bij haar afnemen en wassen. De compacte levensmassa
slijt : de koning moet, na een bepaalde periode, zijn
levenskracht vernieuwen, gelijk het jaar, gelijk de zon,
gelijk de staat, gelijk alles, dat deel heeft aan de levensenergie. Daartoe zijn riten noodig, d.w.z. handelingen,
waarmede de mensch het wereidgebeuren inricht, zooals
hij meent, dat het behoort. Er ligt hierin ongetwijfeld
eene Wertung, maar toch niet meer dan een zeer algemeene. Alles heeft waarde, maar alles heeft gelijksoortige
waarde. De tijd slijt, maar dat is noodig, opdat een nieuwe
periode, gevuld met dezelfde onuitputtelijke stof, zal
den aegyptischen
kunnen aanbreken. Het is Osiris,
representant van het leven in jaar, vegetatie, mensch
en nog meer, — gezet to sterven. Dood volgt op leven
en leven volgt dood. En beide zijn gelijkwaardig. Want
het leven sluit den dood in en de dood het leven. Beide
zijn slechts overgangsvormen van de groote, rijke, eeuwigwisselende en eeuwig-dezelfde Levenskracht.
De overgangsriten in den antieken en primitieven
cultus zijn dus ongetwijfeld een begin van Wertung
van de levensmassa. Maar toch slechts van die massa
als zoodanig, van het Leven, dat nog niet is gedifferentieerd. De tijd slijt, maar na een vaste periode van vijf,
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tien of honderd jaar. Vreugde en rouw wisselen, maar
ze wisselen volgens een vast schema en keeren regelmatig
terug. Jeugd en ouderdom volgen elkander op den voet,
als wasdom en afsterven. Een zin in den tijd is hier niet
gevonden., Wel de eeuwige regelmaat, die wij reeds kennen : alles blijft typisch en star als te voren.
De riten van den feestdag tusschen twee in zichzelf
gesloten perioden zijn typisch. Wat dan plaats vindt,
gebeurt eigenlijk elken dag. Jaar staat tot maand, als
maand tot week, als week tot dag, als dag tot uur ; het
jaarbegin tot het maandbegin, als het maandbegin tot
dat van de week. Hoe groot de perioden zijn doet er
niet toe. Men kan ze vergrooten of verkleinen : het gebeuren blijft hetzelfde. De kringloop van het jaar rondt
zich als die van de maand, als die van de eeuw. Het gebeurt altijd heden. De primitieve mensch leeft in een
eeuwig nu. Er is geen reden, waarom het straks belangrijker zou zijn of het zooeven gewichtiger. Alle gebeuren,
alle drama wordt genivelleerd, geschematiseerd. Heiden
streden in grauwen oertijd met elkander op het Wulpenzand aan den Scheldemond. Maar de neiging tot vereeuwiging maakt van de half historische sage een typische
mythe : elken nacht staan de dooden op en strijden
opnieuw. Gelijk de legers van Marathon elken nacht den
slag herbeginnen. Gelijk het spook elken nacht op het bepaalde uur terugkeert. De voile inhoud van het leven in
den tijd is weggeloopen als meet uit een gat in den zak.
De bewogen werkelijkheid is geworden tot den eentonigen
kringloop van den wijzer rond de uurcijfers. Het levee
gaat „van eeuwigheid tot eeuwigheid".
Is de tijd
8. De wi jzerplaattijd en de melodietijd.
inderdaad het „milieu indffini et homogêne," de grijze,
kleurlooze massa, zonder inhoud of afwisseling, zonder
eene mogelijkheid om meer voor ons te beteekenen, dan
altijd hetzelfde ? Of is deze tijdsvoorstelling niet in overeenstemming met de werkelijkheid des levens, is zij niets
dan „le fantome de l'espace obsedant la conscience
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rfflectie", „un concept batard, chi a l'intrusion de
l'idee de l'espace dans le domaine de la conscience pure" ?
Het schijnt wel of de geheele primitief-antieke, historielooze wereld zich tegen Bergson's opvatting verzet.
Immers, zoo ergens, dan is hier in de wereld van mythe
en ritus, van vernieuwing der levenskracht van dag tot
dag en van week tot week, de tijd „un milieu on nos
etats de conscience se succêdent distinctement de maniêre
.a pouvoir se compter."
Of is de tijd niet een opeenvolging van wêlafgemeten
onderdeeltjes, als een keten met schakels, maar een geheel, als de melodie, welker tonen niet slechts op elkaar
volgen, maar elkander ook noodig hebben, elkander
doordringen ? Zinn de verschillende tijdsdeelen, de momenten der werkelijkheid, niet slechts onderling verschillend in duur, maar ook in intensiteit, in waarde ?
Grijpen de momenten in elkander in en bepalen zij elkander, gelijk de tonen dier melodie geen zelfstandig bestaan
hebben, doch slechts zijn door wat ze met en door en in
elkaar zijn ? Hebben wij eigenlijk geen recht inkervingen
te maken in een denkbeeldig tijdlichaam, anders dan
om te „pouvoir compter" ? Wij weten toch ook wel, dat
de thermometer ons geen warmte of koude brengt.
Moeten we ook niet weten, dat onze graphische ruimtelijke periodenvoorstellingen alleen als zoodanig, dus als
recht hebben, doch buiten de werkelijkheid
omgaan ?
om met Karl Heim te spreken : naast de opeenOf
volging der tijdselementen bestaat een gelijktijdigheid,
naast de M-M-verhouding tusschen de momenten onderling bestaat een en-en-verhouding, welke de momenten
samenvat. „Die Tone einer Musik diirfen nicht bloss
nacheinander erklingen, sie miissen auch ineinander
schmelzen." De perioden zijn in zichzelf afgesloten, zegt
ons denken. Ze doordringen elkander, zegt onze ervaring.
Achilles kan den schildpad nooit inhalen, zegt ons denken.
Want de schildpad zal hem eene altijd kleinere periode,
die toch ook altijd bestaan blijft, vOOr zijn. Hij haalt
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haar wel in, zegt onze ervaring. Wat gebeurd is, is onherroepelijk voorbij, zegt ons denken en het is in overeenstemming met den primitieven mensch, die „schoon
schip" maakt na elke periode. Maar de ervaring zegt,
dat men geen „schoon schip" maken kán, evenmin als
„een nieuwe bladzijde opslaan" ; dat de oude periode
spookt in de nieuwe. En het is toch niet heelemaal ijdele
hoop, het is toch ook in de werkelijkheid gegrond postulaat, dat ons altijd weer tot het oogenblik doet zeggen :
„Verweile doch, du bist so schOn." Wij denken ons de
cirkellijn als een rechte lijn, die talloos vele hoeken vormt.
Zij is echter krom, d.w.z. alles vloeit in elkaar over. Er
is geen tempus, geen hoekpunt. Zoo wordt de quadratuur
van den cirkel tot het probleem, dat symbolisch is voor
de antinomie van werkelijkheid en denken.
Men zou ook met de beschouwingen van andere wijsgeeren kunnen duidelijk maken, wat wij bedoelen :
in den tijd laat zich naast de eentonige opeenvolging van
eindeloos veel gesloten eeuwigheden, de vaste lijn van
de melodic, in den tijd laat zich zin denken.
9. De waarde van het eerie oogenblik boven andere. —
Deze tijd, dien wij den historischen tijd willen noemen,
omvat dus een reeks momenten, die onderling verschillen
in duur, karakter, intensiteit en belang. Zooals de noten
der melodic zich laten onderscheiden naar lengte, kleur,
hoogte en accent. Dit uur is niet elk uur. Het uur, waarin
gij de geliefde vindt is een ander, dan dat waarin gij uw
boterham opeet. Het is meer waard, het wordt intenser
beleefd, het heeft een gansch anderen aard, ja, het is
zelfs veel langer dan een gewoon uur : het zweemt naar
de eeuwigheid. Vandaar dat we altijd nog spreken van
eeuwigheid in den tijd, van eeuwigheidszin van den
tijd. In het kader van de boveribedoelde voorstellingen
is dit spraakgebruik natuurlijk niet to verdedigen. Het
woord eeuwigheid krijgt bier een allesbehalve negatieven
klank. Toch is dat spraakgebruik niet onjuist of slechts
verwarrend, gelijk we straks zullen zien.
6
O. E. XXII 1
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Wie zin zoekt in den tijd, verzet zich tegen „die blosse
Zeit". Hij protesteert tegen het voorbijgaan, tegen de
eindelooze wisseling. Hij wil vasthouden. Hij wil een
doorgetrokken lijn, een vast punt. Hij zegt tot het oogenblik : „Verweile doch", en hij zegt het niet als degeen,
die op een gezelligen avond graag wat „plakt", maar als
degeen, die niet kAn loslaten omdat hij voelt in het oogenblik iets eeuwigs gegrepen te hebben ; die niet kán laten
voorbijgaan, omdat hij weet dat zonder dit oogenblik
van zijn tijdsduur alle andere oogenblikken waardeloos
worden, dat alle momenten hun beteekenis eerst krijgen
door hun verbonden zijn met dit eene.
10. Pogingen om de eeuwigheid in den tijd le vinden. c.
Sprookje wordt sage. — Een lijn of een punt. Dus een
reeks van punten of een enkel punt.
Het sprookje is als de herfstdraad, die vrij zweeft
over de velden. Het blijft hangen, aan een boom, een
vooruitstekende rots, een molenwiek : en het wordt
sage. „Bie Pomphul, daar dansen 's nachts de Witte elven
in de maneschijn," zegt een veluwsche sage. 't Is een indruk, een liefelijke of angstige stemming, maar ze zit
vast aan een bepaalde plaats. Het sprookje vertelt van
den held met de zwaan. Het historisch besef ontwaakt
en maakt er een sage van : hij is aangekomen te Nijmegen,
of te Xanten, of te Antwerpen. En men weet nog meer :
dit is geschied onder de regeering van dien en dien keizer
of koning. Een held strijdt met een draak — den draak,
den alomtegenwoordigen en wereldouden, van het geslacht van „meine Muhme, die Schlange" —, verovert
een schat en een. jonkvrouw. 't Is het tijdeloos gebeuren
van het sprookje, de mythe. Maar het motief blijft hangen : Siegfried krijgt een vader en een rijk : Nederland.
Hij trekt naar Worms. Halfhistorische herinneringen
duiken op aan het hof der Bourgondiers, een grooten
strijd met de Hunnen, aan Etzel en Diederik van Bern.
De historische heldensage is ontstaan.
Zoo brengt de sage een vast punt. Zoo ontstaat uit de
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sagenpoezie ten slotte de geschiedschrijving. Maar daarnaast leeft de neiging om de vaste sagenstof weer te
vervluchtigen, te vereeuwigen. Ja zelfs de historie wordt
weer mythe, wordt weer typisch. Iemand hoorde in 1892
in een berlijnsche weissbierkneipe huurkoetsiers bezig
met het ophaleri van historische herinneringen. Het
ging over Koningin Louise, wier gezegend aandenken
bij het yolk nog wel leeft. Maar wie was de man van de
goede vorstin geweest ? Niemand, die het wist. Tot eindelijk een dappere zeide : „Sie ist dem ollen Fritzen seine
Frau gewesen." Natuurlijk : de typische vorst trouwt
de typische vorstin. Beide zijn weer „massief" geworden
en bij zulke mythische persoonlijkheden doet een klein
tijdverschil niet ter zake.
11. d. Philosophie der geschiedenis. — Een lijn.
Die het schijnbaar disparate gebeuren vastheid zou geven,
verband en zin. Die, eenmaal getrokken door het vele
en velerlei, de geschiedenis zou toonen als een organisch
geheel, met een plan, een bedoeling misschien wel.
Er zijn vele van die lijnen getrokken, sedert de historiographic de annalistiek zonder meer te boven was, sedert
de chroniqueur al meer werd tot Geschichtsphilosoph.
De verdeeling van het gebeuren in een Oude en een Nieuwe
Bedeeling is reeds zulk een philosophie der geschiedenis
in kiem. Zoo de gedachte van het heilsplan Gods, verwerkelijkt eerst aan Israel, daarop aan de geheele wereld,
met de sterke parallellie tusschen den eersten mensch
Adam en den volkomen mensch Christus, tusschen de
uittocht uit het diensthuis en de verlossing, den zwerftocht door de woestijn en de vreemdelingschap hier op
aarde, het Beloofde Land en de Hemelsche Stad. Alles
krijgt op deze wijze beteekenis, zij het dan ook niet altijd
een beteekenis, welke als de oorspronkelijke en juiste
kan worden erkend. Reeeler, minder allegoristisch,
trekt de middeleeuwer, trekt een Joachim van Flora,
zijn lijnen, uit het besef van de volheid van eigen tijd.
Het rijk van den Vader en de vrees, het rijk van den Zoon
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en het geloof, ze zijn voorbijgegaan en men kan ze waardeeren in hun verband. Maar thans leven wij in het Derde
Rijk, dat van den Geest en* de liefde. — Vele pogingen
om een lijn te vinden, een Ariadnedraad, die veilig zou
voeren door de doolgangen van den tijd, zijn gewaagd.
Pogingen vol zelfvertrouwen en vol wanhoop. Pogingen die
uitkwamen bij een „Erziehung des Menschengeschlechts"
en andere, die in den sluier van Maya de eenige mogelijkheid zagen om althans achter de verschijnselen een eenheid te postuleeren. Pogingen, die het wereldproces
deden culmineeren in de „eigene Berliner Existenz" en
voor de toekomst alleen de rol overlieten van het coda
na het wereldhistorische rondo 1), en pogingen die uit
elke periode een directe verbindingslijn getrokken wilden
zien naar het onvergankelijke en eeuwige, „jede Epoche
unmittelbar zu Gott" 2 ). Wanneer de zuivere speculatie
zich op de werkelijkheid wierp, dan werd wel vaak meer
in, dan uitgelegd, meer een steiger geconstrueerd naast
het gebouw, dan het grondplan ontdekt. Wanneer de
speculatie de historie zal gaan construeeren, dan speelt
de eerste ten opzichte van de laatste wel eens de vastbesloten en gezond-hongerige rol van den tijger ten opzichte der jonge dame in het engelsche versje :
There was a young lady of Niger,
Who smiled as she rode on a tiger,
At the end of her ride,
The young girl was inside
And the smile on the face of the tiger.

12. e. Cultuur. De „Kampf gegen die blosse Zeit"
kan ook practisch gestreden worden. De novellist, later de
romancier, die van de „massieve" typen der volksverhalen karakters maakt, doet daaraan mee. Hij zoekt het
blijvende en toch nooit in dezen zelfden vorm terugkee1)
2)

Nietzsche, niet Al te billijk, over Hegel.
Ranke.
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rende, het eeuwig menschelijke en toch nooit eenvormige, hij is op zoek naar de persoonlijkheid. In Hamlet
is meer eeuwigheidswaarde dan in Romeo, in Wagner's
Briinnhilde meer dan in die van de Edda of het Nibelungenlied, in Euripides' Medea meer dan in die van de
heldensage.
En in eigen leven strijdt tegen den tijd de bewuste
dienaar van de cultuur ; hij zij de Boer, die het braakland omploegt tot akker ; de ingnieur, die wegen baant
door het onbegaanbare ; de geleerde, die ordent den
chaos van feiten tot het gebouw der wetenschap ; altijd
staat hij, trotsch en met soeverein gebaar temidden van
den tijd : ik zal de wereld makers tot mijn wereld en mijn
wereld zal uit de kracht van mijn persoonlijkheid Buren
als het zinrijk geheel, dat aan den Chaos is ontrukt. De
wereld heeft geen eeuwigen zin ? welnu : ik geef haar diem
En wie zou willen ontkennen, dat de cultuurgoederen
dezer wereld een eeuwigheidswaarde vertegenwoordigen ?
Wie staat nog algeheel afwijzend tegenover de cultuur
en acht haar alleen maar bestemd om te verdwijnen ?
Wie acht den darn, door menschenwil in strijd en moeite
opgeworpen tegen de zee, van niet meerdere waarde
dan het km aalrif, door redelooze wezens gebouwd ? Het
laatste moge het langer uithouden, in den eerste zit,
leven, er kiopt jets in van het hartebloed der rnenschheid, er blijft iets van, ook wanneer de dam lang doorbroken is en de chaos weer overheerscht. Om nog niet
te spreken van de werken der kunst, die toch zeker niet
zijn als de blaren aan de boomen of de zandkorrels van
het strand.
't Is alleen maar jammer, dat de cultuurmensch Goethe
dien dam tegen de zee van den tijd zoo onbarmhartigmephistophelisch heeft ondergraven. Het is de oude,
bijna stervende Faust, die het groote cultuurwerk onderneemt, dat de zee zal beheerschen. Maar het zijn Lemuren,
„aus Bandern, Sehnen and Gebein geflickte Halbnaturee,
die hem dienen. Faust zwelgt in het ideaal en Mephistopheles zorgt voor de nuchterheid :
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Du baust doch nur fib' uns
Mit deinen Dammen, deinen Buhnen ;
Denn du bereitest schon Neptunen,
Dem Wasserteufel, grossen Schmaus.

De spade graaft : een land zal worden geschapen,
vlak bij de zee, een uitdaging den elementen, een vruchtbare woonplaats voor vlijtige menschen, aan den rand
van den oceaan des tijds een blijvend bezit, gevaarlijk,
maar vrij en duurzaam :
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Aonen untergehn.

En dan valt de grijsaard :
Die Zeit wird Herr, der Greis liegt hier inn Sand.

Het laatste woord ? Of blijft er toch iets in de aeonen ?
In de cultuur schijnt het vaste punt niet to vinden.
Misschien krijgt zij Naar eeuwigheidswaarde van elders ?
Aileen de Mephistopheles in ons mag in het EeuwigLedige vluchten :
Was soil uns denn das ewge Schaffen !
Geschaffenes zti nichts hinwegzuraffen !
,,Da ists vorbei !" Was ist daran zu lesen ?
Es ist so gut, als war es .nicht gewesen,
Und treibt sich doch im Kreis, als wenn es ware.
Ich liebte inir daftir das Ewig-Leere.

De Faust in ons werkt door
heid.

en werkt voor de eeuwig-

13. f. De riten met historisch object. — Als er iets
zal zijn, aan den tijd ontheven, dan wel het punt, waarop
de godheid zich heeft geopenbaard, de lijn, waarlangs
zij zich heeft bewogen. Er zijn goden, van wie men iets
vertellen kan. Zij hebben op aarde gewandeld, de menschen onderricht in landbouw en handwerk, inzettingen gegeven, misschien wel de wereld geschapen. Maar
hun werkzaamheid blijft originatief. Blijft verleden. Er
is een tijd geweest van wonderen en teekenen, een tijd
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van indaling van het goddelijke. Maar dat is geweest.
't Gebeurt niet meer. Men kan er nog van verhalen,
„eine Wundergeschichte vom Ursprung". Maar iets,
dat geweest is, kan nimmer eeuwigheidszin geven aan
het geheel van het gebeuren.
Daar zijn andere goden, wier werk men blijvend heeft
willen maken, wier leven men uit heeft willen breiden
over het geheel van den tijd. In zijn telken fare herhaald
feest warden de lotgevallen van den god, zijn strijd en
overwinning, zijn dood en opstanding, gereproduceerd,
in den letterlijken zin. Wanneer men den strijd van den
jongen god met den winterdraak, de opwekking van den
gestorvene uit den dood periodisch op het heilig tooneel
brengt, is dit geen vertooning, maar een herhaling, die
hetzelfde effect bedoelt, als het gebeuren zelf. De feestelijke riten, de mimische heilige handelingen, die wij over
de gansche wereld ontmoeten in mysterien en inwijdingen, in lente- en oogstgebruiken, bedoelen een gelijkmatige verdeeling van de kracht van het gebeuren over
de geheele uitgestrektheid van den tijd. Daarmee is
natuurlijk het gebeuren van zijn eenmaligheid beroofd,
van een vast punt weer typisch geworden, star. Wat
peripetie van de wereldgeschiedenis zou moeten zijn,
wordt de jaarlijksche, dagelijksche peripetie, even regelmatig en vanzelfsprekend als de zonneloop. De stroom
van den tijd
of van de eeuwigheid, want dat is hier
slechts een onderscheid in woorden —, sleept de vaste
punten weer mee en wischt de lijnen uit. Ook hier geen
antwoord op het : dos moi you sto.
In sommige streken van Europa doet zich het merkwaardig verschijnsel voor, dat de riten van dooduitdrijven en winterverbranden, voorstellingen van het
typisch gebeuren van alle tijden, in verband worden
gebracht met historische gegevens. In Oost-Silezie heet
de winter Judas, in Moravie worden de Mongolen, in Bohemen de Turken uitgedreven. Vaak wordt in roornsehe
landen Luther, in protestantsche de pans verbrand. Dat
is merkwaardig, maar niet zoo heel belangrijk.
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Wel belangrijk en niet een van de geringste feiten nit
de geschiedenis der menschheid is de verandering van
beteekenis der israelitische feesten. Dat het Paaschfeest, de periodieke herleving van de kracht in de wereld,
de typische, eeuwige peripetie van het wereldleven,
werd tot een herdenking van den uittocht, van het gegrepen en uitgevoerd worden door God, een punt, een
oogenblik, waarop het heele volksleven steunen kan,
waardoor het gedragen wordt, omdat daar eeuwigheidszin openbaar werd — dat is wel de eerste volslagen overwinning van de eene waardeering der eeuwigheid op de
andere. Dat is een feit, ook voor ons geestelijk leven van
het grootste gewicht.
14. De niet-denkbaarheid van het contact lusschen
tijd en eeuwigheid. — Een punt, een reeks van punters
misschien, waar de eeuwigheid den tijd overwint, waarop
wij zelf kunnen steunen om den tijd te overwinnen : het
spreekt wel vanzelf, dat hier geen historisch feit van
gewone orde kan gemeend zijn. Dat beteekent o.a., dat
het Nel tot de geschiedenis, maar niet tot het verleden
behooren kan. Zal het punt een steunpunt zijn, de lijn
een richtlijn voor ons leven, dan moet er onmiddellijk
contact zijn, dan moet het eeuwigheidsgebeuren present
zijn, even werkelijk en levend voor ons, als voor wie na
ons komen, als voor wie lang voor ons gestorven zijn.
Het zal hier niet moeten gaan om een wondergeschiedenis aangaande den oorsprong, maar om directe ervaring
van een blijvende werkelijkheid.
Nu kunnen wij ons die eeuwigheid met Naar blijvende
beteekenis niet voorstellen als volstrekt buiten den tijd,
negatie van alle gebeuren. Want dan beteekent zij niets
voor ons. Dan is ze alleen nog maar denkpostulaat, geen
ethisch postulaat. En zelfs het eerste alleen maar als de
onbekende en ook niet te kunnen, vooronderstelde keerzijde van onze denkvormen. Maar we kunnen ons die
eeuwigheid evenmin denken in een bepaald tijdsgewricht
geconcentreerd : toen was God op aarde. Want dan heeft
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zij alleen beteekenis voor de toen levenden. En nog minder kunnen wij de eeuwigheidskracht, op een bepaald
punt in den tijd gestort, gaan distribueeren over verleden
en toekomst, gelijk de primitieve mensch met zijn riten
en feesten dat doet.
Dat komt hierop neer, dat we ons deze dingen heelemaal niet kunnen voorstellen, omdat we met onzen tijdruimtelijken gedachtengang altijd weer het qualitatieve
quantitatief moeten uitdrukken. Keeren wij terug tot
het beeld van daareven : onze gegeven werkelijkheid als
een cirkel, een gebogen lijn, die wij ons echter niet anders
kunnen voorstellen dan als een eindelooze reeks rechte
lijnen, die met elkander de grootst mogelijke hoeken
vormen. Wordt nu een raaklijn van dien cirkel getrokken,
dan is er een punt, waarop gebogen lijn en rechte lijn
samenvallen. Een punt
dat beteekent dus niet een
plaats, niet een stip, maar iets zonder afmetingen.
Ons disjunctieve ruimtelijke denken evenwel kan dat
punt niet anders zien, dan als een rechte lijn van zeer
geringe afmeting. Het punt, dat niets is, maar alles beteekent, wordt in onze voorstelling tot een ruimtelijk
fejt : het qualitatieve tot het quantitatieve.
Een geheel ander voorbeeld : in ons geestelijk leven is
iets veranderd. Er is nieuw leven geboren in onze ziel,
dat toch veel verschilt van het oude. Er is een nieuwe
qualiteit in ons leven gekomen. De oude is daarnaast
gebleven, de kromme naast de rechte lijn. Er is gees
waar of wanneer, er is alleen maar een dat. Een punt,
waar contact is, waar nieuw In oud leven komt. Maar we
kunnen ons dat weer niet anders voorstellen dan als een
tijdruimtelijk bepaald gebeuren : het qualitatieve vermomt zich als het quantitatieve. En we spreken van een
bekeering, van een voor en na, van den ouden en den
nieuwen mensch, ook wanneer we volstrekt niet behooren
tot de plotseling bekeerden, die dag en uur kunnen
aangeven. Wij zeggen, dat wie eenmaal God gevonden
heeft, geborgen is, of, dat wien God gegrepen heeft,
veilig is voor altoos,
ook al weten we heel goed, dat

90

TIJD EN EEUWIGHEID.

het vinden en gegrepen worden doorgaat en nooit is
afgeloopen. Wij spreken van een beslissend uur en van
het heden der genade : we bedoelen een raakpunt, we
stellen ons voor een rechte lijn.
Wanneer nu de cirkellijn van den tijd contact zal
hebben met het buitentijdelijke, dan zal dit contact
niet weer te geven zijn in een tijdelijk beeld. In den dans,
in het muziekdrama wordt de tijd ruimte, „zum Raum
wird hier die Zeit", zegt Gurnemanz in Parsifal. Het
zuiver tijdelijk gebeuren van de muziek wordt ruimtelijk.
Maar het meest wezenlijke van de muziek, haar metaphysische diepte, haar eeuwigheidsinhoud blijft haar eigendom, het kan zich niet verbeelden in de handeling op
het tooneel, in de beweging van den dans. Zij blijven aan
den buitenkant, in de muziek leeft de ziel. Het contact
met het eeuwige laat zich niet ruimtelijk voorstellen.
Vooral niet, wanneer Bergson gelijk heeft en het wezen
van den tijd (de cirkel) verkracht wordt door ons ruimtelijk voorstellen (de rechte lijn). Want dan zal het waste
punt op den cirkelomtrek, dat wij zoeken, niet met den
vinger aan te wijzen zijn als een concreete gebeurtenis
(een punt in den naieven zin ) ; nog minder als eenige of
vele dier gebeurtenissen (een reeks van punten) ; en evenmin zal men kunnen zeggen : het is overal. Het raakpunt
is er en het is een „punt des tijds", het is een ondeelbaar oogenblik, maar het is van afdoende beteekenis. Wij
protesteeren dus tegen de quantitatieve voorstelling van
het raakpunt, niet op grond van het qualitatieve karakter der eeuwigheid (wij weten van het karakter der
eeuwigheid niets), maar op grond van het qualitatieve
karakter van den tijd. Alleen wanneer de tijd qualitatief
gedacht wordt : een cirkel, geen rechte lijn, een melodie,
geen reeks van uren, — is het mogelijk het contact met
de eeuwigheid te denken.
15. Hoe de religie deze niel-denkbaarheid beleeft. — De
tijd een cirkellijn : heterogeen, opgebouwd uit momenten
van verschillenden aard en van uiteenloopend gewicht,
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dat wil zeggen, dat een mensch meer beleeft dan een uurwijzer, dat de tijd geschiedenis is. Dat wil zeggen, dat
niets twee keer geschiedt, dat het gaat om een nu of nooit,
om een kans, die gegrepen, een vrijheid, die verwerkelijkt, een eeuwigheid, die beleefd wil worden dat het
gaat om een punt des tijds.
Hermann Usener zegt ergens, dat den mensch niet het
oneindige, maar iets oneindigs zich openbaart. Jets oneindigs — dat beteekent een logische onmogelijkheid ;
het beteekent, wanneer het werkelijkheid wordt, een
antinomie vor het denken ; religieus : een wonder. Om
het eens huiselijk te zeggen : waar tijd en eeuwigheid
elkander raken, daar komt het er op aan er vlug bij te
zijn : 't gaat om een oogenblik, om minder. Maar het is
Kierkegaards „oogenblik met afdoende beteekenis".
Het is de religieuze psyche, welke deze dingen zeer
diep heeft gevoeld, dieper dan de aesthetische of ethische,
ofschoon ook daar het gevoel ervoor allerminst ontbreekt.
Aan de religieuze psyche doen zich de wanhopige pogingen tot het vasthouden van een punt, tot het ontof, juister misschien, aan de
snappen aan den tijd
eeuwigheid, tot een doorbreking van het eenvormige
en verwerkelijking van den zin des 'evens, van de vrijheid
voor als het gegrepen worden in een oogenblik, het getrokken worden uit den maalstroom, het gered worden
nit donkere golven.
En nu is het een dwaasheid die redding te koppelen
aan een oogenblik, als dat oogenblik, quantitatief, een
halve minuut of een halve seconde is. Maar niet, wanneer het, qualitatief, het raakpunt is van tijd en eeuwigheid. Het is dwaasheid te spreken van een beslissend
uur, van een voor en een na, of van een bekeering, wanneer dit alles meer beteekent dan de nu eenmaal onvermijdelijke quantitatieve termen voor een qualitatief verschil : immers dat van tijd en eeuwigheid, van aarde en
hemel. Het blijft den vrome uit het hart gesproken
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Unter tausend frohen Stunden,
So im Leben ich gefunden,
Blieb nur eine mir getreu,

omdat hij denkt aan de afdoende beteekenis, aan de
volstrektheid der tegenstelling, aan het hachelijke van
de kans, aan den onvoorwaardelijken jubel der vervulling en de onherroepelijke ellende van het wachten. Hij
weet, dat hij alleen als op een wijzerplaat denken kan,
maar dat er meer gebeurt, — meer dan alle wijzers kunnen
aanwijzen. Daarom stemt hij in, wanneer oude volken
den toegang tot het paradijs schilderen als een brug,
smal als de snede van een scheermes. Hij voelt waar het
om gaat, wanneer oude dogma's spreken van een eeuwige
verdoemenis en een eindelooze zaligheid. Want hij begrijpt, hoe tot God alle afstanden volstrekt zijn. Hij is
het eens met Chesterton, die de wereld wil aanzien gelijk
Crusoe zijn geredde spulletjes : 't had ook anders kunnen
zijn. Ons diepste, wezenlijke zijn hangt aan een haar,
aan minder. De schepping blijft Gods geheim, gelijk de
herschepping ; en door het geloof alleen verstaan wij, dat
de wereld door het Woord Gods is toebereid.
16. W aar de eeuwigheid komt in den tijd. — De volheid des tijds is nu iets anders geworden dan de consummatie eener periode. Zij is de peripetie van een drama,
de vervulling eener oneindige mogelijkheid, de redding
uit doodsgevaar.
En de tijd zelf is niet meer een keten van gelijke schakels, doch de cirkellijn : einde en begin onttnoeten elkaar
in het ondeelbaar raakpunt, waar tijd en eeuwigheid
samenvallen.
Sommigen gelooven, dat zij — neen, niet dat punt
kunnen aanwijzen ; het zou Been punt meer zijn, zijn
eeuwigheidsbeteekenis verliezen. Maar wel gelooven zij
dat het uiterlijk gebeuren in een bepaalden tijd van de
geschiedenis sterke aanwijzingen geeft voor het verrnoeden : hier raakt ons de eeuwigheid. Dat is, wanneer
de duisternis zich ontvouwt over Golgotha, — de wereld
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de adem van den tijd staat
zwijgt en de menschen,
stil. Dat is, wanneer in deze ademroovende, gestolde
in deze verpletterende, de aarde buigende
stilte, neen
eeuwigheid, in dit ontzettend ledig, een stem roept :
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten ?
Dan duurt het oogenblik, maar niet omdat het zoo schoon
is. Dan verbrijzelt bijna de eeuwigheid den tijd. Dan
geldt het een narrow escape, een redding uit doodsgevaar.
Want wie gered is van den tijd, is gered van de eeuwigheid. Godverlatenheid blijkt Gods verbrijzelende nabijheid. Staat de tijd stil ? Vergaan wij ? Of worden wij
gered ? En heeft onze redding iets te maken met dien
Man aan het Kruis ?
En zulke menschen gelooven, dat het in eigen leven
evenzoo is : dat, waar men huiverend staat op de grens
van het ledig, bevend aan de poorten des doods, het raakpunt vermoed mag worden van tijd en eeuwigheid.
17. De keerzijde. Waar de 10 opgaat in de eeuwigheid.
— Wij hebben iets goed te maken tegenover de opvatting der eeuwigheid als het negatieve zelf, aan gene zijde
van al het positieve. Hoe wonderlijke het klinken moge :
de negatie beteekent song s een waarde, het ledige als
zoodanig heeft een inhoud. Wie dat niet wil toegeven,
kan het Boeddhisme bij voorbeeld niet een religie noemen,
het boeddhistisch Nirwana, het wegwaaien, fana, der
Sufi's, den „afgrond" der Middeleeuwen niet een positief
religious goed. En dat gaat toch niet aan, al gebeurt het
ook. Naast de eeuwigheid als zin van den tijd blijft een
noodzakelijke voorstelling in den menschelijken geest
de eeuwigheid als negatie van den tijd.
De Ambrosia der Olympiers was oorspronkelijk wel
niet anders dan een verzameling veldvruchten, met
water en olijfolie gemengd, die worden bewaard en van
waaruit „earth's recurrent cycle of growth" het volgend
seizoen weer kon beginnen. Zij werd tot de spijze der
eeuwigen, symbool, naar een geestig auteur 1) opmerkt,
1) Jane Ellen Harrison.
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van „heaven's brazen and sterile immutability". Is de
onveranderlijkheid, die wij ons alleen kunnen denken
als negatie onzer wisselingen, daarmee juist geteekend ?
Is de starre eeuwigheid alleen „koperen en onvruchtbaar" ?
De religieuze waardeering spreekt anders. Zeker, er
klinken diepere tonen uit de mysterien, met hun hoogten
en laagten, hun juichen en smart, met hun drama, dan
uit de olympische wereld van schoonen schijn en onveranderlijken glans. Dionysos treft het hart dieper dan
Apollo. Maar toch — is er in die conceptie van de licht
levende goden, eeuwig en onwankelbaar, tafelend op de
hoogten van den Olympos, — en hun kahne glans gaat
over de aarde, — niet een religieuze waarde ? De lijdende
god der mysterien staat den mensch zeker nader, maar
is het niet een troost en een verheffend weten, dat hoog
boven ons klein bestaan en ons tasten in halfdonker er
wolkenhoogten zijn, waar alles vast is en licht en klaar ?
Auf Klippen and Wolken
Sind Statile bereitet
Und goldene Tische.

En de goden bekommeren zich niet om het menschenlot, het bestaat niet voor hen, die immers alles wat wij
zijn, niet zijn.
Het is immers niet mogelijk jets van de eeuwigheid
te zeggen, dat haar niet te kort doet, dat niet te veel
en daardoor te weinig zegt. Het is immers niet mogelijk
God te denken anders dan als een ledigen cirkel, een
punt nog beter, dat onmeetbare,
dove s' appunta ogni ubi ed ogni quando

1).

Maar afgezien van de denknoodzakelijkheid, de religie
weet hier te waardeeren. Men beluistert het ongezongen lied der eeuwigheid tusschen de regels van menig
gedicht. Ik denk aan den middeleeuwschen Hymmus
op de Drieeenheid
1) Dante : Waar elk waar en elk wanneer tot een punt wordt.

TIJD EN EEUWIGHEID.

95

Hier ist ein Ring,
der nie anfing,
und stille schwebt sein innrer Punkt.

Da fahrt der Pfad
in seine Waste, wunderlich,
die nichts ermisst,
die endlos ist.
Auch gibt es dort
nicht Zeit, nicht Ort ,
so ist ihr Wesen seltsamlich.
Den wiisten Pfad
Kein Fuss betrat.
Geschaffner Sinn
Kam nie dahin.
Es ist ! — und Weiss doch niemand : Was,
's ist hier, 's ist da,
ist fern, ist nah,
ist tief, ist Koch !
Und doch ich log :
Es ist ja weder dies noch das.

lass Ort, lass Zeit !
auch Sinnbild weit !
geh ohne Weg
den

schmalen Steg,

So kommst du atif der Waste Spur.

Het zijn niet de arme, schamele woorden, die met hun
op elkaar gestapelde negaties ons hier iets zeggen. 't Is
het numineuze, dat langs den draad der woorden uit de
ontroerde ziel van den dichter tot ons over klinkt, het
geweldige en groote, dat zó(5 rijk en zoo vol is, dat wij
het niet anders dan bloot en ledig kunnen noemen.
Hier ligt het eeuwig recht der mystiek, zij misbruikt
het, wanneer zij den grondeloozen grond gaat opstellen
in het bewogen leven, wanneer zij tijd gaat knutselen
tot eeuwigheid, wanneer zij de boomgrens wil passeeren,
naar de hoogte toe. Zij weet vaak niet van het wonder,
dat de eeuwigheid in den tijd is en toch eeuwig blijft.
Maar, wanneer zij stamelt, wanneer zij zwijgt, dan her-
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inneren wij ons, dat wat onze geschiedenis, wat onze ziel
raakt in het eêne oogenblik, van een aard is, dat het
ons zou verbrijzelen — vreeselijk is het te vallen in de
handen des levenden Gods — ; dat de machtige koepel
der eeuwigheid de broze muren van onzen tijd zou verpletteren ; — wanneer wij niet waren gered.
De mystiek herinnert ons aan het onuitsprekelijke van
hetgeen ons het meest en rijkst vervult, aan het oneindig
groote van hetgeen ons het diepst benauwt. De muziek
weet er nog meer van dan de poezie. Haar taal, beeldloos,
is directer, eeuwiger. Engelen zingen. Spheren concerteeren. De morgensterren zingen tesamen en alle kinderen
Gods juichen.
Uit het slot van GOtterd5mmerung en vooral uit dat
van Tristan and Isolde, waar de melodic versterft en
toch niet sterven kan, uit de slotaccoorden van Mahler's
Lied von der Erde klinkt ons tegen de eentonige, eindeloos rijke stem der eeuwigheid, afgebroken en volmaakt,
clOOrklinkend en verstervend.

18. Het samenvallen van beide eeuwigheidswaardeeringen. — Een vast punt : het is een contradictie ; alle
vastheid, waarover wij beschikken, is concreet ; alle
punten abstract. Het is de contradictie, die wij niet
missen kunnen. Beide eeuwigheidswaardeeringen vallen
ten slotte samen. Wij kunnen het niet laten van het punt
te spreken, als het gouden uur ; wij kunnen onzen omgang met God niet anders denken dan zooals de mystiek
het doet : van ledig tot ledig, van „grond" tot „grond",
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat wij op den eersten
weg niet ondergaan in de wisseling van den tijd, op den
tweeden niet verbrijzeld worden in het eervol, doch
hachelijk proces, dat ons eeuwig moet maken (de tragedie der mystiek) — dat kunnen wij alleen maar gelooven,
alleen maar vertrouwen. Wij „waardeeren" de eeuwigheid
en wij vereeuwigen den historischen tijd, maar we zouden
vergaan in onze dwaasheid en onwetendheid, wanneer
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we fiern niet konden vertrouvven, die de eeuwigheid door
den tijd droeg, tegen wiens Kruis de golven der eeuwigheid sloegen en die blèef dragen, door het groote Ledig
Leven in den eenigen zin, die de rnoeite
heen. Leven
waard is , kunnen wij alleen, wanneer onze verhouding
tot de wereld, tot God, zedelijk is, wanneer wij ons geborgen weten, al is het ook op den rand van den afgrond.

Groningen,

0. E. XXII 1

Mei-Juni, 1921.
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DOOR

Mr. PAUL SCHOLTEN.

Het is moeilijk om iets over de Grondwetsherziening
to zeggen, althans als men slechts even de groote lijnen
er van wil aangeven. Want het ongelukkige is dat deze
herziening geen groote lijnen heeft. Daarmee is zij veroordeeld. Wil een grondwetsherziening zin hebben, dan
moet zij of de afsluiting zijn van een tijdperk van strijd
en onzekerheid, die het nieuw gewonnene vast legt, zoo
dat het onaantastbaar is voor de komende geslachten
of zij moet nieuwe mogelijkheden openen, waardoor het
staatsleven nieuwe kans op verdere ontwikkeling wordt
gegeven. Deze grondwetsherziening doet nOch het een
nOch het ander, zij is volkomen onbeduidend.
Had dit anders kunnen zijn ?
Zien we even om. De herziening van 1917 beperkte
zich tot kiesrecht en onderwijs. Het was haar goed recht.
Het komt mij nog altijd voor dat het een gelukkige greep
geweest is. Zeker, we weten nu wel, dat met de gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs in de
Grondwet niet het laatste woord over deze zaak is gezegd,
dat het mede op de uitvoering daarvan aankomt en het
Had-je-me-maar geval heeft ons tot onze beschaming
geleerd, dat de beteekenis van het algemeen kiesrecht
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vooral in de negatie van iedere uitsluiting ligt, maar
toch — het zijn gelukkig slechts enkele doctrirairen die
op de principieele gelijkstelling van beide takken van
onderwijs terug willen komen, en wat het kiesrecht betreft — bedenkt men wel genoeg wat een zegen het is
geweest, dat wij in November 1918 het algemeen kiesrecht hadden ? Het schijnt mij moeilijk om voor te stellen
door welke troebelen wij hadden moeten gaan, ware
het anders geweest. De wetgever van 1917 heeft de gebeurtenissen van November 1918 niet voorzien, toch kan
het een daad een wijs beleid heeten, dat hij de politieke
democratie tot een grondsiag onzer staatsinrichting
maakte, voor de feiten er toe drongen. De herziening van
1917 behoudt haar waarde. Ik vrees dat we van die van
1922 niet het zelfde kunnen zeggen.
Wat daarvan de oorzaak is ? Ik geloof dat wij moeten
antwoorden : het gebrek aan durf van de regeering. De
ellendige matheid, die over geheel ons openbaar level'
ligt is ook het kenmerk van deze herziening geworden.
Mat waren de discussies
slap en mat was ook de
opzet zelf. Toch had dit anders gekund. Er waren mogelijkheden genoeg om het staatsgebouw wat te verruimen,
hier en daar een venster te openen, waardoor nieuwe
lucht kon instroomen in de duffe atmosfeer van ons staatsleven. Maar de regeering beperkte zich in steeds grouter
terughoudendheid tot hier wat bijlappen en daar wat
prutsen. Angstvallig alles van den kleinen kant te bezien
schijnt de leus die zij zich gesteld heeft. Maar wie dat
wil moet geen grondwetsherziening op touw zetten, hij
verkleint zoo de beteekenis van de grondwet zelf. Onder
al de aangebrachte veranderingen zijn er stellig die verbeteringen moeten heeten, maar verbeteringen steeds
zoo klein gehouden, dat telkens weer de vraag rijst of
dit alles nu de moeite van den geheelen omhaal waard is.
Er waren toch genoeg vragen van principieel belang.
Daar was vooreerst de fundamenteelevraagvan den staatsvorm zelf, de positie van ons koningschap, zooals die met
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name in de regeling der troonopvolging blijkt. In 1917
liet men haar liggen, de internationale verhoudingen
maakten het toen bezwaarlijk hier in te grijpen. Toch was
het noodig zoo spoedig mogelijk alle kansen of te snijden,
dat de een of andere Duitsche prins hier op den troon zou
komen. Dit geschiedt nu ook en het is de eenige rechtvaardiging van deze herziening. Maar hoe eng is ook deze
zaak bezien. Tegen alle radecale rhetoriek kan worden
volgehouden dat de gedachte van het koningschap der
Oranje's leeft in ons yolk. De liefde mag niet uitbundig
zijn, er mag mee gesold zijn ook, door op winst uit zijnde
politici — telkens als het er op aan komt blijkt het weer
dat door heel het yolk een warm gevoel zit van den smellhang van Oranje en Nederland. De kroning der koningin
en haar huwelijk, de geboorte van Juliana, November
1918, het zijn zoovele hoogtepunten geweest waarop
plotseling dit gevoel zich verhief, een gevoel dat ondanks
alle nuchterheid en alle gemopper, beide zoo eigen aan
ons yolk, toch ook telkens weer bleek als de koningin
zich vertoonde in het openbaar, als over haar gesproken
werd in besloten kring. Maar die aanhankelijkheid is
zuiver aanhankelijkheid aan de Oranje's, heeft met theoretische voorkeur voor het koningschap niets te maken.
Van het koningschap voor ons land te spreken zonder
tegelijk aan de Oranje's te denken heeft eenvoudig geen
zin. Ons koningschap is een historisch gegeven onzer
staatsinrichting. De Staatscomrnissie voor de Grondwetsherziening had dit ingezien, zij trok uit dit inzicht
de eenig mogelijke consequenties : het koningschap bleef
beperkt tot die nakomelingen van de koningin, die
Nederlanders bleven, wat werd uitgedrukt door de formule : mannen uit mannen geboren, en voorts slechts
de kleinkinderen van den laatst overleden koning. Daarnaast werd bepaald dat, als ook dezen kwamen te ontbreken, een volksstemming over den regeeringsvorm zou
beslissen. Wat heeft nu het ontwerp dat de Tweede
Kamer aannam ? De laatste bepaling liet reeds de regeering vallen. Ook voor het geval er geen afstammelin-
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gen van Koningin Wilhelmin a in leven zullen zijn wordt
de monarchale staatsvorm gehandhaafd. En wat de
troonopvolging dezer afstammelingen betreft werd dank
zij een door de regeering aannemelijk geoordeeld amendement-Rutgers ook aan de zijlijn van den laatst overleden
koning recht van opvolging verzekerd. Maar daardoor
kan men in de toekomst voor precies dezelfde bezwaren
komen te staan die men voor het heden ophief : opvolging van een van Nederland vervreemden prins. En de
gedachte van een koningschap in de grondwet zonder
aanwijzing wie, is volkomen leeg, even rationalistisch als
de verdediging van den republikeinschen staatsvorm dien
de litteratuur zoo vaak laat hooren. Zulk een voorschrift
is onhistorisch gedacht. Ons koningschap is alleen verdedigbaar op grond van de feiten van het verleden en van
de uit die feiten ontstane sentimenten, het is een gebrek
aan eerbied voor de feiten, indien men thans wil voorschrijven wat gebeuren moet als die historische grondslag
komt te vervallen. Onthouding was hier plicht geweest,
uitstel van de beslissing tot op het oogenblik waarop zij
genomen moet worden de eenige mogelijkheid.
Nog in een ander opzicht is de regeering in een goed
begrip van ons koningschap te kort geschoten. Ik bedoel
bij de verhooging van het inkomen van de kroon. Nu
het votum eenmaal gevallen is, is het het best er van
te zwijgen. Maar een opmerking wil ik toch maken. De
minister heeft in de kamer verklaard, dat het een wensch
van het volk.zou zijn dat de koningin „staat ophoudt".
Ik geloof daartegenover te mogen stellen dat juist de
sobere eenvoud van de leefwijze van H.M. haar allerwege sympathie bezorgd heeft. Pronk en praal van een
hofleven zijn uit den tijd. Tegenover den overal gehoorden
bezuinigingseisch doet het pijnlijk aan deze weder te
wenschen.
Het was niet de krachtige overtuiging van hem die jets
nieuws brengt die we hoorden in het debat over de troonsopvolging, het was die nog minder waar over andere
belangrijke onderwerpen werd gesproken : internationale
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verhoudingen en oorlogsverklaring, referendum en Eerste
Kamer, mogelijkheid van bedrijfsorganisatie en rechtsvorming buiten het parlement. Teekenend is ook het zwijgen over het hoofdstuk van den Godsdienst, meest de
motiveering van het niet schrappen van het processieverbod. Het heette, dat, nu financieele redenen weerhielden van ingrijpen in de verhouding van kerk en
Staat zooals art. 171 van de tegenwoordige Grondwet die
regelt, dus ook niet aan art. 170 getornd kon worden.
Nu moest het geheele hoofdstuk onveranderd blijven.
Over de processiezaak zelve, buiten eenigen twijfel een
netelige vraag spreek ik nu niet, maar wat van een
regeering te denken die bij een werk als een grondwetsherziening zich van principieele vragen met zulke futiele
uitvluchten afmaakt ?
Ook over de andere punters die we noemden kunnen wij
niet uitvoerig zijn. In het nieuwe voorschrift van art. 58
dat de koning moet trachten geschillen met vreemde
mogendheden op te lossen door rechtspraak en andere
vreedzame middelen zit jets van den nieuwen tijd. VOOr
1914 zou zulk een voorschrift niet zijn aangenomen.
Maar hoe gering is het, hoe aarzelend deed men den stap !
Hoe weinig bleek van den ernst waarmee men een vraag
als deze nu in dezen tijd had moeten behandelen. Is dat
nu al wat de vredes-idee in Holland kan brengen ? Was hier niet een taak geweest, die men, o j a, voorzichtig
en zonder overhaasting maar toch kloek en met durf
had kunnen volbrengen ? Het Nederlandsche yolk verklaart Been oorlog, dat was een uitspraak geweest, die
droeg. Van Vollenhoven had den weg gewezen, dien men
kon begaan. Ik weet het wel, spot was niet uitgebleven.
Oorlog en vrede afhankelijk van grondwetsbepalingen,
het is immers dwaasheid. Ja dat is dwaasheid, maar oorlog en vrede zijn wel afhankelijk van de gezindheid die
in een -yolk bestaat. En het is diezelfde gezindheid, die
zich in grondwetsbepalingen uit en die op haar beurt
van die bepalingen den invloed ondergaat. Wanneer men
met muurvaste overtuiging in een strakke formule een
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beginsel vasthamert, dan wordt deze formule zelf een
macht, die het beginsel sterk maakt, als het wordt belaagd en aangerand. Maar wanneer men zoetelijk naar
weinig zeggende woorden zoekt die goed klinken, met
de al of niet bewuste bijgedachte dat zulk een voorschrift
toch waardeloos is, maar de goe-gemeent nu eenmaal
illusies begeert, ja dan is zulk een voorschrift ook volkomen waardeloos. Maar, werpt men tegen, hoe een
overtuiging van de regeering te eischen, terwijl in de
algemeene apathie zulk een overtuiging bij de massa
niet te vinden is ? Men vergeet de verhouding tusscheu
leiders en die geleid worden. Het is de taak der eersten
niet enkel in woorden om te zetten wat ook de massa
reeds vindt, ook om slapende gevoelens wakker te roepen.
Weerklank moet een leider vinden, meer mag hij niet
verwachten. Niet dat de massa hem stuwt. En zou de
vredesgedachte in voile kracht en met volkomen bezonnenheid door de regeering uitgesproken geen weerklank
gevonden hebben ? Doch wie verwacht die kracht en die
bezonnenheid van den heer Ruys ? Maar wie, zou men
er aan kunnen toevoegen, heeft hem tot leider gemaakt ?
Wie door de politieke verhoudingen op een oogenblik
bestuurder moet zijn is daarom nog niet tot leider geroepen. Maar als hij dat niet is moet hij zich aan een
grondwetsherziening niet zetten. Voor het yolk was het
beter geweest dat het gezwegen had dan zich zoo geuit.
Is de nationale gedachte in de regeling der troonopvolging op weinig gelukkige wijze tot uiting gekomen,
moeten we betreuren dat de vredesgedachte niet sterker
is doorgedrongen, het slechtst schijnt mij het nog het
resultaat als we naar de regeling van de inwendige staatsorganisatie zien. Het referendum heeft geen plaats gevonden, de Eerste kamer wordt nog meer dan zij reeds
was een doublure van de Tweede en met de mogelijkheid van rechtsvorming buiten de Staten Generaal is
zoo goed als geen rekening gehouden.
Over referendum en Eerste kamer nog een enkel woord.
Men moet deze onderwerpen inderdaad te samen be-
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schouwen. Over het referendum op zich zelf is heel veel
te zeggen. Voor en tegen. Wie volkswil en recht identificeeren moeten wel onvoorwaardelijke voorstanders
van deze instelling zijn. De trechter van de vertegenwoordiging mag noodig zijn, ter controle kan een direct beroep
op het yolk niet worden gemist. Het is immers zoo licht
mogelijk, dat de vertegenwoordiging die wel in het algemeen de voorstellingen der kiezers omtrent wenschelijke
regelingen geacht kan worden weer te geven, toch op een
of ander punt in strijd met dien wil heeft beslist. Daarvan geeft Zwitserland toch ongetwijfeld de voorbeelden.
Maar ook wie als wij die principieele identificeering van
recht en volksovertuiging afwijzen kunnen de beteekenis erkennen van dit middel om de volksovertuiging te
onderzoeken. Immers in iedere rechtbeschouwing is die
overtuiging een moment waarmede rekening moet worden gehouden. En nu krijgt dit middel een bijzondere
beteekenis waar controle van het parlement noodzakelijk is. Zoo hangen Eerste kamer en referendum samen.
Het valt niet te betwisten dat ongecontroleerde oppermacht van een enkele kamer ongewenscht is, maar dan
zal ook ieder die afschaffing der Eerste kamer wenscht
naar een ander middel van controle moeten omzien. En
de Eerste kamer is inderdaad moeilijk te verdedigen
althans zooals zij bij ons geworden is en bij invoering van
de thans aanhangige voorstellen meer en meer worden
zal. Aanvankelijk vertegenwoordiging van landadel- en
aristocratie, daarna van dezen gecombineerd met het
grootkapitaal (hoogst aangeslagenen), toen meer verburgerlijkt door ook aan hooge ambtenaren toegang te
verleenen, is de Eerste kamer nu langzamerhand geworden
tot een herhaling van de Tweede. Voor verkiesbaarheid
Been andere eischen, voor de verkiezingen in de toekomst
enkel het verschil dat zij getrapt blijven. Maar bier als
daar evenredige vertegenwoordiging, d.w.z. volkomen
beheersching door het partij-wezen. Een politiek college
samengesteld uit politici die het liever wat rustiger
hebben dan in de woelige volkskamer, of die nog een
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andere betrekkiug willen behouden of wel wat oud zijn
geworden voor het hevige gevecht daar — maar een
college, principieel juist zoo samengesteld, juist zoo georienteerd als het andere. Is het wonder dat men vraagt
wat voor reden van bestaan het heeft. Tegenover de
Tweede kamer jets anders
daaraan bestaat behoefte,
maar Tweede kamer noel" Regeering hebben dit ingezien.
Van alle pogingen een andere Eerste Kamer te vormen
is voorloopig niets gekomen, het bleven te veel studeerkamer-bedenkseltjes. Was het mogelijk, er viel over
te praten, doch nu was er geen andere uitweg dan het
referendum. Maar de Tweede kamer die nog onlangs
door de nieuwe regeling der voorkeurstemmen de beteekenis van het partij-wezen en daarmee de macht der partijbesturen had vergroot Wilde al evenmin dit tegenwicht
als de regeering. Merkwaardig genoeg bleef zelfs de paging
van Mr. Marchant om een referendum in te voeren aan
die partijmacht vasthouden door daartoe het initiatief
van een aantal kamerleden te eischen. Zooals wij het
ons denken behoorde dit zoo aan de kroon als aan een niet
te klein getal kiezers te worden gegeven.
Doch het is hier niet de plaats om daarover in bijzonderheden te treden. De beslissing is gevalien, het referendum zal vooreerst geen plaats innemen onder onze
staats-instellingen. En niet daarover wil ik de regeering
hard vallen. Ook hier weer kan zij zich beroepen op de
apathie onder het yolk zelve : waar bleek van werkelijke
belangstelling in deze vraag onder eenigszins breedere
kringen ? Men wil de volksstemming om tot de rechtsovertuiging door te dringen maar het is nog een open
vraag of een referendum wel een meerderheid voor het
referendum zou opleveren. Doch wel kan van jets anders
de regeering een vefwijt worden gemaakt. Durfde zij het
niet aan met de invoering van het referendum, wist zij
geen andere middelen ter verbetering van de samenstelling der Eerste kamer, waarom onthield zij zich dan
Diet ? Het feit is niet te miskennen, dat er een groeiende
weerzin is onder velen tegenover het tegenwoordige
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politieke stelsel. De Regeering weet niet hoe daaraan te
gemoet te komen. Het is te begrijpen, maar het is niet te
begrijpen, dat zij intusschen dat zelf de stelsel al maar weer
op den spits voert. Vond zij de zaak niet rijp, waarom dan
niet afgewacht tot inderdaad zich een overtuiging had gevormd die zich zelve baan brak ? En men zegge niet, dat
dit toch altijd nog kan, want iedere herziening houdt
een volgende tegen. Zoo licht heet het : het is pas geschied,
waarom nu weer te beginnen ? Ook hier past de vraag :
wie had de regeering tot leiding geroepen ? op welke
gronden matigde zij zich die aan, waar zij geen doel zag,
waartoe zij leiden wilde ? Ik herhaal wat ik in den aanvang
zeide : een Grondwetsherziening moet nieuwe ontwikkelingskansen openers. Er was hier een goede gelegenheid
geweest, maar daarvoor was durf noodig geweest en
geloof in de toekomst. Bij Mr. Ruys zoekt men die tevergeefs en dus deed hij klein werk. Verdienstelijk in zeker
opzicht, maar klein en wie aan den grondslag der staatsinrichting zelf arbeidt mag dat niet doer. Wat als bijwerk van een breed opgezetten aanpak kan worden geapprecieerd verliest zijn waarde als het op zich zelf staat.

TOONEEL
DOOR

JO DE WIT.

Droomspel. lion. Ver. Het Ned.
Tooneel.
„De wereld, het 'even en de menschen zijn slechts
fantoom, schijn en droombeeld." Zoo spreekt, tegen het
slot, de godendochter en zij doet niet anders dan stein
geven aan Strindberg's innerlijke overtuiging. Want zoo
geleek hem de eenige oplossing van het kwellende raadsel
dat leven heet. Met de hoogere realiteit zou het weinig
uitstaande hebben : het leven zooals wij het zien -- een
slechte copy van het oerbeeld, een misvormde wereld
waarin de menschen ten eenenmale hun houding zijn
kwijt geraakt.
Een werkelijkheid buiten deze wereld, zoover reikt
Strindberg's mystiek. En toch ...... vanwaar onze twijfel ?
Er ontbreekt iets, het is zeer essentieel, doch moeilijk
uit to drukken. De dwang van de wanhoop jaagt Strindberg naar het metaphysische. Indien hij zich daarheen
niet wendde, hij de verbetene, hij de troosteloos ontmoedigde, hij zou wellicht gedreven zijn tot waanzin.
Hierin gewerd hem troost : dat zij niet is de hoogste
realiteit, deze wereld zooals wij haar zien door onze
gebrekkige oogen, zooals wij haar waarnemen met onze
onvolkomen organen. Hij voelt er zich ongelukkig als
een kind, bang en verdwaald in de duisternis en hij ioept
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den Vader aan, den grooten Beschermer , met radelooze
woorden smeekt hij : „erbarmen, erbarmen, verlos ons."
Dit is het hoogst elan waartoe zijn persoonlijke smartgewaarwordingen en zijn gevoelens van deernis met het
lijden der menschen hem N oeren . Hooger kan hij niet.
Zijn zekerheid spreidt over zijn 'even hier op aarde zelfs
niet het zachtste licht — de koppige wrevel blijft, de
matelooze droefenis wil niet wijken. Hij behoort tot
diegenen die het paradijs reeds hier op aarde zouden
NN illen beleven. Hij is ongeduldig door gebrek aan geloof.
Zijn religie is geen zuiver en grootsch vermoeden doch
slechts een flauw en tegelijk krampachtig hopen dat
somwijlen bijna een brutale uitdaging aan de goden
gelijkt.
Hem is het niet gegeven te luisteren naar de „eerie
simpele melodie" waar Kloos van zong en die tusschen
ons kiagen omhoog komt zinger en ons ontvoert.
Strindberg stelt telkenmale teleur door zijn gemis aan
hoogere „stij1". Hij is machteloos-verward in het eigen
zieleleven -- fijner besnaard dan het meerendeel der
menschen, daardoor te sneller gekrenkt en gekwetst,
nooit tevreden, met iets dat onvolkomen bleek en onmachtig het volkomene zeif te scheppen, zij het een
oogenblik, uit den eigen geest.
Hierin verschilt bij van de wezenlijk grooten : nooit
ziet hij in bet tijdelijke een afglans van verre, hooge
schoonheid, zelden ontroert hem in het menschelijke het
goddelijke, alles maakt hij klein en duister, hij grimt en
hoont, hij grient en weeklaagt, nimmer wordt hij tot
demonische hoogheid en ironische grootheid geheven,
al te zelden aanvaardt hij met sublieme berusting de
eenzaamheid des dichters. Nadat hij zijn wrevel in
tallooze auto-biographische geschriften tot uiting heeft
gebracht, nadat hij zijn duistere ervaringen ten aanzien van de vrouvk , het huwelijk en de maatschappij
breedvoerig heeft ontleed, bereidt hij zich langzamerhand
voor op een meer objectieve een meer algemeene levenshouding.
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En hij die de verlossende macht van het lijden kende,
ziet het wonder zich voltrekken dat zijn iced ontdeint
tot het leed-van-allen en dat zijn ervaringen zijn als
kleine golven in de onmetelijke zee. En dit doet hem een
weinig stiller worden al blijft hij zich steeds de weelde
van het beklag veroorloven.
Het naturalisme dat immer zwaar was en duister,
vindt wel in dezen Zweed zijn uitersten beoefenaar
verder zich wagen dan deze groote wroeter het deed
kan wel geen menschelijk wezen.
Van de achttien tooneelspelen welke hij tusschen 1897
1902 schreef, is „Droomspel" het slotaccoord, en, naar
zijn eigen woorden, het kind zijner smarten.
Hier heeft hij, als in een film, alle menschelijke ellende
verzameld tot een troosteloos defile.
Wij zien de misêre der sociale armoede (kolendragers)
het lot der rijken die ziek zijn van weelde (schaamoe‘ er)
wij aanschouwen de verlatenen en de bedrogenen, en
daarnevens het level' van de gehuwden, zij die kennen de
liefde „die het liefelijkst is en het bitterst". Wij hooren
hoe het den helpers der menschen vergaat (de advocaat)
en wij vernemen de verwoestende uitwerking van onrechtvaardigheid en ten leste worden wij herinnerd aaii
het lot der bevrijders. (Jezus' kruisiging).
Zulk een defile werd technisch mogelijk gemaakt
door den vorm, die, gelijk een droom, grillig, onlogisch en
fragmentarisch is. In zijn poetisch voorwoord zegt
Strindberg „de personen (van een droom) splitsen zich,
verdubbelen zich, worden weer tot een, vervluchtigen,
nemen nieuwen vorm aan, verdwijnen en komen terug."
Deze droomsfeer is in harmonic met zijn voorstelling
van bet leven.
„Een gedicht is meer dan het leven, een droom is
meer dan werkelijkheid." Dit zijn zijn eigen woorden.
Zulk een droom als dit spel is dus bedoeld als verhevigd
leven, en als het leven zelf een droom schijnt, wat de
dichter (56k beweerd heeft, zou dan de droom in den
droom minder realiteit hebben dan de droom zelve ?
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Dit spel staat hem toe een veel omvattender greep te
doen dan ooit in een gewoon, psychologisch drama
mogelijk geweest ware. Daar zou deze opeenhooping, deze
onderstreepingen, het accent van ondragelijke opzettelijkheid hebben gekregen. Doch hier, waar wij waren
uitgenoodigd de tocht van Indra's dochter op aarde te
volgen, gedreven van het eene milieu naar het andere,
door tijd noch ruimte gebonden, hier komen wij er toe
zelfs de allersterkste demonstraties te aanvaarden.
In het voorspel voert Indra een gesprek met zijn dochter
die naar de aarde of daalt om er het leven te leeren kennen.
En wij vernemen dat, „na de stoot", de vereeniging
van de goddelijke oerkracht en de aarde moeder, dat wil
dus zeggen : de zondeval, het leven op aarde niet meer
vroolijk is. En Indra's dochter, dalend op een wolk, ontwaart het spoedig : het is de dichtste en zwaarste kogel
van al die door het hemelruim varen. Zoo, vervuld van
sombere voorgevoelens, daalt zij naar de aarde en beleeft er het leven dat een impasse blijkt. Want : waar
is uitkomst ? Niet in de lief de en niet in de rechtvaardigheid, niet in de ontbering noch in het bezit, want
alles wordt, volgens Strindberg, door tegenstrijdige
machten vernietigd. Wij zouden kunnen zeggen dat dus
al deze krachten niet sterk genoeg blijken te zijn. Zij zijn
dit inderdaad in het leven dikwijls niet. Doch nergens
vinden wij bij Strindberg de lachende zucht en On
verzoenenden humor, den lach en den traan. Systematisch
wordt in zijn werk elke menschelijke zachtheid, alle
warmte van hart en ziel tot ondergang gedoemd.
En toch zijn wij telkens geroerd door zijn treffende
menschenkennis, door scherpe waarneming en door den
koenen moed waarmede hij de afgronden peilde. Duizelingen overvielen hem niet gauw, den grimmigen Strindberg, hij was onvermoeibaar en als zoodanig voelen wij
eerbied voor hem, want een strijder was hij, een zoeker,
een mensch die niet de lafheid der doode berusting kende.
En tenslotte heeft hij erkend dat de droom diepte geeft
van het leven.
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En nu rijst in ons de vraag : is dit een tooneelstuk dat
opgevoerd kan worden ? Wij gelooven het niet. Wanneer wij lezen heeft onze fantasie vrij spel, wij zitten in
stilte en geven ons aan den droom gewonnen. Doch hier
is veel dat stoort : de wonderbaarlijke decors die de
aandacht afleiden, de wisselingen en het wachten en
daarbij de Tnuziek die (in dat geval) te nadrukkelijk was.
\TOOT' alles had er gestreefd moeten worden naar een
snelle opeenvolging van tafereelen. Hiervan hing alles af.
Enkele keeren geschiedde dit en dan was het effect
overweldigend. Deze tafereelen zijn onvergetelijk. Het
is als de officier aan de tafel zit en met zijn sabel slaat,
in den achtergrond verschijnt op eenmaal, wonderlijk
reeel en irreeel tegelijk, de huiskamer van zijn ouders.
Later de schoolscêne — ook die was prachtig.
Er was, in heel de vertooning te veel fraaigheid, Le
veel kleurtjes, te veel zoetigheid, te veel uiterlijke verzorging die overbodig was. Strindberg zelf toch heeft
in zijn Dramaturgie zich voldoende geuit over zijn opvattingen omtrent decors. Deze moeten altijd ondergeschikt zijn. Zij mogen er nooit zijn ten koste van het
drama. En dit was hier het geval. Aan de vertooning lag
een ongetwijfeld geweldige inspanning en toewijding
ten grondslag, inzicht voelde men slechts bij fragmenten.
Prachtig speelde Saalborn als Officier. Zooals hij ging
in den corridor van de opera, roepend den naam zijner
Belief de en later, als hij vergeten is hoeveel 2 x2 is ! Het
begin, de godendochter in het lichtend medaillon leek ons
van weinig smaak te getuigen. Waarom kon alles niet
eenvoudiger ? Waarom geen beter spel, stiller, scherper,
en van minder zoetelijke pracht omringd ?
De gele mantel. De Haghespelers in 't Voorhout.
Het goede van dit stuk is dat het ons, Europeeers,
bewijst hoe onze moderne tooneeltechniek volstrekt
niet als winst behoeft te worden beschouwd. Gedurende
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heel dit stuk, dat naar Chineeschen trant wordt opgevoerd,
zien wij een decor, en dit decor volstaat. Het is eenvoudig,
stemmingsvol, tot het allernoodigste beperkt en nergens
voelen we verlangen naar aanvulling.. Het is een prachtige proefneming die wij voluit geslaagd kunnen noemen.
Wel weet ik dat het publiek dit meer als curiositeit
opvat en het als nieuwigheidje aardig vindt, maar toch
geloof ik, dat, wanneer de tooneeldirecteuren weigerden
aan den publieken smaak die het kijkspul vraagt, toe te
geven, en zij vooral gaven schoonheid van spel, gebaar
en dictie, zelfs de meest verslaafde film- en prentjeskijker zich op den duur gewonnen zou moeten geven.
Er is te weinig goed tooneel-spel te zien in Holland, het
is zelden meer dan middelmatig ; — er is, zoo zegt men,
gebrek aan goede tooneelstukken, maar wat zouden
wij er aan hebben als ze niet op overtuigende wijze vertolkt kunnen worden ? Het „feu sacre ontbreekt maar
al te dikwijls. Of het talent ?
Deze gele mantel, een Chineesch stuk, door Amerikanen geschreven, zou iets buitengewoons kunnen zijn
als het spel beter ware, als er in het stuk meer diepte
was. Nu, na de eerste, kinderlijke opgetogenheid over
deze aardige tafereeltjes, na de eerste acte die de beste
is, verslapt de aandacht eenigszins, onmerkbaar eerst,
zacht aan, tot zij uitbluscht. Hoe geestig, hoe karakteristiek speelt Kloppers als de property-man. Dit is een
voortdurende verheugenis. Hij leek de ziêl van een
Chinees te hebben. In hoeverre de anderen on-chineesch
waren, kan ik niet beoordeelen. Bevoegden beweren dat
er veel aan ontbrak. Dit echter doet er weinig toe. Een
fictie te geven is ook jets. En dit aardig spel, zooals het
inzette, had moeten voortduren ; helaas, de beide prinsen
bedierven al te \Tel. Dit zijn nog geheel en al onvolwassen tooneelspelers die niet eens spreken kunnen.
Merkwaardig was echter dat een der prinsen, Whoe
hoe git, (Dick van Veen) prachtig-rhythmisch, sterk
typeerend zich toonde bij het gevecht. — De anderen muntten daarin ook uit, en de lof zal wel gedeeltelijk
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moeten worden toegezwaaid aan hem die in dit stuk een
onmisbare factor is : Kloppers, die de gevechten en
danen instudeerde. Er waren vele verrassende momenten
en als wij goêd in het spel weg waren, voldeed de mededeeling (bij een onveranderd decor) dat dit opeens
het paleis was, het liefdenestje, of de groote weg.
Leerzaam is dit zeker. Laten wij hieruit toch een lesje
trekken en de dure, overladen decors als overbodigen
rommel afwijzen. Laten wij onze wanhopig-luie fantasie
weer tot levee brengen. Vraag niet alles van een nabootsing, doch beleef zelf, met de oogen der verbeelding ;
geen werkelijkheid die daarbij haalt. En laat de acteur
door stem en gebaar, deze verbeelding op schoone wijze
dragen.
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SOERENSCHE VERZEN
DOOR

EDWARD B. KOSTER.

I.
De stilte is diep, alleen het dof geronk
Van spoortrein rolt met zacht gegons van ver.
Als dubbel Smyrna loopt de naaldengrond,
Doorweven met het dempend sterrenmos ;
Gekraak van takken geeft de stilte een schok,
En van het zachte bed waarop ze ligt
Te midden van het zwijgen der natuur
Richt zij verbaasd zich halverwegen op
Om rond to staren wie haar rust verstoort.
De hooge dennen strekken de armen uit
Met zegenend gebaar voor 't aardevolk,
Getreste berkentwijgen hangen neer,
Jonkvrouwelijke lokken van het woud,
En bruinbevloerd zijn enk'le barren bosch
Door 't beukenblad, als berenvacht gespreid
Met koest'rende beschutting op den grond.
Ver in de diepte ligt het lage dorp,
Verzonken in de boomenpeluwing ;
Een enkel hooger dak duikt schuchter op,
Allengs verneev'lend in den avondval.
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II.

De droppels vallen in het berkenbosch,
De zon weekt langzaam al den ijzel los.
Het takgewarrel tegen lucht geetst,
De zilv'ren stammen uiterst fijn geschetst.
Juweelenwemeling verschiet alom
Als reliquienflonk'ring in een dom.
De donk're dennen, rijzend in het rond
Zijn vol geheimenissen ondoorgrond.
Gevelde stammen liggen hulp'loos laag,
Vernederd door der bijl verwoede vlaag.
De hooge blauwe hernel welft zich wijd,
Heel de aarde omvaad'mend met zijn eindloosheid.

Hoe staat de maan zoo schimmig-schoon,
Een lamp van ijl en druilend licht,
Hoe is het scheem'rend vergezicht
Weemoedig grijs en monotoon.
De boomenkruinen vloeien saam
Met nevelaureolenglans,
En in het war'lend takgedans
Broze gedaanten zonder naam.
En over 't verre veld gespreid
Een lakes vloeiend amethyst,
De wijde wader van den mist
Op 't eenzaam-lokkend land- geNlijd.
0. E. XXII 1
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Mysterie hier en overal,
De vormen afgestompt en vaag,
Afschaduwing van 't groot heelal,
Een groote onopgeloste vraag.

IV.
De verre deunroep van de motorboot
Bewijst dat er verkeer is op 't kanaal,
Terwifi ik zit en rustig ademhaal,
Herdenkend wat ik in het bosch genoot.
De meerkol foeterde en de merel floot,
Het bosch was donkergroen-dofbruine zaal
Van naj aarsmijmertint ; helgroen gepraal
Van mos klonk op in 't koor als held're noot.
De dennen deunden lange litanie,
En in een val van soob're harmonie
Sloeg 't water neer op 't zwarte molenrad.
De beuken brachten bruinen najaarsgroet ;
Behoedzaam hippend vluchtte voor mijn voet
De lenige eekhoorn door 't verdorde blad.

V.
Als Joden aan den klaagmuur van hun heil'ge stad
Staan de juniperussen langs den hoogen wal
Van mossig groen, die langs de spreng zich heft, wier val
Tevreden klaat'rend zachtjes praat met fluist'rend nat.
In diepe stilte daalt zoo nu en dan een blad,
Dat losliet van den moederboom, in 't zwijgend dal,
Mul mos bekleedt -roornaam den vloer van dezen hal,
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Die oprijst zuil na zuil, een tweede Allahabad.
Hier is 't dat de ijsvogel zijn stille woning heeft,
En als de zon zijn web van wond're lichten weeft,
Dan praalt het tooverdier in sagenrijken glans.
Maar als de nacht zich droomerig heeft neergevlijd
Op 't eenzaam bosch, reliek uit langgestorven tijd,
Dan zweven elfen aan en rijen zich ten dans

Nov.-Dec. 1920.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXXVII.
Een veelbelovend einde.
Een j aar van groot historisch gebeuren is 't niet geweest,
dit derde vredesjaar. Het bleef ook nu een voortwerken
op de na den oorlog gelegde grondslagen, maar een voortwerken zonder vaste overtuiging bij de leidende mannen.
Wel is waar eveneens zonder een naar buiten blijkend
bewustzijn dat die grondslagen slecht zijn en grondig
herzien moeten worden, maar dan toch wel met een, door
de voortdurende verslechtering van den economischen
toestand allerwege te voorschijn geroepen besef, „dat er
iets gedaan moet worden", evenwel zonder dat iemand
kon aangeven waarin dit „iets" bestaat en zonder dat
— tot op 't allerlaatst — de moed gevonden werd, een
nieuwe conferentie bij de vele vroegere, mislukte, te voegen.
Zoo bleven den Rusland en Oostenrijk hun ondergang
tegemoetgaan of voltooien ; zoo bleef Duitschland geslingerd tusschen perioden van — althans schijnbaren —
bloei en van groote depressie ; zoo bleven de overwinnende
en de neutrale volken van West-Europa geplaagd door
werkeloosheid en malaise, bleef Amerika nog in zijn isolement volharden en konden zelfs de gulste optimisten in
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de bijeenkomsten van den Volkenbond niet de zonnestraal zien die door de donkere wolken heenbreekt.
Staat ons opnieuw zulk een jaar to wachten of mogen
we voor 1922 een gunstiger prognose stellen ? Laat ons
boekstaven, dat al heeft het oude jaar dan weinig vooruitgang gebracht, 't althans met eenige goede beloften geeindigd is, en laat ons op den Kerstdag, waarop deze
letteren geschreven worden, daarbij verwijlen liever dan
bij de bedrogen verwachtingen der vorige maanden.
Want wel is waar komt er wellicht van al dit moois weer
niets, is misschien Washington humbug, breekt er in Terland toch weer burgeroorlog uit en komt er geen verandering in de houding tegenover Duitschland, ondanks de
Londensche besprekingen ...... maar we moeten toch
hopen dat 't anders zal zijn en althans de pogingen toej uichen.
Dit geldt het allereerst en het meest van Washington.
Het felt reeds, dat na de mislukking van Wilson's vredesdroom en na de scherpe reactie daartegen uitgegaan van
de Amerikaansche openbare meening en leidend tot het
volslagen isolement der groote republiek, deze opnieuw
wereld-politiek gaat voeren, stemt hoopvol, en de wijze
waarop Hughes de zaak heeft aangevat, d.i. van een
uitermate praktischen leant, schijnt zekerlijk doelmatiger
dan het idealisme van zijn voorganger. Zoo kwam dan
reeds als eerste resultaat van een groote maand pratens
het zoogenaamde viervoudige verbond tot stand, het
Britsch-Amerikaansch-Japansch-Fransche verdrag tot bestendiging van den toestand rondom den Grooten Oceaan.
Natuurlijk zijn er menschen genoeg die ook hierin humbug
of erger nog, zien en 't opvatten als een soort van wapenstilstand, die door welke der partijen ook verbroken zal
worden zoodra zijn belang dit medebrengt. De vergelijking
met het verdrag omtrent Belgie ligt daarbij dan voor de
hand en ieder van ons voelt wel zooveel twijfel in zijn
binnenste aan den goeden wil der diplomates, dat hij de
mogelijkheid van zulk een gang van zaken niet volstrekt
verwerpen zal. Toch is het niet duidelijk waarom men, als
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dan het doel geen ander was dan om zich op een nieuwen
oorlog voor te bereiden, zulk een verdrag zou aangaan en
al bestaat dan de mogelijkheid dat ook dit weer een vodje
papier zal wezen, toch is deze overeenkomst ontegenzeggelijk een vooruitgang op het eenzijdig Britsch-Japansche
verdrag waarvoor zij in de plaats trad.
In elk geval moest eerst een afspraak als deze tot stand
komen, wilde het eigenlijke doel der conferentie, d.i. de
beperking in den vlootbouw, worden bereikt, en waarlijk, zooals op dit oogenblik de kansen staan, schijnt dit
ideaal nabij. Amerika, Groot-Brittanje, Japan stemden
toe in de verhouding der vlootsterkten van 5 : 5 : 3 en de
bouw-vacantie van tien j aren. Een oogenblik scheen Frankrijk het spel te bederven door het plan te kennen te geven
om van zijn kant tien nieuwe eerste klasschepen te bouwen,
hetgeen zijn „vriend" Italie terstond aanleiding gaf te
verklaren, dat het zich tot hetzelfde „verplicht" voelde,
maar volgens de j ongste berichten heeft Frankrijk dit
oazalige plan — of was het een politieke manoeuvre ?
prijs gegeven en zich neergelegd bij een verhoudingscijfer
van 1.75 tegenover de hierboven genoemde, zoodat nu
de mogelijkheid in het vooruitzicht is, dat althans de
millioenen verslindende wedloop in slagschepen voorloopig gedaan zal zijn. Hier zou dus ten laatste het belang
van alien, het belang om in deze tij den van nood de yolkskracht niet te verkwisten aan den bouw van zulke drijvende
vestingen, getriomfeerd hebben over het nationale imperialisme.
Dat hetzelfde niet bereikt werd in zake den bouw van
klein materiaal, dat is hoofdzakelijk duikbooten, schijnt
op Frankrijk's verantwoordelijkheid neer te komen. Engeland heeft dit zeer ernstig gepoogd, maar het was in deze
zaak partijdig. Het heeft van duikbooten meer te vreezen
dan te verwachten, want zijn lange kustlijn is door dit
moderne oorlogstuig niet te verdedigen, en dat zijn machtige vloot er door in gevaar gebracht kan worden is volzooals gemeld
doende gebleken. Briand moge dan niet
gezegd hebben, dat Frankrijk een duikbootvloot
werd
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noodig heeft om sardines te visschen, Frankrijk's tegenstand schijnt hier toch het struikeiblok geweest te zijn
en Groot-Brittannie heeft toegegeven, ongetwijfeld in
de hoop om later toch zijn zin door te zetten.
Frankrijk's tegenstand was 't ook, die meteen een einde
maakte aan de mogelijkheid dat beperking der bewapening te land ook zelfs maar besproken werd. Wel is waar
was de confereniie niet met dit doel belegd, maar het
onderwerp lag voor de hand, Briand echter maakte in
een redevoering waaraan grooter ruchtbaarheid gegeven
werd dan aan alle andere, onomwoiiden duidelijk, dat
men beslissen kon wat men wilde, maar dat Frankrijk
niet aan ontwapening, of zelfs maar beperking van zij
bewapening dacht. Bij ons te lande, in Duitschland en
elders zijn daarover Neel harde woorden gevallen en het
is niet tegen te spreken, dat zoolang de ontwapenings-idee
op zulk een verzet stuit, Europa blijft zuchten onder den
drukkenden last dien wij alien zoo smartelijk voelen en
die de mogelijkheid van nieuwe conflicten meebrengt.
Aan den anderen kant ...... de oorlog ligt nog eerst drie
jaar in het verleden, een ieder die Duitschland bezoekt
en met Duitschers spreekt hoort over revanche-lust,
het oude regime daaris nog niet dood, en wie zal Briand
kunnen tegenspreken als hij wijst op de angstwekkende
mogelijkheden die voor het westen van ons werelddeel
nog uit het oosten kunnen gaan dreigen ? 't Is waar :
zonder vertrouwen op de toekomst komt de verwezenlijking van het ideaal niet naderbij, maar psychologisch
verklaarbaar is het dat men in Parijs het oogenblik voor
zulk vertrouwen nog niet gekomen acht.
*

*

„Ik vraag voor mijzelf geen hulde" sprak Lloyd George
toen hij in 't lagerhuis verslag deed van het gunstig resultant der onderhandelingen met de Iersche vertegenwoordigers. Niettemin heeft heel Engeland hem die gebracht,
en de lezers van ons tijdschrift die uit de artikelen van
Dr. van Eyck het extreme Iersche standpunt hebben
leeren kennen, zullen ten volle beseffen Welk een ontzag-
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wekkend werk deze man opnieuw tot stand gebracht heeft
door de onverzoenlijken te verzoenen. Hij moge dan Been
„groote figuur" zijn als de staatslieden uit de geschiedenis
die wij uit onze schoolboeken hebben leeren kennen met een
aureool van wijsheid om 't hoofd, men erkenne toch zijn
zeldzame gave om door het gesproken woord, aan de
conferentietafel, menschen tot elkander te brengen wier
meeningen aanvankelijk volslagen onvereenigbaar zijn.
Hier stond het standpunt „Terland vrij" tegenover „Terland deel der Unie" en iets moeilijker te vereenigen dan
dit kan men zich nauwelijks denken. Toch werd door dat
woordje „Iersche vrijstaat" de brug gelegd, werd de regeling gevonden van zulk een verregaande autonomie dat de
Iersche „opstandeingen" zich er bij konden neerleggen
als zij wilden, en vond de zoo uiterst verfijnde kunst der
Engelsche advocaten om formules uit te denken een uitweg zelfs uit de moeilijkheid, Welke eed Iersche vertegenwoordigers jegens den Koning zullen moeten afleggen.
Zoo werd de brug geslagen dank zij George's kunst van
bijleggen en wij, die met de Britsche liberale pers, steeds
den felsten afschuw gevoeld hebben tegen de wijze waarop
van Londen uit de veldtocht tegen den Ierschen opstand
gevoerd is, zijn toch genoodzaakt te erkennen, dat deze
tot het doel geleict heeft. Want toen de wapenstilstand
gesloten was, heeft blijkbaar aan beide kanten de overtuiging post gevat, -dat dit zich niet herhalen mocht en
dat als 't maar eenigszins mogelijk was, een uitweg gevonden moest worden. Zoo kwamen dan de door het parlement der Iersche republiek gezonden onderhandelaars
onder Lloyd George's betoovering en deze gevoegd bij
het verlangen om nieuw bloedvergieten te vermijden
deed de handen ineenslaan.
Natuurlijk moest hierop een strijd volgen in Ierland zelf,
want de onverzoenlijke republikeinen konden zich bij een
schikking immers niet neerleggen en hadden bovendien
den invloed van het conferentie-milieu niet ondergaan.
De Valera, de president der Iersche republiek maakt zich
thans tot hun vertegenwoordiging en poogt het vergelijk
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tegen te houden of nog gewijzigd te krijgen. De uitslag is
niet te voorspellen, want het Iersche parlement, niet in
staat om tot overeenstemming te komen, heeft zijn zittingen verdaagd tot in het nieuwe jaar. Mogelijk blijft
het dus dat het met zooveel moeite opgetrokken gebouw
weer ineenstort en de burgeroorlog in Ierland opnieuw
ontbrandt, al valt het moeilijk te denken, dat een meerderheid in de Dail Eyrann deze verantwoordelijkheid op zich
nemen zal. Maar zelfs als het mocht gebeuren en aan den
Britschen premier dus niet de eer toekomt van een einde
gemaakt te hebben aan dezen strijd van eeuwen, dan nog
komt hem de hoogste hulde toe. En dit niet alleen voor
zijn gave van vredestichten, maar tevens voor zijn verzienden staatsmansblik : in welk land ter wereld was het
denkbaar geweest, dat een „wingewest" dat viak na den
oorlog in opstand kwam, voor die „ontrouw" werd beboond met een buitengewoon ver gaande vrijheid van bestuur ? En dat nog wel, terwijl een sterke partij — de
unionisten — waarop de regeering steunt in haar parlementaire politiek, principieel daartegen is gekant en fel
verzet gebroken moet worden van een deel van het „wingewest" (Ulster) dat van geen zelfbestuur gediend is ?
Welke moeilijkheden oak nog te wachten staan, 't zij tusschen Sinn Fein en Engeland, 't zij tusschen Ulster en de
rest van Ierland, 't zij tusschen Ulster en de regeering, de
eer, van het probleem zoo ver te hebben opgelost blijve
Lloyd George toegekend.
*
*
*
Geen rust gunt zich deze werker, die terwijl de Iersche
zaken hem bezig hielden, plannen maakte om naar Washington te reizen en terstond na zijn overwinning in de conferentiezaal over Ierland's lot, Briand uitnoodigde om met
hem over de Duitsche aangelegenheden te komen praten.
Het schadeloosstellings-probleem bevindt zich namelijk — voor de hoeveelste maal ! — in een crisis-stadium
en zoodra dit het geval is, wordt meteen de verhouding
Engeland-Frankrijk kritiek. De Londensche conferentie
bra cht indertijd een oplossing en dank zij de verstandige
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politiek van kanselier Wirth, bestaande in de eerlijke
nakoming van deze regeling, scheen de zaak in het rechte
spoor, totdat de nieuwe schrikwekkende daling van de
Duitsche mark het bewijs bracht dat door de betaling
der Londensche bedragen Duitschland in waarheid zijn
krachten overspande, met het gevolg dat de Duitsche
kanselier thans tot de crediteuren de boodschap gericht
heeft dat de eerstkomende termijn niet betaald kan worden.
De Entente is dus weer voor de oude vraag gesteld, of er
nieuwe sancties toegepast moeten worden, dan wel een
regeling getroffen. De omstandigheden van thans zijn echter anders dan voorheen, want dat men aan Britschen
kant nu nog een dwangpolitiek zal dulden, is wel zoo
goed als onmogelijk. Engelsche ministers hebben zich
ondubbelzinnig uitgelaten in dezen geest en gezegd dat
er een „regeling" tusschen de drie landen getroffen moet
worden, en Engelsche bankiers moeten zeer duidelijk te
kunnen gegeven hebben, dat zij hun medewerking alleen
dan willen verleenen, als Duitschland op de been geholpen
wordt. Trouwens, kan het anders ? De nieuwe daling van
de Duitsche munteenheid is zulk een ontzagwekkend nadeel
geweest voor alle belanghebbenden en het is zoo duidelijk,
dat de werkeloosheid en de malaise geen einde kunnen
nemen als hier geen verbetering komt, dat de leiders van
het economische en politieke leven in Groot-Brittanje
niet anders kunnen willen dan een matiging in de schadeloosstellingseischen die verdere calamiteiten voorkomt.
Hoe dit dan in overeenstemming te brengen is met de
noodzakelijkheid voor Briand om aan de Fransche schatkist de Duitsche millioenen niet te doen ontgaan, zonder
welke hij al te trefbaar wordt voor Poincare's oppositie,
ziedaar weer een van die problemen, voor welker oplossing
een Lloyd George noodig is. Met hem heeft dan Briand
eenige dagen lang in Londen geconfereerd en bij Briand's
vertrek is wereldkundig gemaakt dat beiden het volslagen eens waren geworden. Moge het zoo zijn. Van meer
belang is, dat Rathenau tegelijkertijd in Londen is geweest, Rathenau de man die uit het kabinet Wirth gegaan
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is omdat hij Been kans zag, Duitschland zijn verplichtingen
te laten nakomen, maar die er terstond weer in wil als
hij die kans wel ziet ; die reeds een overeenkomst met de
Fransche regeering tot stand wist te brengen reopens het
herstel van 't verwoeste gebied en die vOOr deze Londensche
reis reeds in Londen was om met de geldmannen daar
te onderhandelen. Rathenau is niet bij de besprekingen
van de eerste-ministers geweest, maar hij heeft wel met
Loucheur gepraat, den Franschen minister van herstel
die ook in Londen was, en met de Britsche ministers
heeft hij natuurlijk eveneens gesproken. Anders gezegd,
er is nu gepraat over die regeling welke de Engelsche bankiers en staatslieden tot stand willen brengen en als men
voorloopig eens geworden mocht zijn over den grondslag
van zulk een regeling dan ware daarmee veel gewonnen.
Natuurlijk moet er nu een echte conferentie volgen, en
deze zal waarschijnlijk in de Kerstvacantie in Cannes
worden gehouden. Een gunstig teeken is 't op zichzelf
reeds, dat men weer een conferentie aandurft. Er was
blijkbaar zooveel moedeloosheid in de harten der diplomaten geslopen na zulk een aantal mislukkingen, dat
men het langs dien weg maar niet meer beproefde. Nu
wordt er weer een poging gewaagd. Zal de jaarswisseling

werkelijk een nieuwen koers brengen ?
Groningen, Kerstmis 1921.
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Dierenleven in de Wildernis, door William J. Long. Vertaling van Cilia Stoffel. Brusse's Uitgevers Mij. Rotterdam, 1921.
Ofschoon het niet de gewoonte der redaktie is vertalingen aan te
kondigen wil ik met een enkel woord de aandacht op dit aardige en
smakelijk uitgegeven boekje vestigen. Ik geloof, dat het met vreugde zal
gelezen worden door kinderen, die nog genoegen scheppen in een
eenvoudig verhaal en die nog niet behoefte hebben aan den prikkel
van de meer romantisch opgesmukte geschiedenissen van „Kasan"
en „Thor, de beer". Er is een naIeve sprookjesatmosfeer in dit boekje
van Long.
De schrijver draagt het boekje op aan „de onderwijzers die er.naar
streven hun lessen in de natuurlijke historie aantrekkelijker, pittiger
te maken ; die hun leerlingen, buiten het eigenlijke gebied der wetenschap om, een blik gunnen in die wiide natuur, waar hun een wereld
opengaat, zoo heerlijk, dat ze ver boven de wereld der wetenschappelijke
feiten reikt". Inderdaad is de wereld van den heer Long een geheel
andere, dan die der wetenschap. Zij lijkt meer op de wereld, waarin
de dieren nog spreken konden. En de lezer van het boekje bemerkt
met vreugde, dat die wereld niet alleen bestond „in overoude tijden",
maar dat zij nog thans bestaat voor wie oogen en ooren heat als de
heer L. En waarschijnlijk zijn dit min of meer de oogen en ooren, die
behooren bij de Amerikaansche wildernis.
Waar b.v. een bewoner van het oude Europa het volgende zou
waarnemen : ,,1°. Een marter klimt in een boom, waarin twee nesten
zijn, een van vischarenden en een van gaaien, 2°. de gaaien vliegen
onrustig en luid schreeuwend heen en weer, 3°. de vischarenden komen
aanvliegen en verdrijven den marter, 4°. de gaai blijft onrustig heen
en weer vliegen en schreeuwen" ; daar neemt de heer L. waar, dat
de gaaien schreeuwen om de vischarenden te roepen. Deze begrijpen
dadelijk wat er aan de hand is, komen onverwijld naar huis en verdrijven den marter. De gaai blijft opgewonden heen en weer vliegen en
schreeuwen om te zeggen, dat hij den indringer tot zijn hal gevolgd
is, en dat deze zoo spoedig niet terug zal keeren.
Maar ik wil niet meer uit het boekje aanhalen. Het is verleidelijk
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dat eenigszins ironisch to doen, en de pretensie ten aanzien van het
pittiger maken van het natuurlijke historic onderwijs toont, dat er
voor eenige ironie wel aanleiding bestaat. Maar aan den anderen kant
is de liefde van den heer L. voor al wat er in het bosch leeft wel aantrelckelijk en zijn beschrijving b.v. van het Leven van de jonge hertjes
V. D. W.
is een lieve idylle.
Lode Baekelmans. De Idealisten. Amsterdam. P. N. van
Kampen en Zoon. z. j.
„Zijn wij, arme menschen, niet alien verkapte idealisten ? Droomen
wij niet alien van iets onbereikbaars ? Het hoogste willen wij in de
liefde, in de schoonheid, in de wijsheid of in de macht ...... Wat slechts
bij benadering kan verwezenlijkt worden, lokt ons hunkerend voort"...
„Hoe dwaas of tragisch, hoe eigenaardig of zonderling idealisten zich
kunnen voordoen zal ik, hun broeder, vertellen ...... "
Schuilt niet in dezen laatsten zin het geheim van de bekoring dezer
voortreffelijk geschreven kleine verhalen, waarvan er vele, zoo gaaf en
of op zichzelf, als een voorbeeld mogen gelden van superieure vertelkunst ? Immers, niet naar een bepaald recept zijn zij geschreven, niet
aldus bijeengebracht omdat zij nu eens alle over idealisten moesten
handelen — juist andersom droeg het proces zich toe : vanuit zijn
geesteshoudin g van idealist zag de schrijver zijn sujetten en onder
alles wat hij aan en in hen vond, onder al hun gevoelens, gewaarwordingen, drijfveeren en daden speurde hij alleen dat „verkapte idealisme"
dat van al dit menschelijke de grond is. En hij vertelt van hen, zachtbewogen of stil-vermaakt, mild-ironisch of vol teedere deernis, doch
immer menscheliik warm.
Daar is al cladelijk dat eerste, het fijn-humoristische, „de Schat
der Inca's", van dien schipper, die zoo heerlijk overgegeven liegen kon,
die acht diamanten muizen uit den schat der Inca's, levend en wel in
zijn Guano loog, voor wien elke leugen een ideeele wereld, een werkelijkheld werd. Daar is dat licht-ironische, haast-wrange en toch van
teederheid trillende „Weeldegenot", van twee joggles, die, arm,
hunkeren naar weelde, en dan, door duisteren smokkelhandel rijk
geworden, zich zoo triest verbrassen ; het scherper-ironische, doch
van begrijpen zoo warme „De Zelfmoordenaar" ; daar is het verrukkelijk-schalksche „De Kelderkoe" ; dan „Vrouwenhart" met dien
prachtigen brief en vooral dat weemoedige en toch zoo lichte „Het
huis der haren mutsen". Licht zijn trouwens al deze vertellingen,
ondanks hun tragiek, ondanks hun wrangheid, licht en toch diep.
Zoo is door zijn ingetogen gevoeligheid, zijn soberheid die diepte
bergt, en door zijn vorm, simpel maar gaaf en zuiver, deze bundel
een opmerkelijke en aantrekkelijke verschijning.
MARIE SCHMITZ.
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Anna van Gogh-Kaulbach. Moed. Amsterdam. L. J.
Veen, z. j.

Wanneer waarlijk de uitgevers "er prijs op stellen voor het boek
dat zij uitgeven de belangstelling van het publiek te verwerven, dan
mogen zij wel eens beginnen met te breken met die het publiek bedottende methode van een bundel den naam te geven van het eerste
verhaal en alzoo hun uitgave onder een valsche vlag de wereld
te doen invaren, omdat het publiek nu eenmaal niet van bundels is
gediend.
Overigens is het beter van dit boekje niet te veel te zeggen. Het
eerste en grootste verhaal (het beslaat ruim de helft van den bundel)
„Moed", gelijkt, bij den naam van deze schrijfster en in dozen tijd,
een mystificatie. Als een slechte Marlitt-vertaling is het, conventioneel,
slap, oppervlakkig , een aaneenrijging van gemeenplaatsen. Tot op
de laatste bladzijde het door de schrijfster aangebrachte jaartal uit
den droom helpt : 1894 ! Dan rest alleen een spijtigheid dat dit
jeugdzondetje van haar die werkelijk mooie dingen geven kan, niet
liever werd gelaten in het duister der vergetelheid.
De vijf overige zeer korte schetsen (gedat. 1919 en 1920) zijn triede
weinig belangrijk, hoewel aanmerkelijk beter geschreven dan die eerste
novelle. Zij zijn te oppervlakkig van behandeling voor het diep-grijpende
van hun motief. Het laatste, „de Vervulling" maakt hierop eenigszins
een uitzondering. Dit tact niet naar het diepste en meest tragische,
doch slechts naar het eenvoudig-menschelijke en in de vertolking
daarvan vond de schrijfster sours even het gevoelige accent en vooral
dien zachten humor, die de menschelijke zwakheid en dwaasheid zoo
beminnelijk doet zien.
MARIE SCHMITZ.

Marie Gijsen. Fen uit Velen. Rotterdam. W. L. en
J. Brusse's Uitg. Mij., '20.
Na het middelmatige ,Hooger Op", het eenige dat ik van deze
schrijfster las, werd dit kleine boekje mij een verrassing.
Het begin van het verhaal, dat simpele idylletje van den boerenarbeider Rinus, onhandig vrijend naar de jonge weduwe Stiene, is
in zijn sobere lijnen en teedere kleuren al heel bekoorlijk. Onze aandacht
en ons meeleven, die de schrijfster hier al dadelijk heeft, behoudt zij
heel het verhaal door, het trieste relaas van den ondergang van wat
zoo lieflijk begon. Het is de ellende van den wereldoorlog — hier dan
nog maar in den vorm van mobilisatieleed -- die losbreekt over dit
gezin, den man opeischend, de vrouw hulpeloos achterlatend met
de niet te vervullen taak het werk van twee te verrichten. Wij laten
ons zelfs maar al te graag meesleepen door de innige gevoeligheid
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der schrijfster, die sentimentaliteit nog juist weet te vermijden, waar
zij ons dit groote vernietigende leed der eenvoudigen zoo ontroerend
beeldt.
Wellicht vraagt onze uit deze ontroering geredde critische zin of de
opstelling van een dergelijk geval wel „historisch" juist kan zijn. Er
waren toch landbouwverloven, er waren toch mobilisatie-toelagen !
Maar de eenvoud en de strakheid van het verhaal schijnen de echtheid
en de noodwendigheid van het gebeuren te waarborgen en ook : moeten
wij niet het recht erkennen van den kunstenaar, die voor zijn verbeelde
werelden de omstandigheden schept gelijk hij ze noodig heeft ? Alleen
aan den titel die dit geval als een uit vele wil doen zien, blijft dan
dit laatste vleugje van bezwaar nog hangen.
MARIE SCHMITZ.

Jeanne Reyneke van Stuwe. De man in het spel. Roman
in 2 deelen. Vlottende schaduwen. Amsterdam. L. J.
Veen. z. j.
Over Jeanne R. v. St.'s eigenaardig talent, haar kracht en haar
zwakheden, heb ik te dezer plaatse reeds herhaaldelijk het mijne
ge2egd : van den langdurigen cyclus „Zijden en I(eerzijden" bleef
ook niet een boek hier onbesproken. Het is niet noodig mijn oordeel nog
weer breed te uiten, nu van een nieuwen cyclus „Van Vrouwenleven"
het eerste boek is verschenen : „De Man in het spel". In deze nieuwen
cyclus zal J. R. v. St., naar zij zegt, beproeven op verschillende kanten
van het vrouwenleven het voile Licht te doen schijnen, het uiterlijk
bestaan der vrouw en haar innerlijk voelen tegenover elkaar te stellen
en veel van wat men „mysserieus" noemt in de vrouw, psychologisch
pogen te verklaren. — Nu, ik voor mij moet zeggen, dat ik in dit (als
altijd vlot geschreven) eerste boek van de reeks geen zielkundige
verklaring van jets geheimzinnigs heb gevonden, nauwelijks ook een
poging daartoe. Aan die zeer bijzondere leerschool, die de schrijfster
in den Haag fantaiseert, waar jonge meisjes uit de beste kringen
haar „finishing touch" hopen te verkrijgen, zijn vele leeraressen en ea
man, althans een die meetelt : Xander Renck, op wien zoo ongeveer
alle leeraressen (elk naar eigen aard en trant) verliefd zijn en die ten
slotte trouwt met een der jonge meisjes, 'n zekere Patricia, die zich
verbeeldde dat zij hem een ongelukkige liefde zou kunnen inboezemen,
hetgeen, rneende ze, voor zijn vorming zoo nuttig zou zijn ! Dit alles
gaat waarlijk niet heel hoog of diep. De psychologische zijde is nu
eenmaal Jeanne Reyneke's „fort" niet. Wel is haar „fort" : de schilderingen van hartstocht en dan — wat het decor beta eft — die van
een mondaine ingeving , van beide krijgen wij dan ook in dit bock
ons deel. Als elementen voor een roman, althans een „Haagsche", is
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dit misschien ook wel genoeg. Vooral wanneer men, gelijk deze schrijfster doet, onze kalme, genoegelijke, heusch niet zoo hyper-mondaine
residentie door een vergrootglas beziet. Xander Renck, zoo zegt een
der dames, is als 't ware de gepersonifieerde geest van de Haagsche
wereld zelf. „De Haagsche wereld is voor 'n deel artistiek en voor 'n
„deel aanstellerig ; gedistingeerd-frivool, oppervlakkig-teeder -„argeloos-pervers, onschuldig-geraffineerd-coquet ...... beschaafd en
„gentlemanlike tot in 't overdrevene en tegelijk van 'n gracieuse,
„charmante, losse levendigheid"
Welke „Haagsche wereld", zou ik met alle bescheidenheid willen
vragen, kan met deze woorden worden gekenschetst ? Die der „patricische, aristocratische" families, waarin J. R. ons binnen leidt ? ? ......
Door een vergrootglas ziet zij (en toont ons) ook den held, Xander
Renck : „In de kringen der upper ten was X. R. een onmisbaar fac„totum geworden ; hij werd er in alle zaken” (niets minder dan dat !)
„geraadpleegd, maar er evenzeer als gewaardeerde gast ontvangen.
„Vele vrouwen idolatreerden hem ; een drom van bewonderende jonge
-,,mannen omringden hem steeds, en volgde met devotie" (sic !) „elk
„zijner bewegingen" (elk !) „na ; Xander Renck was dans le train,
„hij kon voor ziin prestaties de ongeloofelijkste" (sic !) „honoraria
„bedingen ; hij werd om het zeerst geprezen en vereerd ; maar aan den
„anderen kant had hij van vele afgunstigen en zij, die zich „ware"
„kunstenaars noemden, een minachtenden smaad, een hoonenden
,spot to verduren. Er werd zelfs een verbitterde en hardnekkige cam„pagne tegen hem gevoerd in vele organen der pers”
Deze
aanhaling mope er den lezer van overtuigenr dat J . R. ook ditmaal
in den superlatief denkt en schrijft. En nu stelle men zich de kringen
der Haagsche „upper ten" voor, waarin over den man, wiens beeld
hier is weergegeven, aldus wordt geoordeeld ! Laat mij maar ronduit
zeggen, dat ik onmogelijk noch in dezen Xander Renck noch in dit
„den Haag" kan gelooven. Maar aanvaardt men beiden dan is dit
boek weer een van die vlugweg gepende romans, welker lezing, stel
ik mij zoo voor, eenvoudige zielen buiten den Haag een grandiosen,
zij het valschen indruk moet geven van het schitterend leven in de
patricische en aristocratische kringen der residentie
Van „Vlottende Schadtiwen" kan ik volstaan met de mededeeling
dat dit een bundel van (26) heel korte schetsjes is, gelijk wij er meer
van J. R. kennen, even 'n geval, 'n „tranche de vie", een klein drama,
romannetje in duodecimo. kruimpjes van de rijke literaire tafel dezer
onvermoeide schrijfster, die met ontegenzeggelijke virtuositeit zulke
kleine geschiedenisjes als mondaine film-beelden voor ons afdraait.
H. S.
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Bartholomeus van der Heist, door Dr. J. J. de Gelder.
Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschriivende catalogus van zijn oeuvre, een register en 41
afbeeldingen naar schilderijen. W. L. en J. Brusse's Uitg.
Mij. Rotterdam.
„Geenszins het hoofd maar een hoofd toch van Nederlandsch dichteren" — met deze woorden begon een gedicht van Hofdijk op P. C.
Hooft, en het kan met kleine wijziging op v. d. Heist toegepast. Het
gevaar dat van der Heist overschat wordt is niet groot meer, zooals
het driekwart eeuw voorheen geschiedde. Belangrijk is het overzicht
der waardeeringen aan den schilder te beurt gevallen in den loop des
tijds door Dr. de G. in het eerste hoofdstuk van zijn boek gegeven.
Wij zien daarin hoe het kunstbegip zich in de latere tientallen van
jaren gewijzigd heeft. De twee hoofdwerken, Het Corporaalschap van
captein Roelof Bicker en De Schuttersmaaltijd, worden door Dr. de G.
uitvoerig toegelicht, en naar hun waarde en waarde-onderscheid
beschreven. Een hoofdstuk behandelt de kunst van van der Heist
na den Schuttersmaaltijd, deze indeelend naar de onderwerpen. In
bijlagen worden onder meer genealogische gegevens verzameld. Een
overzichtelijke karakteristiek van het geheele oeuvre wordt gegeven
in een vergelijking van twee portretten, beide in Boymans, die hitnemend daarvoor geschikt zijn en in welke de tegenovergestelde lijn
blijkt dan waarlangs Rembrandt ging : het einde is gericht op het
uiterlijk behagen, terwiil Rembrandts einde lag in de innerlijke verdieping. Wij zijn Dr. de G. dankbaar voor het zeer grondig werk dat
hij schreef en met vele reprodukties versierde, die blijk geven hoe 'n
voortreffelijk portretschilder van der Heist somwijlen was. Wij zijn
niet eenzijdig en hebben de Hollandsche schilderkunst lief in Naar
geheelen omvang. Het boek van Dr. de G. bevestigt onze meening
dat in het werk van v. d. H. kunstwaarden van blijvende beteekenis
belichaamd zijn.
B. DE H.
Herm. van der Kloot Meijburg. Onze Oude Dorpskerken.
2de herz. druk. W. L. en J. Brusse's Uitg. Mij. Rotterdam.
Gaarne wijzen wij op de verschijning van den tweeden druk van dit
sympathieke werk, waarin de teere bekoring van veel Nederlandsche
architektuur is vastgelegd. Wie ze kent de dorpskerken in hun schoone
stilte te midden van de dorpsomgeving, getuigend van een geschiedkundig leven van eeuwen, gewijd door geloof en traditie, wichtig en
blij te gelijk, omgeven door geboomte, patriarchaal troonend boven de
winkelhuisjes van het dorpsplein ...... hij dankt aan het boek van
v. d. Ki. M. de weldaad der herinnering van het genoten schoon. Dierbaar is deze architektuur. Ze is niet voor praal of burgerzin, maar
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ze heeft een geestelijke voornaamheid, oprechtheid en innigheid, zooals
alleen uit een naar binnen gericht leven kan voortspruiten. De teekenaar
heeft juist dit geestelijk-superieure uitgedrukt en vele meevoelenden
aan zich verplicht.
B. DE H.
Corn. Veth. Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur
en van de scherts in de Nederlandsche Beeldende Kunst.
A. W. Sythoff's Uitg. Mij. Leiden.
„Caricatuur, eenmaal als verzamelwoord aanvaard, omvat voor mij
alle uitingen van scherts, spot en hoon, van humor en satire, ironie
en sarkasme, speelsche en chimereske fantasie". Deze breede opvatting
van het karikaturale geeft den schr. gelegenheid zeer verschillende
kunstuitingen onder een gezichtspunt saam te brengen, terwijl aldus
begrepen „de Nederlandsche Caricatuur een belangrijke bijdrage
(geeft) tot de kennis van onzen volksaard". Vlak bij het komische ligt
zijn ontaarding. Zoo wijst de schr. op dien overvloed van Hollandsche
boertigheid die in ons niet meer opwekt dan minachting, en die na Jan
Steen en Ostade zonder geest de grappige onderwerpen heeft behandeld
en naar beneden getrokken in de richting van het onzindelijke. Bij een
beschrijving van „de Middeleeuwsche caricatuur in de Nederlanden"
begint het verhaal en bij „Caricaturist en Maatschappij in dezen tijd"
eindigt het.
Wij vonden in het werk van Corn. Veth een klaar overzicht van
zijn stof. Vooral de laatste hoofdstukken, die den tegenwoordigen
tijd beschrijven, zijn vol belangrijke aanduiding. Met de „Nederlandsche Spectator" kwam de wekelijksche spotprent in ons land en
daarmede werd voor den karikaturist een nieuw veld geopend.
Schmidt, Crans, Braakensiek, Holswilder, Rusticus, Hahn, Raemaekers,
Jordaan komen ten tooneele. Vervolgens de teekenaar van het kinderboek, de affiche e. d. De stof is overvloedig. Er is hier een onderwerp
behandeld dat evenveel kultuur-historische als kunst-historische waarde
bezit, waartoe een groote bekwaamheid van verzameling en van
karakteriseeren noodig was. Onpartijdigheid is hier even vereischt als
bepaaldheid van opvatting en kunst van karakterbepaling. Zoo heeft
de schr. een werk geleverd dat voor de kennis van onzen tijd en van
het verleden van groote waarde is en waardoor wij door een andere
deur in de geschiedenis der Nederlandsche samenleving binnen dringen
dan die wij gewoon zijn open te zien.
B. DE H.
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Buiten, in de Molenstraat was het nu stiller geworden.
De wind scheen ook niet meer met zulke felle stooten te
waaien en Thomas begun het gas te hooren, dat boven
zijn hoofd suisde onder de witte lampekap. In de kamer
van mijnheer en mevrouw Dijkers had het kind een tijd
lang geschreeuwd, op de slaapzaal hadden Theo en August
wat in hunne bedden gewoeld, nu was het alsof zij sliepen.
Tsjitske, het nichtje van mijnheer, dat aardige, blonde
hulpje in het schriklijk verwaarloosde huishouden, kon
hij nog een wijle hooren stommelen, op den zolder, en
dan geleek het, alsof hij in die rust van het huis de eenige
levende was die nog waakte en werkte.
Morgen zou het Zaterdag wezen en hij moat 's mid10
0. E. XXII 2
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daps spelen gaan op het Malieveld, wanneer hij deze
lange, moeilijke aardrijkskundeles maar goed kende,
dat had mijnheer gezegd, daarom zat hij nu nog zoo laat
op......
Er was wel lets bekoorlijks in dat late studeeren, maar
waar diende het eigenlijk voor ? Naar zee zou hij toch
niet meer kunnen, hij mocht niet meer denken aan adelborst worden, ja zelfs stuurmansleerling zou niet gaan,
zijn wiskunde was veel te slecht, en dan, had mijnheer
Dijkers zelf hem daarvan nu vrij gemaakt en hem voor
wiskunde in de plaats, Nederlandsche taallessen gegeven.
WAt moest hij nu worden ?
Het zou wel op kantoorbediende of ministerie-klerk
uitdraaien. Thomas de Maerl boog zich opnieuw over
zijn boek en kaart en leerde geduldig, tot hij zijn les
kende.
Terwijl hij zijn boeken ordende en dan het licht uitdraaide en zich ontkleedde in het donker van de slaapzaal om Theo en August niet te wekken, kwam weder
dat ellendige, matte gevoel van twijfel over hem, en dat
hopelooze denken aan wat de toekomst kon brengen nu
hij Been doel meer had en niet wist waarheen de tijd hem
voerde.
Zou er ooit iets in zijn leven komen dat hem gelukkiger
maken kon ? Zou 'lets hem bijstaan in deze altijd moei
lijker en moeilijker wordende worsteling tegen de nooden
zijner jonkheid ?
Want der zinnen willekeur was op weg hem meer en
meer een willooze prooi te maken met naar en wee gesar,
en er waren altijd andere goede voornemens noodig, die
onherroepelijk uitliepen op een nieuw zwichten, ellendig
vernederend toegeven, dat een donkere mismoedigheid
bracht. Na schooltijd des middags kropen zij wel bij elkander in het dan leege lokaal dat uitzag op de plaats.
Novemberstormen hadden de bladeren der boomen
in den tuin der dames Boelaert afgerukt en ze doen dwarrelen tot in dien van mijnheer Dijkers. Op den achtergrond zagen zij in het groote park bij het paleis. Het was
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daar een goudige gloed op heldere dagen. Doch wen
het regende, waren de danker bruine en grijze vochtige
tinten zoo droevig in het late najaarsschijnsel, terwij1
de jongens elkander van hunne zwakheid vertelden, en
van hun wanhoop, om hun toegeven. Dan deden zij
elkander beloften, het zou nu zeker niet meer gebeuren,
zij meenden elkander met die beloften te steunen, wanneer zij samen trachtten niet te zijn zooals de meesten
waren. En toch was het wel voorgekomen, dat onmiddellijk daarna hun vergulde gebouwtje van mooie voornemens jammerlijk in-een-stortte, omvergestooten door de
grilligheid en onbestendigheid hunner gedachten, wat
nieuwe schaamte om lafhartige zwakheid bracht.
Ja het was voor alle jongens daar op de school in de
Molenstraat wel de grauwe tijd van den durenden rit
der drifters, die jingelend en hardnekkig treiterden.
Zeide de viand : „Jong gewend, oud gedaan". Jong
reeds trachtte hij ze wezenlijk en voor goed in zijn smerige
klauwen te drukken. „Het onervarene en schuldelooze
is mijn gemakkelijkste prooi, bier dan de veertien, vijitienjarige die niet anders kan dan toegeven, later als ik hun
geweten heb doodgemarteld, leer ik hun meer tot mijn
grooter heil."
Meer dan alle vruchtelooze strijd en de allerbeste voornemens begon het openluchtspel op schoone vrije Woensdag en Zaterdagmiddagen en ook wel Zondagen, voor de
bevrijding van Thomas' geest te beteekenen. Het was
een bijna gewelddadig tegengif, en z(56 opwindend, dat
Thomas dikwijls waande dat het middel erger was dan
de kwaal. En toch kon hij zich niet begrijpen, dat August
en Theo er niet aan wilden doen en zich den laatsten tijd
geen enkele ontspanning meer gunden. Hij en de anderen
kenden op die Woensdagen en Zaterdagmiddagen in het
wijde veld tenminste een wilde, woeste levensvreugde,
waarin alle zorg voor uren vergeten werd. Het was
August en Theo vroeger misschien te gemakkelijk afge
gaan, misschien ook hadden zij nimmer den waren lust
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in lichaamsoefeningen gehad, en daarom bleven zij beiden
nu mager en bleek, en tobden zij onophoudelijk over
dien geese! hunner zinnen. Op weg naar het veld had
Thomas een middag een van zijne oude vrienden uit de
Heemskerkstraat ontmoet, en in den gang van een gesprek met dien jongen hoorde hij dan van hem dat deze
„er zich nu niets meer van aantrok". Je voelde je na een
middag spelen buiten alsof er niets gebeurd was. Terwiji
je er „vroeger" toch nog wel ten miiiste een dag over had
moeten denken. Hij die oude kennis, ging nu op het
gymnasium en zij, de gymnasiasten en de H.B.S.ers ook,
hadden een vereeniging opgericht, nu zouden zij wedstrijden spelen.
Ook Thomas speelde ze later die fameuse wedstrijden
en hij voelde dat de jongen gelijk had gehad. Het kwaad
werd er wel niet geheel mee uitgeroeid, maar de vermoeienissen der gewelddadige lichamelijke oefening en de wisseling van driften en gewaarwordingen tijdens die urenlange worstelingen in het vrije, lieten weinig tijd meer
over voor vruchtelooze tobberijen om begane zonden...
En toch, meer dan alle de jongens die als hij die uren
doorbrachten buiten op het Malieveld, was Thomas
droefgeestig, en geneigd zich van de toekomst hopelooze
en sombere voorstellingen te maken, die nog donkerder
werden, naarmate hij tegenspoeden had.
Hij wist het nu wel, zijne moeder was droefgeestig
van aard en had zij zelve hem niet onlangs verteld dat
haar vader heel zijn leven een melancholicus was geweest,
hoe kon het met hem dan ook anders zijn. En had zijne
moeder hem niet altijd alleen gelaten met zijne nooden.
Zij had nooit een zier van hem begrepen, hem misschien
nooit willen begrijpen. Van haar had hij nimmer anders
dan zwijgzaamheid en onverschilligheid ondervonden,
zij had hem zonder hem te kennen, altijd gewantrouwd,
zij, samen met oom Barend Elenbaas, meende hij. En,
nu ? Nu was hij op weg om zwijgzaam te werden en onverschillig tegenover haar, nu werd hij wantrouwend. ledereen dacht immers kwaad van hem, den achterblijver, die

NAAR DE DIEPTE.

137

op school alleen maar werkelijk goed was in het teekenen,
wiens opstellen soms wel eens werden voorgelezen, maar
die voor de rest toch als een minderwaardige beschouwd
werd, die nooit eenig examen zou kunnen afleggen, nooit
zou worden „een gewoon mensch", een „bruikbaar lid
van de maatschappij", omdat hij daarvoor alien aanleg
miste. Grootvader die had zich moeite gegeven om hem
te leeren kennen, die had hem laten merken dat hij nog
wel vertrouwen in hem had en daarom had hij grootvader ook heel zijn vertrouwen gegeven. Maar die anderen, zijne moeder en oom Barend, zij hadden nooit anders
gedaan dan getracht hem te verdonkeremanen, eerst bij
de de Honden op die trieste Mare te Leiden, later bij de
Veldheeren in den Haag. Goddank, dat vernederende
was voorbij nu hij op kostschool was, maar vreemden
waren het toch waaraan hij altijd overgelaten werd.
Grootvader was nu dood. Grootvader, de eenige wien
het niet onverschillig was geweest wat hij worden zou.
Thans stonden daar nog zijne moeder en oom Barend,
maar zij waren er niet als zijn geleiders of als zijn ernstige
en eerlijke wegwijzers, die hem oprecht en in genegenheid
helpen wilden door dezen allermoeilijksten tijd. Evenmin waren daartoe bereid, zijne ijdele en met den dag
meer met zich zelve ingenomene grootmoeder, noch
zijne tantes Pauline de Raadt en Charlotte Barbe, die,
alhoewel hem goedgezind, te veel zorgen hadden in eigen
huis. Aileen zijne oudtante Isabella scheen belang in
hem te stelien, zij was de eenige zuster van zijn groatvader. Zelden maar had hij haar ontmoet, maar die
enkele keeren was zij zoo vriendelijk geweest, dat hij er
zich over verwonderd had. Totdat hij meende te begrijpen : zij was immers een zuster van grootvader en dat
maakte alles duidelijk. Het was nu ruim een maand geleden, dat hij haar het laatst gezien had, een groote,
zware vrouw met stevige, bijna mannelijke trekken, een
oude dame, die scheen te weten wat zij wilde, vooral
wanneer zij sprak met zijne grootmoeder die zij een weinig
nit de hoogte scheen te behandelen. In zijne oud-tante
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Isabella herkende hij de trotsche de Maerl's, de hardnekkigen en stuggen, wier meeningen vast stonden en wel
wetten schenen te zijn. Maar hoe hartelijk was zij tegen
hem geweest.
„Je krijgt zeker al zakgeld, he Thomas ?" had zij hem
des avonds bij zijn heengaan gevraagd.
„Neen tante, dat heb ik nog nooit gehad," antwoordde
Thomas toen bedremmeld.
En daarna had zij hem een rijksdaalder gegeven uit
haar zwarte tasch met breeden zilveren beugel, waarin
zij ook haar zakdoek droeg.
„Daar mag je nu mee doen wat je wilt. Hem in je
spaarpot doen, of er wat voor koopen."
Thomas was vuurrood geworden. Wat een schat !
Een rijksdaalder ! Nu kon hij zich een wollen trui aanschaffen, een trui die zijne moeder hem voor het spel
nog niet had willen geven, ondanks zijn aandringen,
misschien wel omdat oom Barend weer gezegd had, dat
de tijden zoo slecht en zoo duur waren geworden.
ED zoowaar, bij het afscheid nemen had tante Isabella
hem gekust op beide wangen. Thomas had niet geweten
hoe hij het had, zoo waren zelfs tante Pauline en tante
Charlotte niet en die kenden hem toch eigenlijk veel
beter ......
Thomas, in bed, overdacht het al :
Wat lag hij vOOr het slapen gaan toch dikwijls te denken : het schoolleven ging langs hem voort in een onafzienbaarheid van onduidelijk geworden heugenissen die
ieder bizondere kleuren hadden en tinten of atmosfeeren,
ja geuren zelfs, in een reeks van verbeeldingen en mijmerijen over allerlei mogelijkheden, in een bontheid van
plannen en voornemens.
En zoo was het ook dezen avond. Een zekere voldaanheid of tevredenheid om het nu toch terdege kennen
van zijn les, liet niet of veel van zijn verwarde overdenkingen te vergouden en hij was geneigd, vlot over al
wat er aan onprettigs voor zijn geest verscheen, heen te
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gaan, het of te voeren en er genoegelijker voor in de plaats
te brengen. Het was zoo zalig zijn geest te laten dwalen,
te reizen en te zwerven in mijmeringen. Er was overal
toegang, er waren geen poorten of afsluitboomen, geen
hinderpalen zooals die overal bestonden in de daagsche
werkelijkheid, het was zoet te dolen in den geest......
Vooral dacht hij veel aan den avond van de dansclub
den volgenden dag. En dan ging de slaap komen, terwijl
hij nog een wijle soesde over de teekenles, den komenden
ochtend, een Zaterdag, na de aardrijkskunde en de Nederlandsche taal.
Maar aan die teekenles hechtte zich de schaduw van
een plotselinge somberheid die er om heen dreef of
waarde, de overtuiging zelfs in half waken, dat hij ook
in het teekenen nimmer iets bereiken zou, omdat noch
zijne moeder, noch zijn oom Barend hem toestonden
naar de akademie te gaan. ZOO was het geweest met de
vioollessen, zoo ging het nu met het teekenen. Wanneer
hij iets voorstelde werd daar zeker om gelachen, en hij
hoorde de schampere vermaningen die als verwijten
klonken : „Hij wist niet wat goed voor hem was." „Hij
moest eerst grooter en wijzer worden om te kunnen beseffen wat „opvoeding" eigenlijk beteekende". Alles
goed en wel, maar waar hij aan zijn doel naar zee te gaan,
Dimmer zou kunnen geraken, daar had hij toch zeker
met het teekenen wel iets kunnen bereiken. De teekenleeraar was altijd meer dan tevreden over zijn werk, hij
moedigde hem altijd aan, maar wanneer hij van die
aanmoedigingen thuis vertelde of zijn teekeningen toonde,
deed hij dat met het verdrietige gevoel : Zij, noch oom
Barend zien er iets in, het heeft hoegenaamd geen waarde
voor hen, dat wat ik bereiken kan en bereikt heb. En
later liet hij zijn teekenwerk dan ook op school. Wat
baatte het nog moeite te doen het mee te nemen. Zij beide
zouden er een wijle onverschillig naar kijken en dan even
knikken : „Wel aardig Thomas". Maar hij voelde in dat :
„Wel aardig" hun minachting, hun volkomen ongeroerdheid, of wel hun ergerlijk gebrek aan belangstelling.
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Neen, wat hij deed of niet deed, keurden zij af, er was
geen steun. Maar wat wilden zij dan die twee, zijn altijd
zwijgende, droefgeestige moeder en de afgemeten, stugge,
geheimzinnig-strenge oom Barend Elenbaas ?
Wakker nu weer zag hij ze : zijne moeder groot van
gestalte, met haar donkere haren die te grijzen begonnen,
haar zwarte wenkbrauwen en vreemde, schuwe, donkere
oogen. Na haar ziekte ging zij moeilijker dan vroeger
nog, haar kwalen, haar rugpijnen en spierpijnen waren
heviger geworden en kwamen veelvuldiger terug. Dikwijls
lag zij te bed en dagen achtereen kon zij uitgestrekt, niets
doend, met gesloten oogen liggen op hare chaise longue,
en de stilte in het vertrek, met alleen daarin het zachte
tikken van de pendule en de schaarsche geluiden die van
de straat af binnendrongen, kon Thomas dan zoo onduldbaar zijn en zoo onuitsprekelijk verontrusten en
droefgeestig stemmen.
Somwijlen in die half duister gemaakte kamer, vond
hij er oom Barend, die met papieren voor zich aan de
tafel zat. Zijn bril stond gewichtig en hang wat schuins
naar voren, naar het leek tegen zijn blozende, ronde hoersche gezicht met den ronden witten baard. Ook hij zeide
maar weinig hij gaf er bijna geen aandacht aan wanneer
Thomas binnen kwam, en toch was ieder woord dat hij
sprak schriklijk gewichtig. En al wat hij ooit zeide was
dreigend en verwijtend geweest of het droeg dien gevreesden klank van berisping, en het trok Thomas neeP, het
verkleinde hem en bet scheen hem minderwaardig en
van hoegenaam.d ge6n beteekenis te maken.
En nu moest Thomas er met bitterheid aan denken
dat die beiden nooit Anders tegen hem waren geweest,
dat die beide opvoeders, zoowel zijne moeder als oom
Barend hem op goed geluk hadden laten groot brengen
door anderen in een volmaakt liefdelooze omgeving.
Maar wat was hij voor zijne moeder geweest ? Had hij
haar liefgehad ? Had hij haar ooit getoond dat hij haar
liefhad of zelfs alleen maar dat .hij om haar gaf, of dat
jets mèér dan „de band des bloeds" hem aan haar bond ?
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En kwam een boosaardige opstandigheid in hem, nu hij
trachtte in zich zelve te schouwen. Want wie, vraagde
hij nu, had het eerst koude en onverschilligheid getoond,
wie had van den beginne af zich niets aan hem gelegen
laten liggen ? Hij had nimmer zacht over zich zelve geoordeeld en meende nu dat het hem ten voile veroor
loofd was te oordeelen over anderen en in de eerste plaats
ook over zijne moeder.
Een wijle nog liet hij felle en hartstochtelijk-meedogenlooze zin voor vergelding razen en tieren in zijn gemoed
en hij riep zich voor den geest de tallooze keeren dat zijn
moeder hem nauwelijks een antwoord gunde of durend
gezwegen had, wanneer hij innig-eigen en warm-vertrouwelijk gekomen was met hoopvolle vragen. En ook
dacht hij aan hare gesprekken met oom Barend waarbij
zij er een genoegen in scheen te hebben om hem slechts
als minderwaardig en hopeloos traag of lui en verdorven
voor te stellen en zelden iets te vertellen dat tot zijn voordeel wezen kon......
Thomas bemerkte dat hij doorjaagde in verbittering
en machtelooze nijd op denkbeelden, waarvan hij de onzuiverheid en het bedrieglijke altijd zien moest, wanneer
hij kalmer denken kon en zich veilig wist buiten dat
kolkende water van zijn ongebonden hartstochten.
Dan viel alle haat en wrok van stond af aan uit hem
weg, en hij kon de neiging niet bedwingen opnieuw alle
schuld en alle verantwoordelijkheid voor het ontrnoedigende dat thans in zijn leven bestond en er eigenlijk van
zijn vroegste jeugd af in bestaan had, zich zelven te wijten
en op zich te laden.
Wanneer zijne moeder hem zelden of nooit had verhaald van haar eigen leven, haar vroege weduwe worden,
en van de oorzaken harer ziekten, dan moest zij daarvoor wel een reden hebben die hem eigenlijk niet aanging. En als hij die reden nu eens wist, zou hij dan iets
veranderen kunnen aan de werkelijkheid, aan al zijn
eigen slechte eigenschappen ? Zou hij er onverhoeds
vlijtiger door worden of aandachtiger, zou hij er meer
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aanleg voor wiskunde door krijgen bijvoorbeeld, of voor
de andere vakken die op allerlei examens nooit anders
dan onvoldoende voor hem zouden geven ?
o ! Neen ! Hij vertrouwde zich zelven niet. En toch,
hoe hij zich ook als een minderwaardige beschouwde en
van eigen minderwaardigheid nu meer dan ooit overtuigd was, met een wondende droefenis in zijn ontredderde
wezen moest hij beseffen dat hij nimmer van zijn twijfel
verlost zou geraken, niet van zijn wantrouwen in zich
zelve, maar evenmin van zijn wantrouwigheid tegenover
heel zijn omgeving en van bijna alien die hij kende.
En het einde van die lange wake op die .slaapzaal was
voor Thomas verdriet en twijfelmoedigheid, en een fel
en vurig maar vergeefs verlangen naar de simpelheid
van een troostend geloof zooals zijn grootvader hem dat
geleerd had. Het was grootvaders werk geweest dat hij
nu toch de kathechisatie van Domino van Koetsveld
bezocht. Maar in dat huis tegenover de school, waar de
beo, die kluchtige spotvogel, de jongens bij hun komst
in de gang al tot overmoedige scherts aanzette, met zijn
brutale gekrijsch en zotteklap, waar de oude, oude
domino, de bijna doove, half blinde, als in een droomtoestand niet meer ontwaarde hoe de jongens hem begekten, en waar Thomas die nu eenmaal een diep ontzag had voor eerbiedwaardige en indrukwekkende patriarchale verschijningen, uit stil protest tegen het wangedrag
der anderen nagenoeg de eenige was die nog iets leerde
en zijn schriftelijk werk maakte, daar groeide nieuwe
twijfel week na week. In dat huis leek het levende geloof
dat hij gekend had en weder begeerde, alreeds stervende
in die schoone figuur van dien bespotten, uitgeleefden,
waartegenover de anderen met hun ellendige schaamteloosheid stonden. En nu scheen de laatste jaren dat vertrouwde van hem weg to dwalen, het was alsof het voor
hem alleen nog maar bestond in mijmerij midden in
den schoonen, stillen avond, den zonnigen zomerdag
over de velden, het ruischen van de zee, het hooge varen
van de wolken in het azuur. En daarom was het niet
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geheel en al gestorven, dat wist hij wel, en misschien was
dit een andere en hoogere vorm van Vertrouwen, maar
het oude, het allereenvoudigste, het welbekende, dat
scheen te loor. Toch voelde hij het vooral in oogenblikken
van groot verdriet \ eel nabijer.
En, woelend in zijn slapeloosheid, bedroefd om zoo
veel dat hem nu waarde voor den geest, dacht Thomas
dat er nog maar een redmiddel voor zijn nooden was en
dat zou zijn Le bidden en zich in het gebed te vergeten.
Dan prevelde hij het Onze Vader, doch hij bleef midden
in steken omdat onverhoeds, een van zijne kamergenooten zich omkeerde in bed, en ook omdat hij plotseling het kind in de kamer van mijnheer en mevrouw
weder hoorde schreeuwen. Ook scheen het hem toe alsof
hij een zwakken geur van gas snoof. Half zittend in bed
bemerkte hij dat hij zich vergist had......
Hij luisterde dominelend nog wat naar den storm die
met hernieuwde vlagen door de Molenstraat jachtte.
Als verscheurd, nu eens onduidelijk dan weer fel en hard,
bonsden de klanken neer van het bellenspel in den St.
Jacobstoren en daar gromden in den -wind de elf slagen
voort ......
Nog eenigen tijd lag hij wakker met een vaag, schuldig
gevoel van verzuim of nalatigheid, dan sliep hij in......
Meer dan ooit werd Thomas de Maerl in die dagen
beziggehouden door de gedachte aan een mogelijkheid
in zijn leven, die hij voelde dat niet bij hem paste, en die
hij maar niet van zich of kon zetten. Hij vermeed met
schaamte, daarover met anderen te spreken.
Aangaande hunne ontwakende zinnelijkheid kende
hij, noch de andere jongens terughoudendheid, omdat
zij allen van elkander intultief wisten dat zij in hun zelfbeklag niets verzwegen, en hunne klachten of ook wel
naar galgenhumor zweemende, onbeholpen scherts over
hunne geslachtelijke nooden, schier eentonig van eens
luidendheid waren, maar dêze gedachte durfde hij tegen
niemand uiten .
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Wat indien hij een arnbaeht leeren ging ?"
Een ambacht. Hij rook den geur van den timmerman
die thuis bij zijne moeder midden glad geschaafde planken en een gereedschapkist met allerlei daarin aan spijkers, boren, hamer, bijtel, nijptang, een karwei verrichtte
op de overloop. De man had beneden aan de trap brag
zijn schoenen uitgetrokken en Thomas zag hem nog werken, op zijn knieen, onder de bak van het fonteintje.
Naast zich had hij een nieuw krom getrokken stukje
linoleum, koperen spijkertjes, en hij paste nieuwe planken,
die hij vlot vastsloeg, am daarna, het zeiltje er over te
bevestigen. Zijn hoofdhaar, lang van voren, wiebelde
wat heen en weder, bijna ondertegen zijn warmkleurigc
bombazijnen broek waaruit zijn voeten staken in dikke
gestopte sokken van paarse, verkleurde sajet.
Timmerman. Dat zou hij nog wel kunnen worden,
dacht Thomas dikwijls, en dan keek hij naar zijn vierkante, knokige vuisten. Hij wist het wel van de gymnastiek waarop hij nu Woensdagsochtends ook ging en
van het spel des zomers op het Malieveld : sterke hander
had hij en stevige armen ook, hij zou het als het dAdrop
alleen aankwam, tot een goede arnbachtsman kunnen
brengen.
Maar het te willen warden dat was al vernederend.
Dat was een zich hopeloos afscheuren van alien die hij
kende en ook van al de verguldheid waarmee hij zijn
eigen toekomst had opgesierd. Zoo zou hij zich losscheuren van zijn bloedverwanten, van al zijn goede kennissen.
Want hij zou vrijwillig zich begeven in een anderen stand,
den werkmansstand, waarvoor al die anderen in zijn omgeving den neus optrokken, en waarvoor zij in ieder
geval ook bitter weinig eerbied of ontzag hadden.
En dat zou er dan tenslotte worden van Thomas de
Maerl met zijn droomen en vage gedachten, zijn jaren
lange veel gekoesterde mijmerijen over beroemdheid,
over beroemd zijn en befaamd worden. Als wat ? Als
held ? Als groote musicus, of teekenaar of schilder ?
Daar smakte dan de werkelijkheid, die meedogenlooze
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boosaardige weder op hem neer : Ambachtsman, dat
zou nooit kunnen.
Hij zag zich aan het werk in stoffig arbeidspak, en hij
zou altijd, hoe goed hij ook werkte, een ambachtsman
wezen, een patroon misschien, en dan zou hij willen
trouwen, en Been der meisjes die hij nu kende, van de
dansles bijvoorbeeld, zouden het zijn. Het zou een kind
moeten zijn uit het yolk, dat niet opgevoed was als hij,
niet als de meisjes van nu ......
Verder dacht Thomas dan meestal niet. En het allermerkwaardigste was, dat hij dan niet versaagde om het
denkbeeld : te moeten worden zooals die andere handwerkslieden van zijn tijd waren. Had Peter de Groote
niet onder hen geleefd en met hen gewerkt, en er waren
juist onder die kinderen van handwerkslieden meisjes
die heel bekoorlijk en beminnelijk moesten wezen in
zijn oogen. Keen alles brak in hem of botweg om zijn
dwaze, valsche schaamte. Hij voelde zich rood worden en
heet in het geziclit wanneer hij er aan dacht dat Oom
Barend vow weinig geld hem werk zou kunnen laten
doer, dat zijn vroegere vrienden en kennissen van de
school hem zouden aan het werk zien, en dat zij hem
zouden bespotten, hem Thomas de Maerl. En dan kon
hij plotseling een razende nijd en afgunst en een woeste
achterdocht voelen tegen al die brave, brave menschen
uit zijn eigen stand, waartoe hij het een ramp vond
thans ook te behooren. Was het dan niet beter om geheel
en al met al die menschen te breken ? Zij hadden hem
zoo al niet i werkelijkheid, dan toch in den geest uitgestooten, zij vonden dat hij, de vreeinde, niet bij hun
behoorde, omdat hij niet paste in de voorstellingen die
zij zich van brave, oppassende, veelbelovende en verstandige knapen maakten. Era dit nu kon zeker een reden
voor hem zij it om voor goed en met een blij en onbezwaard
gemoed weg te treden uit dien duffen. kring van zorgvuldig en voorzichtig overeengekomen fatsoenlijkheidsbegrippen. Want nu voelde hij het : Als kind van „on.twikkelden", van menschen met voorouders nit een
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„beteren stand", wist hij zich uitgestooten omdat hij
niet was als de meesten in zijn omgeving, dewelke kwalijk
riekte van opgeblazen voortreffelijkheid. Daar bij die
anderen zou hij vrij zijn meende hij. Maar vagelijk dacht
hij er toch ook wel aan, dat die anderen evenzeer hunne
vooroordeelen konden hebben tegen hem, die komen zou
uit dien kring dewelke met felle vijandigheid voor hun
gesloten bleef. Daar, bij die anderen zou hij evengoed
een mikpunt kunnen worden, waarmede misschien op
minder hatelijke en doortrapt-verfijnde wijze zou worden
gespot, maar die anderen zouden ruwer, grover en daarom
nog weerzinwekkender wezen in hun haat. En daar stood
hij dan, en wist geen uitweg. Nauw was de cirkel waarin
hij zich als een verdoemde bewoog en er scheen geen
redmiddel te bestaan waarmede hij zich zelf zou kunnen
stooten buiten die beklemming, die ellendige benardheid
van groepen en kringen en rangen en standen.
Het eenige wat hem in wrevel, in eenzame twijfelmoedigheid, en stil wrokken tegen zijn lot nog bleef, om
zich zelven te redden in een andere wereld, dat kon het
mijmeren wezen, het peinzen en droomen. Met zijn verbeelding kon hij treden in een andere werkelijkheid die
zooveel beter was dan die van het dagelijksche leven, dat
hem een doolhof van verschrikkingen toescheen.
Want zelfs al zou hij nu overtuigd zijn dat hij bij die
anderen, bij de lieden van het yolk, als een der hunnen
eenig yak zou hebben te leeren, dan zou heel zijn familie
het met alle kracht beletten, niet terwille van zijn heil,
maar om hun zelve de schande te besparen, dat er een,
behoorend tot hun familiekring zich z(56 schaamteloos
wilde voegen bij de menschensoort, die zij als minderwaardigen verachtten. Hij zou stellig niets vermogen
tegen hun vereende dwingelandij. Zoo min als hij had
mogen leeren viool spelen, had mogen leeren teekenen
of schilderen, evenmin zou het hem toegestaan worden
een handwerksman te worden.
En dan maakte doffe en zwarte twijfel geheel en al
een einde aan deze onvruchtbare overpeinzingen. Hij
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zou altijd blijven Thomas de Maerl. Er zou altijd in,
en om zijn wezen heen iets komen dat hem zich zou doen
afzonderen en daarmede zou neerzetten buiten anderen,
Diet omdat hij dat zoo wilde, maar omdat hij aldus in
het leven zou worden geplaatst. Hoe hij daaraan ook zou
tornen, of aan the werkelijkheid zou trachten te ontkomen,
altijd zou hij op zijn plaats terug moeten.
De idee „lets te moeten worden" in de wereld, scheen
hem voor zijn persoon jets bespottelijks. Al rinds jaren,
eerst onbewust, doch thans schier elken dag bewuster,
begreep hij, dat hij onherroepelijk voortging in de richting van een weergalooze mislukking en iederen dag
verloor hij ook aan geestkracht, om deze noodlottige
overtuiging van zich of te zetten.
Wat zou dit ook oaten ?
In de oogen van zijne opvoeders deed hij alles verkeerd, en wanneer hij lets wilde of begeerde dan werd
ook dat verkeerd gevonden. Het was dus zoo en hij gaf
zich als verlamd over aan de gedachten : hij had geen
geestkracht, hij zou nooit in staat zijn in de samenleving
jets nuttigs naar behooren te verrichten, hij had geen
wil genoeg, geen vermogens, hij had niets ter wereld dat
„gewone menschen" alien bezaten.
Het eenige wat hem werkelijk overbleef of te doen stond,
dat was het leven maar op goed geluk te leven, zich prijs
te laten aan alle winden aan traagheid, aan beuzelarij,
aan onverschilligheid, aan allerlei hartstocht. Het schip
moest maar zeilen waar het varen moest, ondiepten
stormen en orkanen, rotsige kusten, alle gevaren ten
spijt. Hij zou niet spelen met het leven, hij zou het leven
met zich laten spelen, hij zou niet werken, hij zou alleen
het allernoodzakelijkste doen als noodzaak hem ging
dwingen, want noodzaak bleef ondanks alles het zwarte
spooksel dat hem als een duivel aan zou grijnzen ! op
zou jagiin overal, overal...... hem den tragen.
Thomas dacht niet voortdurend zoo. Zonderling genoeg had hij een kinderlijk vertrouwen ; het zou hem
toch nimmer zOO slecht kunnen gaan, dat de maalstroom
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hem geheel en al mee sleurde naar de diepte. Dikwijls
had hij over den dood gedacht, maar de dood had heel
weinig te beteekenen vond hij. Het leven met al zijn genietingen lokte wel, al had hij van genietingen tot nu
geen besef, behoudens van de allereenvoudigste, kinderlijkste ; maar wanneer het de groote Macht, wanneer het
God behagen zou, hem te doen sterven, dan was hij geheel en al bereid. Wel inaakte de gedachte aan een vroegen dood hem uiterrnate triest, maar spoedig wist hij
dan aan andere dingen te denken. Op zijne wijze dacht
hij dan meer en meer weder aan God zooals grootvader
hem daarover had doen peinzen. God was ondanks alles
Loch het Ontzaglijke dat over alles stond in zijn eeuwige
onbegrijpelijkheid. Aan God viel niet te twijfelen, als
deze hem vroeg of laat door eenig duidelijk teeken zou
aangeven welke richting hij zou moeten gaan, dan zou
hij zonder een oogenblik van aarzelen volgen.
In het idêe God, schenen de voor Thomas vervlogen
idealen toch nog levendig. Wat goed en mooi was, dat
was ook goddelijk en hij vond Al het goede en schoone
immer in de natuur, in de wonderen buiten terug. Het
was hem heel zijn leven door een troost, dat zijn geloof
in de Eeuwige Goddelijkheid 'Ammer zou verdwijnen...
Eens verwachtte hij, zou er ook wel een einde komen
aan zijn daadloosheid, zijn traagheid, die als een ziekte
was, die uit moest woeden. Als er maar iets wakker werd
in hem van een groote eerzucht die hij soma in zich voelde
worden, dan zou het werken van zelf .wel komen. Maar
welke gebeurtenis in zijn leven zou hem moeten wekken
en welke eerzucht zou tot werken dwingen ?
wanneer trage en weinig daadkrachtige, in verbeeldingen levende naturen als Thomas de Maerl het zoo
ongelukkig moeten treffen om in onverschilligheid en
liefdeloosheid door vreemden te worden opgevoed, grijpen zij iedere gelegenheid die vreugde biedt of deze in 't
vooruitzicht stelt, met een vurige gretigheid aan :
Toen Jan Rhodes en nog andere jongens, oude kennis-
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sen van de kathechisatie, hem in de laatste dagen van
September uitnoodigden om lid te worden van een dansclub, waartoe hoofdzakelijk gymnasiasten behoorden,
voelde Thomas zich erg gevleid.. Jan Rhodes en Gerard
Bles en Willem van Elburg beschouwden hem dus als
een gelijkwaardige. Gewend als hij er aan was zich zelf
te verkleinen en te min-achten, was hij verrast te zien,
dat die jongens hun neus niet voor hem optrokken, omdat
hij niet, als zij, ging op het gymnasium. Hij dacht dadelijk
aan zijn neef Andreas de Maerl, die ook gymnasiast was,
jets waartegen hij erg had opgezien. Nu hij lid van deze
dansclub was geworden, voelde hij zich van een beklemmenden twijfel ontheven : hij werd werkelijk door deze
jongens van zijn stand niet als een minderwaardige beschouwd.
Jan Rhodes had veel verteld van de meisjes die er
ook zouden komen. Het waren meest zusters van de
gymnasiasten en hunne vriendinnen. Hoe eigenaardig
was Jan Rhodes toch, vond Thomas, het was een stille
die maar weinig zeide, maar Ms hij iets opmerkte al deed
hij het maar terloops, dan was het altijd lets dat de moeite
waard was om aangehoord te worden. Jan was leelijk,
hij droeg een bril en had een bol en erg uitdrukkingloos
gezicht, hij behoorde vond Thomas tot de stijve jongens,
stijf in de kleeren, in het boord, in de manchetten en in
de bruine handschoenen. Het was er zoo een waarvan
je schijnbaar alles kon verwachten : hij zou wel eens uitvaren of jets erg onaangenaams gaan zeggen misschien.
Toch had Jan hem altijd heel vriendschappelijk behandeld en nooit onaangename dingen gezegd.
Dansclub hadden de jongens de dansles bij Gaillard
genoemd ; een dansles was het. Alle dansen werden van
begin af aan door den ouden heer uitgelegd en op een
teeken van hem begot' een klein, zwartharig en gebrild
heertje, aan de piano gezeten, de dansen te spelen die
even door Gaillard genoemd waren.
Feesten waren die Zaterdagavonden voor Thomas.
Dat was dien tweeden Zaterdagavond in October al zoo
II
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geweest. De Juffrouw Idastraat was dichtbij, maar,
kwart voor achten Belden Jan Rhodes en Gerard Bles
al aan om hem to halen. In den mistigen avond wandelden
zij de Molenstraat tot aan de Prinsenstraat ten einde en
stonden dra voor het wat armoedige, lage huisje van
Gaillard.
De deur stond op een trier en uit de gang gloorde een
geheimzinnig, roodachtig schijnsel. Hoe zou het daarbinnen wel zijn ? ging Thomas' verwachting. Hij stelde
met ongerustheid zich de moeilijkheid van het leeren
der dansen voor en hoe zouden de meisjes wezen 9
Als hij later dacht aan die meisj es, kon hij zich niet
anders herinneren, dan dat zij immer vroolijk waren
geweest, zij lachten altijd, van den eersten avond af.
Want toen zij gedrieen binnen het nauwe kamertje
voor aan de straat traden, waar, onder rood papieren kap,
een bronzen hanglamp, de zwart glimmende meubels
en de tafel met het donkere pluchen kleed, die de nauwe,
rommelige ruimte met witte en zware gordijnen voor
het venster, rossig verlichtte, vonden zij daar reeds een
viertal meisjes, die grooten schik hadden, terwi.j1 zij
juist hunne mantels afdeden en neerlegden op een sofa
en op stoelen. Een der meisjes, zij had prachtig, lang
blond haar, het was Nonny, Willem's zuster, deed juist
haar hoedje af. Wat waren, vond Thomas, hunne manteltjes eigenlijk bespottelijk met al dat uitstaande en uitgebolde van de mouwen en dan hunne hoedjes. Thomas
keek eens naar het hoedje, dat Nonny nu neerlegde, het
was niet anders dan een onnoozel rond vilten schijfje
met wat linten daar piekerig en strikkerig boven op. En
thans dacht hij, dat onbegrijpelijke van vrouwen- en,
meisjesdracht, vergelijkend met de simpele mannenkleederen, aan zijn eigen pak. Het was nog niet zoo lang
geleden dat hij zijn eerste lange broek gekregen had. Met
zijn zin voor welverzorgdheid, had hij zich na het
spel op het malieveld dien middag ter dege gebaad
en daarna zijn blauwe pak goed afgeborsteld. Op zijn
beddesprei, op het bed had hij de schoone wasch en
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de pas gestreken boorden als gewoonlijk des Zaterdagsgevonden, en nu voelde hij zich toch eenigszins gelijkwaardig aan de jongens en meisjes om hem heen. Een
zeldzaam gevoel van weldadige genegenheid voor die
anderen kwam over hem, toen Gerard Bles met zijn wijd
uitstaande ooren en groote, verschrikte, bruine oogen,
hem aan de meisjcs had voorgesteld. Als de jongens dan
zagen dat de meisjes naar het danszaaltje traden, volgden
zij, terwijl zij in de gang Gaillards stem hoorden en ook
de luidruchtigheid van nieuwe groepen die binnen het
voorkamertje zwermden. Maar de dansmeester Het
wachten en ook het zwartharige heertje was er nog niet.
Daar stonden de jongens dan in het zaaltje met de roodbekussende, waste banken tegen de wanders, waarin
vele spiegels, de kristallen kroon uit het midden van de
witte zoldering dalend, en zij wreven wat met de voeten
over het gewaste parket, goudig geel in het licht van de
bestofte, fonkelende kroon, dralend omtrent de meisjes.
Dan was het Willem van Elburg, de grootste van hun
alien, geweest, die iets zeide wat Thomas niet verstond,
maar waarom zij alien plotseling moesten lachen en toen
zeiden Jan en Gerard ook iets waarom gelachen werd
en daar het Thomas toescheen dat Mies nu wel lachlust
gaande maakte, wilde hij het ook Bens probeeren. Op den
drempel was toen onverhoeds mijnheer Gaillard verschenen en achter hem liepen alle andere jongens en
meisjes binnen. Het was ook op eenmaal heel stil in het
zaaltje ; een paar meisjes gichelden nog wat, en Thomas
keek wat bedremmeld naar het zwart fluweelen bandje
dat een der meisjes om den hals droeg en van daar naar
het breede, roode lint met een strik in den nek, dat den
hals van Jan Rhodes' zuster Sophietje bedekte. Sophietje
lachte nog even, en rukte zachtjes met hare schoudertjes
aanziend het meisje in een roode jurk naast haar.
Opeens werden er op de piano een paar accoorden.
aangeslagen. Daar zat waarlijk een klein zwart mannetje met een brilletje. Hoe was hij daar nu zoo ongemerkt gekomen ?
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En nadat Gaillard de dansers rond zich heen genood
had, begon hij met zijn eerste les.
Ja, de Zaterdagavonden van die dansles waren feesten
voor Thomas.
Nooit was er een wanklank geweest en het scheen wel,
alsof het met iederen nieuwen avond genoegelijker werd.
In zijn verbeelding waren die avonducen omschemerd
door den toover van een goudigen glans. In hunne kleuren
lag de vreugde gebi eid ; verguldsel van een enkel stoeltje in het gordijnen-voorkamertje, een blinking van den
parketvloer in de danszaal, het wolkige, speelsche gewemel en geritsel van meisjesjaponnen, lichtbreking in
het geslepen glazene boven hunne hoof den.
En dan waren er de oleografieen in dof goudige, smalle
lijsten, een viertal tegen het donker roode behangsel
der wanden.
Wat was er in de voorstelling dies~ duistere oleografieen
dat Thomas noopte niemand te laten bemerken hoezeer
hij er door werd ontroerd en ontredderd ? Want verdoken waren ze in een vreemden toon van de zonde der
verholen zinnelijkheid :
Het waren : Een harlekijn achter een kamerschut die
een vrouw met een waaier wenkt. Een vrouw in donkere
kleederen gemaskerd in een vertrekje, waar zij te spieden
en te luisteren scheen naar iets dat voorviel in een aangrenzende kamer.
Thomas kende wel de zinnelijkheid en de in hun onnoozelheid toch zoo boosaardige drif ten der vijftienjarigen, maar wAt, dacht hij, waren die, vergeleken met
de onbekende en clAarom zoo duistere en vreeslijke, de
geeselende wellusten der groote menschen, die van de
volwassen mannen en vrouwen. Die waren verschrikkelijk en donker. Wanneer hij er een enkel maal over dacht,
had zijn verbeelding ze zoo zwaar van zonde gemaakt,
dat hij er zelve door versaagde en moeite moest doen,
om aan de dan weer opdoemende gewaarwordingen van
of keen te ontkomen.
En hier waren ze dan, die kleine, verraderlijke oleo-
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grafieen met hunne kleurigheid van voorstellingen, en
hij vermoedde wel, dat Gaillard, de Franschman ze daar
alleen maar had gehangen uit naieve schalksheid, misschien wel
wel vond hij het een onschuldige coquetterie er
de wanden van zijn danszaaltje wat luchtig of ondeugend
mee op te sieren. Maar Thomas, benard door de sentimentaiiteit van zijn vijftien jaren, achtte de (1eografieN1
zoodra hij er naar keek van een verdachtheid waarin
het onzuivere hem grootelijks mishaagde. Ja, hij durfde
er ook niet naar kijken uit valsche schaamte, vreezend
dat „de anderen" zijn aandacht zouden opmerken. Want
in den grand was hij er toch hevig nieuwsgierig naar en
mocht hij dus alleen maar een vanzelfsprekende vertrouwdheid met die oleografieen veinzen, alsof hij ze
doodgewoon en heel niet erg vond.
Er kwam een winteravond, een zeer koude in het begin
van Januari, het had gesneeuwd vele dagen te voren,
maar nu vroor het, na fellen Noord-Oosten wind, sinds
een week heel hard.
Het was dien avond dat Sophietje Rhodes een harer
schoolkameraadj es had meegenoodigd. Beiden waren
met een eigen rijtuig, dat van Sophietjes vriendin ge-

bracht.
Thomas was later dan gewoonlijk gekomen, en hij trad
uit het voorkamertje juist toen de anderen alien binnen de
danszaal waren gegaan en Gaillard met stijve passen
in de deur bij de gang verscheen. Thomas maakte ten
groet een wat schuchtere buiging, overzag de groepjes
van zijn vrienden omtrent de banken langs de wanden
bij de spiegels waarop de meisjes zaten en hij oordeelde
dat Gaillard dezen avond plechtiger dan gewoonlijk
schreed tot ander de kristallen lichtkroon.
Stijf en recht op staat hij daar weer, dacht Thomas
en hij vond Gaillard ook geheimzinniger dan anders.
Wat deed deze man toch in dit kleine huis in de Juffrouw
Idastraat ? Wat waren het voor kamers die hij er bewoonde, daar achter in die duffe, tochtige gang, waarin
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het lichtje met het koperen plaatje dat de viam weerkaatste, zulk een onzegbaar triest schijnsel geven kon.
Daar was hij nu gelijk zoovele malen onverhoeds verschenen, en terwiji het rondomme aan de wanden nog
gonsde van alle stemmen dooreen, van praten en lachen
en allerlei uitbundigheid, vond Thomas een wijle zijn
kans om Gaillard n.auwlettend ga te slaan. Daar stond
hij met zijn manchetten immer op de zelfde lengte uit
zijn wat glimmende mouweinden en die manchetten
schenen niet geheel en al helder, noch zijn hooge boord.
zijn linnen was wat uitgerafeld, zijn rok draadziende,
op de plekken waar de knoopjes het overhemd sloten
was het wit groezelig grauw.
Hij geleek een oud soldaat uit Napoleons dagen met
zijn ronde, blauwgeaderde konen, zijn witte snor, zijn
ruige, grijze wenkbrauwen en hoe kraakten zijn schoenen.
Waren die breede, gebarsten en moeizaam opgepoetste
schoenen met de breede punten nu schoenen voor een
dansmeester in rok, op zulk een feestelijken avond ?....
Daar Monk Gaillard's eerste vermaning om stilte en
de groepjes aan de wanden weken uiteen, waren aandachtig. Toen moesten zij een pas de quatre dansen.
Het kleine, zwartharige heertje betikte druk en vlijtig de
pianotoetsen en de klanken vielen als blije klateringen
in het zaaltje.
Thomas had Sophietje Rhodes gevraagd. Dat was een
lief, eenvoudig kind vond hij. Zij geleek in het geheel
niet op haar broer ; het was vooral haar stem die zacht
en vleiend klonk en waarnaar hij gaarne, terwiji zij dansten, luisterde. Verliefd was hij niet op haar, alle meisjes
bij elkander mocht hij wel, al waren zij hem maar ten
deele vertrouwd. Vertrouwd waren zij hem in hun aller
verschijning, in hun kleuren, bewegingen en stemgeluideri, maar hij had wel gaarne eens met hun gesproken
zooals hij met hunne broers en met andere jongens
sprak. Dat had veel nailer kunnen brengen, maar dat
juist was volmaakt onmogelijk, hij voêlde dit meer, dan
hij het ooit te wêten zou kunnen komen. Somwijlen

NAAR DE DIEPTE.

155

dacht hij nog wel eens aan het aardige meisje uit de
dagen die hij bij de familie Veldheer had doorgebracht,
aan Guusje maar hij werd dan wat verlegen met zich
zelve en vond het jets ongerijmds dat hij in haar bijzijn
zoo van streek was geraakt en zulke zonderlinge plannen
van ontvluchting beraamd had, waarvan hij toch vooruit
wel wist, dat ze niet anders dan vernederingen zouden
brengen.
Neen, nu had hij ze alien even lief, de meisjes van de
dansclub met heel hun omgeving, het zaaltje de spiegels,
de piano, de vaste banken, het blinkende parket, de
geuren die er waaiden, al dat onnaspeurlijke, onbestemde,
half gewetene en bemijmerde van reuken, geluiden,
lijnen en tinten der Zaterdagavonden. Toen Thomas en
Sophietje een wipe rustten en al hun aandacht geven
konden aan degenen die nog dansten, terwiji Thomas
zorgzaam en ijverig Sophietje met haar waaiei koelte
toewuifde, ontwaarde hij een groot meisje met lang,
bruin haar en bruine oogen, dat juist aan den arm van
Willem van Elburg voorbij ging. Wat scheen zij veel
meer volwassen dan de anderen, hoe wiegde zij in de
heupen, zij scheen niet alleen Willems arm aan de hare
te hebben, maar er ook op te leunen, en als zij lachtte
vertoonde zij prachtige tanden en een gelaat dat dadelijk
de gedachte aan den gloed en de geurigheid van rozen
bracht.
„Wie is dat meisje ?" vraagde Thomas aan Sophietje.
„O," antwoordde zij, een anderen kant uitkijkend
eerst en daarna Thomas oplettend naar de oogen ziend,
„dat is Nancy !"
„Waar komt die van daan ?"
„Zij woont hier pas. Zij komt uit Indic. Haar vader is
daar lang geweest en nu juist teruggekomen," antwoordde
Sophietje.
„Hoe heet zij ?" vroeg Thomas en hij vond dat zijn
stem wat verlegen klonk, dewip hij er zich eigenlijk voor
schaamde Sophietje zijn belangstelling in het nieuwelingetje kenbaar te maken. Hoe dom ook van hem, om
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Willem niet liever die inlichtingen te vragen. Vooral tegenover Sophietje klonken zijn woorden veel te veel op den
man af, onbescheiden of brutaal bijna. Wat zou zij nu wel
van hem denken ?
Sophietje, haar bestrikte haren wat betastend, zonder
hem aan te zien, antwoordde dan : „Nancy van Huizen.
He ik hoop dat we straks een „quadrille des lanciers"
krijgen ......
„Daar had je 't al," dacht Thomas, want aan Sophietjes
toon meende hij het gehoord te hebben, dat zij een weinig
ontstemd was.
Dort daarop was de dans gedaan en Sophietje zat er
nieuwsgierig naar te kijken wat Thomas nu doen ging ......
Thomas dan, was opgestaan en dadelijk op Willem
toetredend, had hij zich laten voorstellen aan Nancy
en haar den volgenden dans gevraagd.
Naast Nancy van Huizen had hij gezeten en gepraat
met haar. Toen was het gekomen dat wandelen eerst
achter de andere paren in een kring. Zóó dicht had zij
haar hoofd naar het zijne toegenegen, dat hij hare krullen in zijn gezicht gevoeld had en hoe leunde zij op hem.
Hij was er zeker van dat Nancy nooit zó(5 geleund had
op den arm van andere j ongens en ook, f elle ontroering,
zij had -zijn arm tegen zich aangedrukt. En middelerwiji
speelde weder de piano en zij hadden gedanst. En toch
ondanks de ontroeringen in haar bijzijn, bleef hij dien
avond onbevredigd, ook naast die teedere Nancy met
hare donkere haren. Was er dan geen enkel meisje waarmede hij vertrouwelijk spreken kon. Want er was we!
in Nancy's aanraking en in haar dansen vertrouwelijkheid geweest, ook in het geluid van haar stem, maar ach,
nog nimmer had. hij de onnoozelheid van woorden zO6
gevoeld. En toch had zij niets gezegd dat hem hinderde,
alleen de tegenstelling van hun beider woorden en dat
wat er gebeurde om hem heen, wat hij gadesloeg, wat hij
met heel zijn wezen onderging wen zij dicht en dringend
naast hem voortschreed, dat had hem zoo ontredderd ......
Rondomme was het gedruisch van den dansavond :
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het licht, de geuren, de tinten die stroomden van over
het parket, de spiegels waarin het wemelde van de
teere kleuren der meisjes en hunne luchte kleedij, de
roodbekussende banken, de wanden met de verguldsels
van lijsten, en de geheimzinnigheid der oleografieen......
Was het dan niet dwaas nog te blijven en de onnoozele
en levenlooze woorden te zeggen. ? Want mêer dan deze
omgeving en deze woorden begeerden zij beiden ..... .
Hij zou ongernerkt met Nancy kunnen wegglippen
in den schemer van het lege voorkamertje en er zou jets
verholens en zoets van duistere ongewetenheid kunnen ontbloeien zij beiden zouden het geheim bewaken. .....
En de muziek klonk, het licht in bewegingen en velerlei
gestalten vlood en de avond verstierf ging voorbi.j......
Thomas, toen alien in dichte overjassen en mantels in
korte pellerientjes van bout gereed waren om heen te
gaan, draalde nog, om te zien hoe Nancy in eigen rijtuig
gaan zou met Jan Rhodes en zijne zuster. Maar dan
vreesde hij dat het toch te dwaas stand, daar in de gang
achter te blijven en toe te kijken, zooals een arm straatkind zou doen. Hij haastte zich niet en veinsde nog in
het voorkarnertje naar zijn wollen handschoenen te
zoeken, toen hij de laatsten zag uit gaan door de voordeur en Gaillard zich daar reeds heen begaf om bet huis
te slui ten.
Maar nu, of het uit verlegenheid was, hij wist het
niet, keek hij niet naar het rijtuig waarin Nancy en de
beide anderen zaten. Hij stapte langzaam de Juffrouw
Idastraat uit en dan de Molenstraat terwijl op den
hoek het rijtuig hem was voorbij gereden met een groot
rinkelend paard er voor. De raampjes waren al beslagen
en van de inzittenden ontwaarde hij niets. Zou hij haar
spoedig weer terug zien, Nancy ? Morgen op het ijs misschien ......
De Molenstraat was stil, als gewoonlijk. Hij ging langs
het huis van Domine van Koetsveld, dan langs dat van
den deurwaarder.- Zijn adem, terwijl hij op de hooge
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stoep voor het school to wachten stond tot hem zou worden
opengedaan, liet hij langs zijn jas naar beneden stuiven
en hij keek er naar......
Overal lag de sneeuw in de straten en op de daken, er
hingen Lange ijskegels aan sommige raamkozijnen en
in den donkeren, kouden hemel tintelden de sterren
zoozeer dat het scheen alsof zij trilden of bewogen of versprongen in hunne strakke, eeuwige eenzaamheid.
(Wordi vervolgd.)
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M. Scharten—Antink. In den Vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche Jaren.
Mij. voor goede en goedkoope Lectuur te Amsterdam, 1921. Marie Schmitz. Het Duurzame Geluk.
Dl. I. De schoone Zekerheid. Dl. II. Naar nieuwen
Opgang. Nijgh & van Ditmar's Uitg. Mij. R'dam.
In zijn „inzichten en vergezichten"-openend boek :
„Nederiandsche Romanciêres" wijst Van Campers onder
meer op het romantisch element in Margo SchartenAntink's jeugdwerk „Catherine", zijn indruk aldus in
kunsttermen vastleggend : „Het is de waarmaking van
het romantische, langs den weg van het naturalistische
prockle, door een talent, dat beide bernint, omdat het
in dier beider vereeniging de kenmerkende eigenschap
van eigen wezen ziet verbeeld : kracht in zachtheid."
Waar hij dus dit romantische niet wil verklaard zien
als de nawerking der oude school in een beginnend talent,
maar als inhaerent aan het wezen van de schrijfster,
heeft het later werk van Mevrouw Scharten hem steeds
gelijk gegeven. Ook deze laatste roman getuigt weer
hiervan. Dit romantische nu heeft niets te maken met
de min of meer subjectief-symbolische kunst, die op 't
oogenblik veelal onder den term Neo-Romantiek wordt
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samengevat. Het woord is hier te nemen in den zin van
het dagelijksch spraakgebruik, dat er ander verstaat a)
wat vreemd, geheimzinnig is, wat door sterke contrasten
treft. In dien zin, die zich nauw aansluit bij de oude
Romantische kunst, liever nog, die een neerslag daarvan
is, is een romantische figuur iemand, die allereerst anders
is dan zijn omgeving, erboven uitsteekt en wel zoo, dat
hij voor die orngeving immer jets raadselachtigs behoudt.
Een ongeweten leed, een miskende nobiliteit, dit zijn
haast vaste kenmerken van den „romantischen " held.
— En nu, vinden we niet veel daarvan terug in Koen
van Wessum, den centralen figuur van dezen. roman ?
Is hij niet als een ouderwetsche romanheld met zijn
melancolie, in grillig contrast steeds met z'n dol-vroolijken geest, zijn buitensporigheden, zijn zelfs voor z'n
meest vertrouwden vriend verborgen levensleed, dat een
geheimzinnig waas om zijn persoonlijkheid spirit ?
Wat kan het geheim zijn, waardoor dit verouderd,
terecht veroordeeld romantype, dan hier weer terugkeert in een roman van 1921, en terugkeert, zonder aan
de gave schoonheid van het kunstwerk schade te doen ?
Mij dunkt, die ouderwetsche romantische held was toch
voornamelijk hierdoor een onhoudbare carricatuur, doordat hij te zeer een „held" was in de letterlijke beteekenis.
Het standpunt, dat de schrijver tegenover 2,ijn schepping innam was veelal onaesthetisch, omdat hij zelf met
zijn held dweepte. Daartegenover staat de houding die
alleen de echte kunst mogelijk maakt, die van een liefde,
zoo beheerscht en z615 sterk, dat het objectieve, koele
zien er niet door wordt buitengesloten, een liefde, zoo wijd
ook, dat ze niet alleen de „helden" omvat, maar alle
wezens, die ze schept, en zoo doende onmogelijk maakt
het oude procedê van bet engelen- en duivelen-contrast.
Mevrouw Scharten—Antink doet de zon harer scheppende
liefde opgaan over boozen en goeden, maar heeft in haar
objectiviteit genoeg levende, persoonlijke menschelijkheid om in haar al-omvattende liefde niet zonder voorkeur te blijven. Uit die voorkeur, door Van Campers
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al weer zoo buitengewoon gelukkig als „moederiijk
gevoel" getypeerd, ontstaat het romantisch element in
haar kunst, terwiji zij juist door het sterke, fiere in haar
liefde bijna altijd bewaard wordt voor elken zweem van
dweperij, zoodat zij zich de weelde van eenige ras-echte
romantiek Uri veroorloven.
Bijna altijd — want een enkele keer schijnt er een
zekere zwakheid in haar liefde voor Koen van Wessum
te sluipen, waardoor, --- het kan niet anders — aanstonds een sentimenteele noot even hinderlijk opklinkt
tegen den zuiveren, nobelen klank van haar stijl. Zoo in
een soms even te-veel aan halve aanduidingen, waardoor wij uit van Wessum's woorden moeten vermoeden
dat een donker en droef geheim achter zijn dolheid
schuilt en 't ons is of de schrijfster hem nu eigenlijk neerhaalt door haar vat romantisch medelijden. Zoo nog
eens in de lichtelijk sentimenteel aandoende herhaling van
't spijtgevoel van Van Wessum, als de „jonkjes van Black"
verdronken moeten worden. Maar dit zijn zoo heel kleine,
nauw storende eigenaardigheden in deze prachtfiguur,
die de schrijfster daar nu maar zoo gezet heeft midden
in een benepen, klein-burgerlijke omgeving, waar ze hern
wel als een „vreemde" moeten aanzien en waar hij den
lezer toch allerminst als een „onmogelijkheid" aandoet,
omdat hij zoo volkomen levend is, geteekend met 'n
humor, zoo fijn en beheerscht, dat hij nergens aan de,
levensechtheid te kort doet. Er is wel 02,11S geklaagd, dat
onze Nederlandsche litteratuur aan den humor al te
vreemd is, hier nu is hij, die voorname, maar even tot
uiting komende humor, harmoniech element in do beelding van Koen van Wessum, omdat het past bij zijn
wezen. Want die humor ontstaat eensdeels uit het contrast, dal zijn karakter voor een groot deel bepaalt,
tusschen de vroolijkheid van zijn geest en de melancolie
van zijn gemoed, maar dieper nog nit het gevoel voor de
betrekkelijkheid der dingen, dat zijn sarcasme tempert.
Want zich zelf bespottend, weet hij dat hij zich zelf nog
meer zou verachten, als hij niet langer de dolle, ruste-
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looze Koen van Wessum was. Zooals wij hem zien in
deze „Haagsche jaren", is zijn wezen niet beter saam te
vatten dan in de woorden van de schrijfster zelf : „Nu
„waren zijn dolle, rustelooze geest, zijn melancolie en
„zijn onmacht, altijd aan het kampen onderling en hij
„zelf werd daarbij niet vroolijker vaak en niet lucht„hartiger ook. Toch bleef hij, diep-in, een onuitroeibare
„hang hebben naar al wat ongerijmd was en buitensporig,
„en hij had een grenzenlooze minachting voor zichzelf,
„als hij merkte dat hij met de jaren angstvalliger en
„benepener het leven ging opnemen.” — Een humor, die
tenslotte toch nog niet boven de tegenstellingen van
eigen leven staat, daarom nog is : getemperd sarcasme,
onmiskenbare uiting van de botsing van innerlijke krachten. En dit juist geeft leven en diepte aan deze figuur,
maakt hem tot meer dan een „kostelijk type " , tot een
mensch, zoo levend, dat hij op zijn vijftigste jaar nog een
mensch in groei en wording is, en wij ons kunnen voorstellen hoe na zijn Haagsche jaren, nog jaren zullen volgen,
rijk genoeg aan innerlijk leven om in een levensvol verhaal te worden neergelegd. Want deze man vol contrasten, deze man, die altijd het buitensporige had gewild,
eerst het buitensporig mooie en groote, en toen dat toch
nooit kwam, het buitensporig dwaze, — is daarom niet
aan het einde van alien groei, aan de mislukking toe,
omdat er is, onder al die tegenstrijdigheden, het eene,
waar zijn drang naar het groote onbegrensde mogelijkheden in zich zelf vindt, zijn diep-innerlijke, door het
leven niet aangevreten goedheid. Die goedheid zie ik
als den grondslag van zijn wezen ; daaruit ontstaat,
oppervlakkig gezien, de dadelijk aansprekende charme
van deze figuur, daartoe ook brengt een inniger doorschouwen de levensvolheid, de eenheid, de diepere waarde
van deze schepping terug.
Misschien is het een zeer subjectieve belichting van
66n bepaalde zijde van dit in zijn eenvoud toch zoo rijke
kunstwerk, maar het is mij alsof hier in verschillende
behandeling, dit 6ene motief wordt herhaald : de eer-
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biedige lof van de simpele, zuivere goedheid des harten.
Met den meesten rijkdom in Koen van Wessum, omdat het daar het meest gecoxnpliceerd is en daardoor dus
meer dramatisch bewogen. Maar met niet minder bewogenheid in de kostelijke teekening van Bertus, „den
jongen", zooals de schrijfster hem bij voorkeur blijft
noemen, Bertus met z'n komieke leelijkheid, die schranderheid en blakende trouwhartigheid 'maakten tot wat
zij zoo kenschetsend ergens z'n veroverende leelijkheid"
noemt. Tot de mooiste bladzijden van dit boek hooren
die tafreelen, waarin van Wessum . en Bertus in onuitgesproken begrijpen onder zotheid en bruuskheid hun
groote genegenheid verbergen. En wel is dat de hooge
waarde van eenvoudige goedheid bezingen, dat Mevr.
Scharten 't juist Bertus laat zijn, die alleen aan van
Wessum op een moeilijk keerpunt van zijn leven onbewust
„het schoonste" aan menschelijke troost geven kan. Uit
vele kies ik daarom deze bladzijde tot voorbeeld, ook
omdat hij een zoo duidelijke illustratie is van beheerschte
gevoeligheid. Van Wessum en Bertus zijn de laatste
maanden van elkaar gedreven door de geestdrift van den
jongen voor 't Socialisme, die bij den ouderen slechts
spottenden tegenzin vond. Nu, dat Van Wessum voor
goed naar Amerika zal gaan, heeft hij den jongen weer
gezocht. Als hij den dag voor 't vertrek besluiteloos staat
temidden van den pak-rommel, komt, plotseling, Bertus
binnen :
„„Gelukkig, dat ik je nog vind !" zei de jongen weer,
„in een groote opluchting.
„Van Wessum's oogen vroegen , een warme schijn
„kwam over zijn gezocht.
,,,,Ik stond aan je te denken," zei hij zacht ; maar op
„een beetje gekke manier. Ik had hier een hoop dingen
„voor jou uitgezocht, en nou wist ik maar niet, ik begin
„oud te worden, of ik dit aandenken ...... "
„„Laat maar, baas, laat maar ...... " zei de jongen
„opgewonden. „We kunnen dat inpakken, of we laten
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wat komt het erop aan...... want, weet je,
„het bier
„ik ga met je mee ...... !"
,„,Wat ?" vroeg van Wessum in een uiterste verhazing.
„„Ik heb er vannacht over wakker gelegen ...... bijna
„den heelen nacht. Ik heb het best gemerkt gister, al
„wou jiti niks zeggen ...... het is niet voor wat vroolijks,
„dat je naar Amerika trekt ...... En als je mij mee wilt
„hebben...... 't Is altijd gezegd vroeger ...... Ik zou niet
„in Holland blijven. Je hebt er mij zelf Engelsch voor
Ik zou immers toch naar Amerika gaan...–.
„geleerd
„Nou, ik ben klaar."
,,,,Meen je dat, Bertus ?" vroeg van Wessum. Een zoo
„groot geluk kwam zijn hart binnengeloopen, — al be„greep hij ook aanstonds het onuitvoerbare van wat de
„jongen voorsloeg, — dat het hem bijna te veel werd.
„„Ieder zijn ideeen baas, bruskeerde de jongen dan
„plotseling de zaak, die ze den vorigen avond hadden
„vermeden.
,,,,Daarginder heb je de „rooien” en de „bourgeoisie",
„zoo goed als hier ...... en jij zult daarginder zoo goed als
„hier aan den eenen kant staan, en ik aan den anderen .....
„en de hemel weet, hoe raar dat nog eens op elkaar kan
„loopen ...... Maar van je houden zal ik altijd, en je dank„baar wezen ook. En daarom, als je me mee wilt hebben.. .
„Me reis betalen, dat kan ik zelf wel, denk ik, en werken
„kan ik ook. Ik zal blij wezen, als jij niet alleen weer de
„wergild hoeft in te zwalken. DAM. ...... mooi redeneeren
„is mijn ambacht niet, dat weet je al lang ...... maar als
„dit je voldoende is ...... ”
„Zijn dikke, rooie kop was blakend van opwinding ;
„de helle oprechtheid brak zijn kleine, felblauwe oogen
„uit. — Wat leek hij nog op den Bertus van voor negen
„jaar ! dacht de ander, hevig aangedaan ; datzelfde goeie
„gezicht, diezelfde veroverende leelijkheid, datzelfde
„onvergelijkelijke hart !
„En de oude Van Wessum, wat hem in geen jaren
meer overkomen was, wat hij niet dacht, dat hem ooit
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„meer overkomen kon, — hij voelde plotseling zijn oogen
„vochtig worden, en zijn lippen beven. Hij wendde zich
„snel af, want hij schaamde zich voor zijn ontroering.
,,,,Nou ?" drong de jongen heftig aan.
,,,,'t Is het mooiste aandenken, dat je mij Knee kon
„geven op deze refs, Bertus," zei Van Wessum met
„moeite. „Ik zal dat niet gauw vergeten."
En als hij dan op 't punt staat alles wat hem kwelt
te biechten aan de zuivere, oprechte oogen daar voor
hem, weerhoudt hem de overweging dat het „malligheid"
zou zijn, daarmee „dat jonge hart te verchagrijnen",
overweging, waarin in een trek is gebeeld het tweevoudig karakter van deze genegenheid van den baas voor
zijn gewezen jongen, geworden tot 'n vriendschap, waarin
de oudere eraan Uri denken steun te zoeken bij den jongere, terwijl het beschermend element in die vriendschap hem er tevens van weerhoudt. En op dit hoogtepunt, waar overdrijving en sentimentaliteit dichtbij
liggen, komt dan juist het zuiver maat-houden van de
schrijfster uit, als zij Van Wessum in humor zijn gevoel
laat beheerschen
„En in een plotselingen overgang pakte hij zijn kop
tusschen zijn twee handen, een gebaar, dat hij veel had
den laatsten. tijd, (prachtige typeering van z'n verbijsterend gedreven-worden bij deze levenswending) en
bruusk zich omwendend zei hij, den jongen man te BY
gaande zooals hij vroeger den knaap placht te doen :
„En non, vooruit ! aanpakken, meneer de afdeelingssecretaris ! Hoeveel tijd nog, voor je op je werk moet
zijn ? Een uur ? Help me dan maar eens een-twee-drie
door den rornmel heen I ...... "
Rus tiger en effener, in absolute zuiverheid is de eenvoudige goedheid in haar schoonheid geopenbaard in
de figuur van Daan Oldeman. Daan, de dood-gewone
timmerman, die een uitstekende meesterknecht kan
zijn, maar niet eens goed een eigen zaak staande houden,
Daan, die zooveel dingen, psychologische feiten, een0.
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voudig niet zag, op wien Line, zijn omhoog strevende
vrouw, gewoonlijk nogal neerziet, Daan wordt door
Van Wessum, op 't oogenblik van zijn diepste en eerlijkste zelf-inkeer, gezien als ver zijn meerdere, aan wiens
onbewuste karakterschoonheid hij zijn zuiverder zelfinzicht te danken. heeft. „Het werd hem duidelijker
dan ooit, wat hij in zijn jarenlange vriendschap voor
Daan Oldeman wel altijd geweten had ; voor die argelooze goedheid en dat zuiver vertrouwen moest je het
grootste ontzag hebben ..... De eenvoudige goedheid,
dat was de kern der dingen en de oplossing van alles." —
Dit nu is het wondermooie in deze figuur, dat er zoo niets
romantisch, niets psychologisch interessants ook, aan
is : geen complicaties, geen innerlijke botsingen, geen
stke vreugde of smart, geen uitstekendheid of afwijking
maken hem tot een boeiende schepping. Men zou geneigd
zijn te denken dat het wel een geluk is in het leven, als
er menschen zijn als Daan, maar dat zij voor niets minder
geschikt is dan voor roman-figuren. En Mevrouw Scharten
weet juist deze figuur met weinige, eenvoudige middelen zoo te geven, dat de schoonheid van dit heel pretentielooze ons al meer en meer vangt ; zij weet op te eischen,
niet onze half-geamuseerde, half geroerde welwillendheid,
zooals we die plegen te schenken aan menig in de lite,
ratuur ietwat humoristisch gebeelden eenvoudige maar
niets minder dan wat wij hem Koen van Wessum onbewust zien afdwingen : het grootste ontzag. De onbewuste
voornaamheid in deze figuur brengt zij misschien wel het
treffendst naar voren, als zij hem in een begin-oorlogsch
gesprek over soldaat-zijn op Line's koel-kwetsend : Wie
heeft er ook ooit gezegd dat in jOu een soldaat stak,
rustig-eenvoudig het gesprek laat afbreken : Dat heeft
niemand ooit gezegd, en dat hoeft ook niet gezegd te
worden, want ik begeer niets anders te wezen dan wat
ik ben."
In de schepping van Daan openbaart Mevrouw Scharten de bezielende schoonheid van het gewone, en zoo sterk
is de werking die hiervan uitgaat, dat weliswaar het
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meeste licht valt op Koen van Wessum, maar de figuur
van Daan intusschen stil heenwijst naar de kern van
dit boek. Want dat besef, dat zij in Koen wekt : „de
eenvoudige goedheid is de kern der dingen" klinkt hier
als de uitspraak van het levensbesef, waaruit zij gezien
en geschreven heeft. Door die milde wijsheid gedrenkt,
kan zij in haar kunst het gewone bewaren voor gemoedelijkheid en banaliteit niet alleen, maar opheffen in waarachtige schoonheid. Dat komt misschien nog 't sterkst
uit in de figuur, die geen deel heeft aan deze eenvoudige
goedheid, geen zin voor de grootheid ervan en er nochtans
in betrokken wordt. In Line is gegeven een koel-hartstochtelijke vrouw, die al de hevigheid van haar wezen
toespitst in die banaalste aller eerzuchten : het streven
naar burgerlijke deftigheid. Haar uiterlijke geschiedenis
is niet anders is dan het moeizaam opworstelen tot het
ideaal van een net pension in een nette nieuwe straat,
moeizaam vooral, omdat de oorlogstijd het pas bereikte
pensionhouden tot een drukkende zorg maakt. Maar de
schrijfster heeft naar twee zijden dit alledaagsche belangrijk weten te maken. Line boeit ons, doordat in haar
met tal van fijne, scherpzinnige trekjes is geteekend de
harde, zelf- en eerzuchtige figuur, die de goedheid niet
kent en nochtans altijd door zich opoffert, instinctmatig,
fataal ; ze boeit ons in haar telkens weer opveeren uit
zorgelijke zelf-verwaarloozing, haar hevig en toch koelberekend streven, waarvan juiSt de hevigheid haar tot
zelfbedrog leidt, zoodat ze ernstig meenen kan dit alles
„om Daan" te doen. zij voelt zich de hoofdpersoon in
huis, die het gezin door haar pension staande houdt en
Daan zelf is de eerste die 't daar van harte mee eens is.
En nu is het juist hier, dat de schrijfster Daan's goedheid
als een kleurloos maar warm licht over al die nuchterheid
en kleine misêre been doet stralen. Line, en dit is de
tweede en schoonste zijde van haar kunst in deze schepping, Line laat zij ons zien in haar diepste verhouding tot
Daan, als onbewust toch haar dagelijksche zelf te boven
gaande. Midden in den waan van haar, uiterlijk beheerscht,
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maar innerlijk door sterke instinkten gedreven bestaan
flitst een straal van heller bewustzijn, als Daan in argeloos vertrouwen, na de bespreking van haar pensionplannen zich „aan haar zijde" stelt. Dan drijft het beste
in haar haar een oogenblik uit 't gewone meerderheidsgevoel en tot een besef van schaamte en zoo ingrijpend
van waarheid is dat êêne korte moment, dat het zich
telkens, de jaren door, herhaalt in herinnering.
Zoo is Line niet alleen een gestalte, die de anders dreigende eentonigheid van drie variatie's op dat motief
van „goedheid " breekt en als 't ware met de bijfiguren
mee er een achtergrond voor vormt, maar haar figuur
is tevens door een diep-innerlijk verband met dit hoofdmotief verbonden.
En ook heel de meesterlijke teekening van het pension
sluit zich natuutlijk aan dit hoofdmotief aan. Al de benepen zorgen der oorlogsjaren, heel het mieserig pensiongedoe met zijn wederzijdsche inhaligheid en stifle vijandschap is als 't ware doordrongen van Daan's onbewuste
warmte. Hieraan vooral dacht ik bij de veronderstelling,
dat dit boek is geschreven van de stille mildheid uit die
het besef geven kan, dat eenvoudige goedheid de kern
der dingen is. Van uit die stemming alleen kon het allergewoonste : Daan, die een boekenplank komt timmeren
bij een der pensionaires, den somber-schuwen leeraar,
in volkomen soberheid tot iets verblijdend moois gemaakt
warden :
„Met den loop der weken begon zich dien winter in
„Oldemans hoofd iets eigenaardigs te ontspinnen. Zonder
„dat hij ook maar een grein verloor van zijn bewondering
„voor 't gen Line deed, kwam hij aan den anderen kant
„een zachte sympathie te gevoelen voor de vreemde
„levens in zijn huis, de vage, stifle sympathie, die ge„boren wordt uit medelijden. Oldeman had medelijden
„met zijn menschen, een medelijden, dat hij zelf bijna
„niet als zoodanig kende, waarvan hij Line nooit sprak,
,,,en dat zich uitte alleen in een wat sterker vergoelijkend
„woord bij Line's veelvuldiger wordend beklag. Daar
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„hij echter tegen Line bleef opzien als van ouds, bracht
„dat woord nooit ontstemming ; hij erkende onbedongen
„elke moeilijkheid, verontwaardigde zich over elk onrecht
„haar aangedaan, en toch had hij medelij met wie haar
„dat alles berokkenden.
„voor de eerste maal was hij zich dat meegevoel be„wust geworden, toen hij eens in dadelijke aanraking
„met den leeraar kwam. Hij had, voor diens teveel aan
„boeken een muurplank moeten slaan naast de boeken„kast, en daar hij voor zulk een karwei alleen in de
„avonduren tijd kon waken, had hij den jongen man
„bij zijn studie moeten storen. Met een moe gebaar was
„die uit zijn stoel opgekomen, had den ander met zijn
„zwaarmoedigen en als van verre kcmenden blik even
„aangekeken, was toen met zijn boek aan de overzij van
„de tafel gaan zitten
„Stilzwijgend had Oldeman zijn werk ten uitvoer ge„bracht. En als eindelijk de plank stevig op 'r twee kar„doezen tegen den muur rustte, zei hij monter en met
„den vertrouwelijken blik uit zijn warm-bruine oogen,
„die hem eigen was .
„„Ziezoo, meneer, die kan zijn lastje al weer dragen,
„voor zoo lang als het duurt.”
„De jonge man had hem verbaasd aangezien, alsof die
„woorden iets opmerkelijks voor hem uitdrukten ; er was
„vaag een glimlach over zijn wrang gezicht gegaan, en om
„toch ook iets vriendelijks to zeggen, kwam hij, zoo maar :
„Een aardig vak, timmerman ...... ”
„MOOi vak !” zei Daan met overtuiging. „En als je
„dan in de wieg al met je vaders duimstok heb gespeeld!
„timmerman geboren, meneer en gebleven !"
„De jonge man keek hem opnieuw aan, verwonderd,
,,bijna geInteresseerd. Dan besloeg de nude lusteloosheid
„zijn even opgeleefd gelaat ; 't was of er een onzichtbaar
„gordijn zakte tusschen zijn blik en dien van den ander.
„Hij wendde het hook' of met ecn lachje, dat instem„mend kon zijn en ook afwerend, maar dat duidelijk een
„einde beteekende.
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„Oldeman dacht : „Nee, die maakt het zichzelf cok
„niet gemakkelijk in het leven. Hij kon bijna zijn oogen
„niet afhouden van dat gesloten, bittere gezicht, had
„graag nog iets gezegd, doch voelde dat het niet vallen
„zou ; en zonder de kortafheid, waarmee hij behandeld
„werd, kwalijk te nemen, zei hij goedenavond en ging.
„Sindsdien leek het, of hij veel vaker op trappen of
„gang den jongen man tegenkwam : die groette hem bij
„zijn naam : „Morrege Oldeman", „middag Oldeman".
,,,,Morrege meneer", „middag meneer", zei Oldeman
„hartelijk terug. Hij kreeg den indruk, of den jongen
„man die terloopsche ontmoetingen aangenaam waren.
„En eens was de leeraar om twaalf uur hem achterop
„gekomen, had het laatste eindie gezamenlijk met hem
„afgelegd, tot aan hun deur. Toen was hij hem haastig
„vooruit geschoten, de trap op en naar zijn kamer".
In „Het Duurzaam Geluk" van Marie Schmitz, is het
de jonge Lukas Lorelius, die zich ervan bewust is tot
mensch en kunstenaar te rijpen op de kentering van
twee tijden, en twee kunstopvattingen dientengevolge.
Hij ziet de tegenstelling tusschen sociale en on-sociale
kunst haast absoluut en die tegenstelling loopt voor hem
parallel met groote kunst „voor alle menschen en alle
tijden" en benepen, burgerlijke kunst, „voor 'n klein
kringetje'. Wel leeft na de voltooiing van zijn eerste,
blijkbaar meer individualistische roman in hem de zekerheid, „dat óók deze kunst goed moest kunnen zijn"
maar dan vooral „omdat zij op den weg lag naar het
allerhoogste, de kunst waarin „de ziel der menschheid
zich zou weerspiegelen". Zijn ideaal is dan ock het grootsche, symbolische Drama te scheppen, waarvan „de
Mensch" de held zou zijn, waarin zou gebeeld zijn, den
„gigantischen strijd, dien de menschheid had te doorworstelen, den ondergang van het oude in de wereld en
in den mensch, waaruit alleen het Nieuwe kan worden
geboren."
Dit lezende, vraagt men zich onwillekeurig af, hoe
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wel zijn oordeel zou geweest zijn over het eenvoudig
verhaal van Mevrouw Scharten, of ook dat zou verwezen
worden naar de andere zijde van de scheidingslijn waar
niet „de ziel der menschheid" zich weerspiegelt, maar het
„bloot-individueele", naar die kunst, waarvan hij smalend
spreekt, als „copieerlust des dagelijkschen levens". —
Men krijgt wel heel sterk den indruk, dat Marie Schmitz
in Lukas' overleggingen haar eigen denkbeelden en idealen voor de literaire kunst heeft uitgesproken en toch —
ik geloof niet dat zij in de praktijk haar oordeel zou laten
vertroebelen door de ietwat scheeve tegenstelling, die
zij Lukas laat stellen. Bij hem is blijkbaar wel het zuiver
inzicht, dat zijn kunst dan alleen groot zal zijn, de toewij
ding van een menschenleven in een grooten, beslissenden
tijd waard, als daarin eeuwige waarden tot uiting komen.
Want mij dunkt, dit moet zijn bedoeling zijn met de uitdrukking „de ziel der menschheid te weerspiegelen". Maar
hij denkt dit, voorzoover wij zijn werk leeren kennen, te
bereiken door 't hehandelen van min of meer symbolische,
't algemeene leven der menschheid saamvattende kunst
en wekt in zijn bepeinzingen daaromtrent den indruk,
als zou het weergeven van een stuk dagelijksche realiteit
uit 't menschenleven daarnaast klein gepeuter zijn, terwiji
hij toch tevens beseft dat hij ook in dat werk het innigsteigene van zijn wezen uitspreekt. In zijn geestdrift voor
' t nieuwe dat komende is, ziet hij voorbij, dat geen kunstperiode of -richting het monopolie heeft van „groote"
kunst en dat het simpel weergeven van de meest allealledaagsche levenskring, als in het bock van Mevr.
Scharten, waar dat gewone zoo toegewijd en diep, zoo
tot in de ziel is gezien, dat de eeuwige levenswaarden er
in herkend zijn, evenzeer de „ziel der menschheid" weerspiegelt, of misschien veel beter nog, omdat het reeeler
is, dan 't altijd eenigszins abstracte symbolische, dat zoo
licht ook als kunst plasticiteit mist.
Dit inzicht moge Lukas ontgaan zijn, de praktijk
ervan is nochtans de schrijfster van Het Duurzaam Geluk
wel eigen geweest, want deze haar eerste groote roman
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ontleent juist zijn schoonheid aan het realiseeren van
zulk een „levenswaarde" in de figuur van Tine. In haar
simpel levensverhaal, dat toch ook in kleinen kring en
in 't alledaagsch gebeuren en zorgen zich afspeelt, heeft
de toewijding, die in eenvoud geeft, mild en sterk, gestalte gekregen, en wel zoo, dat het meer is geworden
dan een toevallige copie der realiteit, dat het algemeenen
zin heeft, en toch tegelijk zoo, — en daarom is het kunst,
— dat dit algemeene niet een abstractie is geworden,
maar den diepen levensgrond, in het bijzondere leven
gevonden en nu in de kunst geworden tot den bodem,
waaruit de aparte persoonlijkheid met eigen omgrenzing
is opgebouwd. Tine, in haar nooit falende toewijding aan
Luuk, wiens kunstenaars-egoisme altijd meer van haar
eischt, altijd verder haar drijft in de eenzaamheid van
verzwegen strijd en zorg ; Tine, in haar moederlijke toewijding aan Jantje, wiens zwak levensvlammetje zij
alleen niet voldoende kan beschermen ; Tine in haar
zegenpralende toewijding, ten slotte boven alles aan
Luuk en zijn ideaal, waardoor de moeder in haar boven
eigen Teed uitstijgt : — dat is de uitbeelding, waarin
Marie Schmitz is geslaagd, en die de schoonste bladzijden van haar roman draagt. Want van Tine straalt
uit dat fijne en innige, dat de kracht en het kenmerkende
is van haar talent en dat zich, op andere wijze weer,
.evenzeer uit in de stemmingsvolle aanduidingen van den
atmosfeer, waaraan dit bock rijk is. Daar zijn velen van
die tafreelen, die bijblijven door het eigenaardig Licht,
waarin ze gedrenkt zijn : een stille kamer met de bijna
stilzwijgende figuren van Tine en haar moeder, op een
regenachtigen najaarsdag ; of een zomeravond op de
heide, wanneer Luuk zijn j onge vrouw over de heuvels
ziet naderen, omstraald van avondlicht en eigen innerlijke blijheid ; of het stil-winter-middag-lieht, waarin we
Tine in den moeilijksten tijd in moeheid of berusting,
of een mengeling van beide zien neerzitten ; beelden die
harmonisch passen in het verhaal der gebeurtenissen, 't
psychologische moment mee realiseerend. — Het is
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jammer, dat naast deze teere en toch sterke indrukken,
ook de herinnering blijft aan sommige beschrijvingen,
die geen atmosfeer geven, omdat ze bloot mededeelend
zijn en niet scheppend. Daar is bijv. een beschrijving
van Luuk's nieuwe, goedkoopere kamer uit den tijd voor
zijn huwelijk, toen hij zich moest bezuinigen. Daar wordt
ons met een al te groote nauwgezetheid alles meegedeeld,
zoo ongeveer als men in een brief aan een belangstellende
kennis zou doen, opdat we toch maar goed zullen weten,
hoe artistiek 't geworden is met zoo weinig middelen.
Zoo is het aesthetisch effect in over-volledigheid en verantwoording van bijzonderheden voorbijgestreefd. En dit
herhaalt zich o.a. in de beschrijving, men zou haast
kunnen zeggen, de inventariseering van de kamer in
hun eerste huis, in 't heidedorp.
Mij dunkt dat dit meer is dan een toevalligheid. — Vinet
heeft eens gezegd, dat de Lyriek al is een eerste schrede in
de richting van het Drama, dat zij immers niet ontstaan
kan dan door zekere objectiveering : om een sensatie, een
ontroering herbelevend te uiten, moet de dichter zich
reeds tot op zekere hoogte van zijn „ik" hebben losgemaakt, het buiten zich hebben gesteld. In den roman is
deze verschuiving naar het objectieve toe natuurlijk
reeds veel verder gevorderd, al blijft het subjectief element
er in begrepen als noodzakelijke voorwaarde voor persoonlijke, levende kunst. Alles hangt hier of van de verhouding. Nu zou men kunnen zeggen, dat Marie Schmitz
in deze beschrijvingen te kort is geschoten, doordat
zij te subjectief was, te zeer, als het ware, in het geval
„leefde" om het als kunstenares te kunnen uitbeelden.
De lezer komt volkomen op de hoogte, maar het beschrevene wordt hem geen „verschijning" voor zijn
fantasie. Men kan hier 't geslaagde naast 't niet-geslaagde
tafreel niet eens vergelijken met een schilderij naast een
fotografie, want sommige beschrijvingen blijven soms
in waarde beneden de fotografie, omoat ze, door een
toevoegen van bijzonderheden, bijv. over herkomst en
waarde der voorwerpen, het voorstellings-vermogen van
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den lezer telkens uit de gewenschte richting trekken.
Dit alles betreft nu wel een detail, maar het wordt
belangrijk, omdat deze eigenaardige houding van de
schrijfster tegenover haar stof ook in andere opzichten
haar werk doordringt. Objectiveeren is of stand nemen
en heerschen, en het is, alsof de schrijfster soms daartoe de kracht mist. Mij dunkt, de figuur van Tine is zoo
geslaagd, omdat zij daar zoo veel meer „lyrisch" kon
zijn, zich zelf kon geven, in intuItief begrijpen en meevoelen. Maar dat kon niet bij het scheppen van een gestalte als Luuk ; hier was meer „afstand nemen" noodig
en hier was het juist veel moeilijker te bereiken. Marie
Schmitz heeft zich met deze figuur een zeer zware taak
gesteld. Hij moest zijn, hoewel jong nog en niet geheel
volgroeid, de zeer bijzondere kunstenaar ; in hem moest
zijn de gecompliceerdheid van iemand in wien twee tijden
leven, in wien bovendien twee stei ke gevoelsstroomen
verwarrend elkaar kruisen, zijn liefde voor zijn kunst,
zijn zeer bijzondere roeping als kunstenaar aan de eene
zijde, en zijn liefde en verantwoordelijkheidsgevoel voor
Tine en zijn kind aan den anderen kant. Het laatste moet
zijn streven-richten naar 't maatschappelijk slagen , het
eerste doet hem als hooger, wezenlijker plicht beseffen
het uitleven van het beste in hem, ook al zal het hem tot
maatschappelijke neergang voeren. Reeds in het begin
van den roman zien wij als de kern deze botsing, die
Lukas al dadelijk, schoon vaag nog, zich bewust is. Nog
voor zijn huwelijk lezen we : „Een wrang besef rees in
hem op van de tegenstrijdigheid dier twee dingen, een
pijnigende, schoon nog vage zekerheid van slechts het
eene te kunnen nastreven ten koste van het andere."
Lukas is dan ook bedoeld als de gedrevene door een zware
maar verheven heerlijke taak. Hoe het ook moge schijnen
voor anderen, zelfs voor Tine soms, — sterker nog, zelfs
voor hemzelf, in dien wanhoopsdag na den docd van zijn
kind, di n hij mode .veroorzaakt wist door hun maatschappelijke misêre, — ten laatste blijft hem de zekerheid
dat hij met recht die zware offers bracht, en anderen deed
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brengen, aan zijn ideaal. Het slot van het bock is een
apotheose van Luuk's dichterschap. Heel fijn is het
gezien, dat deze niet is gegeven in den vorm van een
triumph voor Luuk in de opvoering van zijn Drama.
Die opvoering wordt ons in uitzicht gesteld en zijn succes
kunnen wij meer dan vermoeden. Maar de eigenlijke
apotheose is in de zegepraal van Tine's liefde over haar
iced en haar overwinning daardoor van zijn pijnlijke
twijfel. — Een week na Jantje's dood komt het voorstel
tot opvoering van zijn Drama. Luuk, die nu daarvan
niet hooren kán, laat zich door Tine's aandrang overhalen.
„Heel dit gesprek scheen hem een droom, zoo ver en
„zoo onwezenlijk. Of was dit de werkelijkheid en was het
„al het andere, dat naar verre verschieten terugweek ?
„Aileen gebleven met Tine was het nog dezelfde inner„lijke onzekerheid, hetzelfde wankelende en tevens onver„klaarbare verwachtingsvolle gevoel dat zijn innerlijk
„bevangen hield. Zonder te spreken zag hij haar aan,
„liet zijn oogen van haar wegdwalen. Maar hij had haar
„blikken, sterk en warm, in de zijne gevoeld.
„Toen, plotseling lag zij voor hem neergegleden, haar
„armen omsnoerden hem, hij zag haar gezicht, waarin
„het weemoed-donkere Iced nog trilde om de teeder„gebogen lippen, sluierde over het goudbruin der oogen,
„diep-innig overglansd van ontroering. Ze vroeg :
,,,,Luuk ....ben
ben je blij hierom ?"
„Hij had zijn armen licht op haar schouders gelegd,
„zag peinzens-strak op haar neer. Weifelend uit zijn
„ongeklaarde innerlijke verwarring, antwoordde hij. :
„„Ik weet 't niet ...... ''
,,,,Ja," drong zij, „je moet blij zijn hiermee. Is dit dan
„niet de vervulling van het beste ?"
„Hij antwoordde niet. Toen vroeg zij, fluisterend bijna :
,,,,Luuk, waarom wou je eerst niet ?"
„Pijn verkrampte zijn stay gezicht. Al het zoo fel en
„smartelijk doorleefde stond weer in hem op. Moeilijk,
„zijn oogen van haar weg, antwoordde hij :
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„„Ik kan hier niet meer aan denken, niet meer van
„hooren sinds Jantje dood is ...... "
„Had je dan...... dit alles...... willen loslaten ?"
„Hij aarzelde, wist : neen, dat niet, en toch, nog had
„zijn ziel zich niet uitgeworsteld onder wat haar drukte
„als een schuldenlast. Onzeker antwoordde hij :
„„Ik zou 't niet gekund hebben, denk ik, op den duur. .
„Ik zou toch altijd weer terugkomen tot wat een nood„zakelijkheid voor mij is. Dat is mijn noodlot. Maar
„ik Wilde...... ik probeerde ...... afstand te doers van
„het...... van wat ...... ” Zijn lippen trokken smartelijk
„samen, hij wendde het hoofd van haar weg. Het leek
„hem toe dat er een onoverbrugbare gaping was tusschen
„zijn gewond gevoel en haar begrijpend meeleven. Schor
„eindigde hij : Het leek verkregen ten koste van zoo„veel en daarom Wilde ik het niet meer ...... ”
„Een milde ernst overglansde Tine's gezichtje. Zij
„trok zich hooger tot hem op, dwong zijn gezicht tot het
„hare terug. Trillend en diep was haar stem.
,,,,Hebben we daarvoor dan dit alles doorgernaakt,
„Luuk. ? Om nu te vergooien wat eindelijk komt ...... juist
„dat waarvoor we geleden hebben ? 0, ik zie 't nu zoo
„goed, zoo duidelijk ...... ik heb er veel over nagedacht
„den laatsten tijd, want ik zag wel wat er in je omging,
„maar ik durfde niet spreken, want je zei ook niets en
„je leek zoo ver weg ...... " Zij zweeg even om het beven
„van haar lippen te bedwingen. Hij hield haar vast en
„roerloos omvat en zijn oogen waren niet weg van haar
„gezicht, waar hij de aandoeningen aflas. „Je moet niet
„denken dat je Anders hadt moeten leven...... je kon
„niet anders....., en ook niet dat de dingen Anders ge„loopen zouden zijn wanneer jij niet z(56 geleefd hadt,
„heelemaal volgens je eigen innerlijk. Zie je, dat is een
„onzinnige gedachte, daar mag je niet aan toegeven ......
„Je ziet het trouwens zelf wel in dat je niet anders kon,
„dat je zoo leven moêst...... ”
,,,,Stil, stil," fluisterde hij schor, „en jij dan ?"
„act zei ze :
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„„Voor wat jou opgelegd wordt als een plicht heb ik
„ook te buigen."
„Nog streefde hij tegen :
„„Ik mocht mijn eigen leven wel ten offer brengen
„voor wat ik voelde als mijn ...... mijn taak...... maar
„niet het jouwe en niet ...... "
„Een snik schokte in Tine op, haar oogen stroomden
„over. Bijna toonloos fluisterde ze .
„„Ja ...... toch ......
Wel verre van in Lukas eenige schuld te zien, verwijt
Tine zich, dat zij, door de zorgen neergedrukt, te vaak
niet mast hem stond, niet „met hem óp-ging". De „zuiverder bewustwording uit hun maatschappelijken neergang gegroeid", houdt ook dit inzicht in. Er is hier geen
twijfel mogelijk aan de bedoeling van de schrijfster.
Als gehea kan dan ook deze roman alleen dan volkomen geslaagd heeten, wanneer ook bij den lezer, zij
't uit twijfel en tegenspraak, de zekerheid groeit, dat
het zoo moest zijn. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat wij
het met Marie Schmitz of haar romanhelden eens moeten
zijn omtrent de vraag, of een kunstenaar vrouw en kind
aan zijn kunst mag opofferen. Maar wel dit, dat wij, eenmaal aangenomen dat hierop een bevestigend antwoord
gegeven wordt, twijfelloos zien, dat het hier zulk een geval
geldt, dat dus ten eerste Lukas Lorelius een kunstenaar
is, die een verheven taak te volbrengen heeft en zoo
alleen volbrengen kan, en ten tweede, dat het daáraan is
dat Tine's maatschappelijke zekerheid niet alleen maar ook
vaak haar huwelijksgeluk opgeofferd wordt. En daarom
vooral is het de groote vraag of de figuur van Lukas
geslaagd is. Nu heb ik den indruk, dat hier juist de schrijfster te kort is geschoten in dat afstand-nemen en beheerschen, waarvan ik hierboven sprak. Zij heeft het gecompliceerde wezen van Luuk en het eveneens gecompliceerde spel van verhoudingen en motieven, dat zijn
leven beheerscht, in hun veelheid en verwikkeling gezien,
maar niet altijd Overzien en daardcor is Luuk geen levende
persoonlijkheid geworden, maar houdt zijn gestalte jets
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tegenstrijdigs en vaags, dat bij een zorgvuldiger toetsen
dan een eerste lezing mogelijk maakt, niet verhelderd
wordt.
Daar is bijvoorbeeld zijn breken met de uitgeversfirma die hem een goede toekomst waarborgt, om ideeele
reden, die niets met zijn kunstenaarschap te maken heeft.
Dit wordt echter dadelijk gekruist door een andere
kwestie, n.l. de vraag of hij nu een andere betrekking
zal zoeken of geheel van zijn literair werk zal trachten
te leven. Als hij tot het laatste besloten is en hierin ook
schijnt te zullen slagen, wordt het dilemma weer verschoven, want nu gaat het erom of hij al dan niet ter
wille van zijn grootsch-ontworpen drama zijn ander,
meer gedwongen werk mag laten schieten, terwifi dan
nog later de quaestie zich weer anders voordoet, als het
blijkt dat hij goed-betaald werk allêen kan blijven doen,
wanneer hij daarin zijn inmiddels veranderde overtuiging
niet op den voorgrond brengt. Zoo is dus ten slotte het
hoofdpunt weer een moreele quaestie. En nu wordt deze
al zoo bochtige lijn van wat men het gewetens-motief
zou kunnen noemen, (want Of zijn kunstenaars-geweten
Of zijn moreel verantwoordelijkheidsgevoel zijn hier in 't
spel) telkens gekruist door een andere, het karaktermotief. In 't begin al blijkt Luuk's besluit om zich geheel
aan zijn literair werk te wijden, mede veroorzaakt door
het feit, dat hij „voor een baantje veel te opstandig,
niet plooibaar genoeg" is. En telkens opnieuw en in sterker
mate wordt het aan ons besef opgedrongen, dat het
zwaarste van Tine's lijden niet wordt veroorzaakt door
Luuk's kunstenaarsroeping, maar door zijn karakterfouten, zijn buitengewoon groote onredelijkheid en
humeurigheid, naast zijn zelfzuchtige zorgeloosheid. Nu
is het 't goed recht van de schrijfster om zulk een karakter en zulke omstandigheden te stellen, maar dan moet
ook die veelheid van psychologische feiten en motieven
tot een plastisch en tevens vuor ons doorzichtige eenheid
zijn geworden. En bovenal, er moet geen twijfel mogelijk zijn aan het feit, dat de schrijfster dit karakter zOO
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bedoeld heeft. En die twijfel dringt zich nu juist telkens
op. Er is in haar spreken over Luuk dat zekere accent,
dat getuigt van een idealiseeren van de figuur, van een
sympatiseerende en bewonderende houding. Zij heeft
met hem meegeleefd, soms misschien zelfs tot hem opgezien : ze heeft bij deze figuur niet in sterke kunstenaarsliefde over haar stof geheerscht. Het slot, dat Luuk in
't gelijk stelt en Tine's offer verheerlijkt, wekt dan ook
de suggestie, dat heel zijn doen en houding een noodzakelijk uitvloeisel is van zijn kunstenaarschap, waardoor men zich gesteld ziet voor het alternatief, dat of
de door de schrijfster wel doorgronde samenhang der
bovengenoemde elkaar kruisende lijnen niet voldoende
duidelijk is gemaakt, of, — en dit lijkt mij het waarschijnlijkste — dat de schrijfster zich de tegenstrijdigheid in Luuk niet voldoende is bewust geweest en zij eigenlijk in hoofdzaak met de lijn der gewetensmotievert
rekening heeft gehouden.
In verband met deze onzekerheden staat ook de reeds
genoemde vaagheid. De grond, waaruit al het gebeuren
zich ontwikkelt en tegelijk de rechtvaardiging van beider
houding tegenover dat gebeuren ligt in Lukas' kunstenaarschap en den groei van zijn gedachtenleven. Zoo
ergens dan is hier dus overtuigende plasticiteit een eisch.
En hier treft juist hinderlijk de vaagheid van uitbeelding. We hooren vertellen, dat zijn overtuigingen zich
wijzigen, maar we zien niet hoe en waardoor en evenmin
't verband tusschen zijn karakter en deze wijziging .
Uit zijn gesprekkea in Tine's ouderlijk huis blijkt, dat
zijn denken toen reeds ging in een dichterlijk-onpolitieke communistische richting en we kunnen ons daardoor to minder voorstellen, hoe er een zoo groote tegenstelling zijn kon tusschen zijn eerste en zijn later werk.
We hooren hem spreken van „een geheel ander standpunt, van „iets" dat in hem „veranderd" en „gebeurd"
is, en bij die algemeenheid blijft het dan. Elders, als hij
peinst over het waarachtig slagen van zijn leven in
tegenstelling met 't maatschappelijke, zegt de schrijfster.
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„Het stond voor zijn denken afgelijnd in klare simpelheid" ; eigenaardig beeld aan de plastische kunst ontleend, dat ons toch laat bij de abstractie, want wij krijgen
dat klaar afgelijnde beeld niet te zien. Diezelfde vaagheid maakt, dat we maar gelooven moeten in zijn bijzonder grOOt kunstenaarschap, zonder er spontaan van
overtuigd te zijn, al meet deze klacht aanstonds aangevuld worden door de waardeering van zeer geslaagde
bladzijden over zijn scheppingsstrijd en -blijdschap.
Die zekere onmacht om de figuur van Luuk in zijn
geheel te grijpen, wreekt zich ook op details, bijv. op den
dialoog. In het gesprek van Luuk met Tine over zijn breuk
met den uitgever, zegt hij : „Het loopt in een betrekking
ook haast altijd mis met mij, juist door mijn weinige
plooibaarheid". Een dergelijke uitleg is overbodig tegenover Tine, die dat natuurlijk al lang weet. Bij diezelfde
gelegenheid zegt hij 't Is de oude kwestie alweer" en
laat daarop volgen : „ik sprak er je wel eens eerder over"
wat evenmin natuurlijk klinkt.
Reeds meer dan eens noemde ik als laatste oorzaak
van het onbevredigende in deze hoofdpersoon het te
kort aan afstand nemen en daardoor beheerschen van
de stof. Diezelfde ontoerekendheid vind ik terug in twee
ondergeschikte, maar voor den stip belangrijke eigenaardigheden. Doordat de schrijfster zich als het ware
midden in de veelheid van haar stof bevindt, vervalt zij
vaak in een te sterk accentueeren, en in een zekere langdradigheid.
Als b.v. Luuk na een crisis in zijn leven voor 't eerst
weer hoopvol en evenwichtig den dag begint, lokt hem
het denkbeeld van een eenzame wandeling. Dan heet
het : „Hij stond op : nu gaan I Het trade in zijn spieren
van lust en verlangen. Maar een klopje klonk op de deur,
het was het dienstmeisje, dat de post binnenbracht.
Het Meld hem even tegen van de heet-begeerde wandeling
Een ander maal is het accent te sterk, niet door de
woordenkeus, maar door een dubbele aanduiding. Gerry,
Tine's jongste, verwende zuster is op een Zaterdagavond
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Jaat thuisgekomen. Terwiji Tine, moe van een drukken
en drukkenden dag, de kamer opruimt, kijkt zij toe,
verdiept nog in wat ze zoo juist verteld heeft over haar
trouwplannen. „(Tine) had haar werk weggeborgen,
keek rond of er niets meer te doen viel. Gerry wachtend,
leunde tegen de tafel, spelend met haar zakdoekje. Ze
keek toe naar Tine's beredderingen, zonder dal '1 in haar
opkwam zich at le vragen, of ze soms met ids helpen hon.
Die Tine moest nou toch altijd bezig zijn, overmijmerde
ze." Het beeld van Gerry's zorgelooze zelfzucht zou
conciser zijn en staan in voornamer sfeer, zonder den
gecursiveerden tusschenzin, die er eenigszins den toon
van een huiselijke opmerking aan verleent en tegelijk
het geheel verslapt door te zeggen, wat de lezer uit het
overigens gelukkig aangeven van Gerry's houding en
gedachten voldoende duidelijk is. — Een dergelijk te
sterk aandringen komt meermalen voor en is een der
corzaken van de langdradigheid. Hier blijkt een tekort
aan kracht om te kiezen. Zoo wordt Luuk's hevige ontroering op een enkele bladzijde eigenlijk viermaal op
gelijksoortige wijze aangeduid : „In zijn trekken woelde
de ontroering als wind in watervlak," iets verder : „Tine
zag naar hem op in de brandende hevigheid van zijn bewogen gezicht", en dan weer : Hij zweeg, zijn Bogen wijd
en fel glanzend in zijn geheven gezicht, zijn lijf door
sidderd van de hevigheid van zijn hartstocht." Dit teveel zou in nog andere soortgelijke details aan te toonen
zijn. Voor den indruk van 't geheel is het schadelijker,
waar die uitvoerigheid het op- en neer van Luuk's en
Tine's stemming al te getrouw op de voet volgt, ons
geen schommeling in Luuk's innerlijk, geen weer-schok
daarvan in Tine's gemoed bespaart en zelfs niet vreest
voor wat bijna herhaling wordt, als, onder meer, de
tafreelen, die het gebrek aan warmte en saamhorigheid
in Tine's ouderlijk huffs illustreeren, of de wandelingen,
waarin Lukas luistert naar 't rhythme van zijn voetstappen en zijn heftigheden in stemmingen van milder
weemoed overgaan. Er kan, zonder aan het beeld van
0. E. XXII 2
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Lukas en Tine en hun strijd en groei lets wezenlijks te
ontnemen in deze beide deelen stellig veel geschrapt
worden, waardoor wel hier en daar een fijne uitbeelding
verloren zou gaan, maar 't geheel zeker voornamer en
sterker zou worden.
Dat Marie Schmitz tot het scheppen van een op die
wijze beheerschter kunst in staat is, bewijst allereerst
de figuur van Tine, die ook bij bovengenoemde bezwaren
zijn glans en gaafheid behoudt, bewijzen bovendien verschillende figuren op den achtergrond van haar roman.
Hier was 't gevaar voor te groote intimiteit met haar
figuur en voor langdradigheid zoeveel geringer, dat zij
het van zelf ontging en juist hier treffen ons korte, zuivere
karakteristieken, worden vaak door een enkele beweging
of uitlating de menschen in de eigenheid van hun wezen
gegeven. Ik denk o.a. aan Tine's Moeder, aan Gerry,
maar vooral aan de mooie uitbeelding van Henriet, de
vrouw met het stugge, koele gezicht, maar met het
moederlijk gevaar.
Wanneer men een eersten roman met sterke belangstelling bestudeert, loopt men gevaar te weinig Licht te
doen vallen op de schoonheden, waaraan toch de weer
uitvoerige bespreking der bezwaren juist haar recht van
bestaan ontleent. Daarom zij het aan 't slot van deze
kritiek nog eens met nadruk herhaald : het besef in
dezen roman te staan tegenover werkelijke kunst, doet
klagen over een te-kort en uitzien naar een versterking
van die voorname, sterke kunstenaarsliefde, die door
z'n scheppingen als het ware heeft heengeleefd en boven
hen uit is gerezen en van dat standpunt uit ook in den
kleinsten kring van menschelijk leven de schoonheid
herschept van het wijde wonder, dat alle leven is.
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V. De Armeniers onder de Jong-Turken.
De Armeniese Komite's hebben natuurlik aan de omverwerping van het absolutisme volgaarne medegewerkt.
Reeds lang bestonden er betrekkingen tussen de partij
Daschnak en de revolutionaire Turken. In „Stockholm" 1)
lezen we : „En wij, Daschnak tsoutioun, meenden, dat
de opportuniteit vorderde, ons doel zoveel mogelik to
vervolgen met medewerking der andere in Turkije woonachtige elementen."
Zo konden door de organisatie van de Daschnak
duizenden manifesten in Turkije worden verspreid en
Jong-Turkse artikelen verschenen in het orgaan van de
partij. Er ontstonden gemengde kommissies en in Van
kon het Centrale komitê vjd Daschnak in 1907 duizenden
1) Stockholm. Uitgave van het „Comite organisateur de la conference socialiste Internationale de Stockholm. Editeur Tidens FOrlag,.
Stockholm 1918, bl. 266. Het bevat memories van de vertegenwoordigde partijen.
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geweren en meer dan een millioen patronen binnensmokkelen 1).
In 1907 kwam 't op kongressen te Parijs en te Wenen
tot een formeel akkoord tussen Armeniers en J.-Turken
met 't doel, de regering van Abdoel Hamid omver te
werpen en de konstitutie te „herstellen". Het kongres
was in de ogen van de Daschnak „de bekroning van onze
pogingen gedurende 15 jaar" 1).
De eendracht heeft de stoot van de revolutie niet
kunnen verdragen. Toen de overwinning bevochten was,
moesten na korte of lange tijd de verschillen aan het
licht komen. Het Jong-Turkse komitê droeg niet voor
niets de naam van Eenheid en Vooruitgang. In tegenstetting tot de voorstanders der decentralisatie, die in
het buitenland de meerderheid hadden, waren de revolutionairen in de brandpunten der beweging Konstantinopel en Saloniki voor centralisatie. Hun programma
liep uit op turkisering der bewoners van het Rijk en dus
begunstiging van de Turkse taal, ook waar deze niet werd
gesproken 2).
Men behoeft dus nog niet aan kwaadwilligheid bij de
J.-Turken te denken, als zij 't met hun bondgenoten de
Armeniers niet meer kunnen vinden. De entente had
voornamelik met de in 't buitenland vertoevende decentralisten bestaan. De bovengenoemde afbrokkeling van
Rijk onmiddellik na de revolutie, moest bovendien de
anti-autonomistiese stroming versterken.
Daarbij kwam de noodzakelike teleurstelling over de
weinige medewerking van het yolk ; de plotselinge regeneratie, die vele enthousiasten zich hadden voorgesteld,
bleef natuurlik uit. En de reaktionaire krachten begannen te wroeten. Zij stelden de J.-Turken voor als atheisten,
als instrumenten der ongeloovigen ').
1) Ibid. bl. 267.
2) Dr. K. Siiszheim. Der Zusammenbruch des tarkischen Reiches
In Europa, bl. 95/96. in : Die Balkan-frage VerOffentlichungen der
Handelshochschule Munchen Heft III, 1914.
3) Stockholm, bl. 269.
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Om deze reden, zegt hetzelfde rapport, begonnen dezert
zich voor te doen als fanatieke Mohammedanen en tegenstanders der christenen. Volgens Dr. Siiszheim 1) verhulden de partijen vaak het eigenlike strijdobject en
brachten het verschil over op religieus terrein om de
blinde massa te winnen.
Onder deze omstandigheden moest de nationalistiese
stroming, welke aan de dag kwam in een betrekkelik
kleine groep van intellektuelen, wel veel sterker worden
en tenslotte de leidende politici meeslepen. Turkisering
van de bevolking werd de leus, en deze gedachte breidde
zich uit tot een andere, veel meer omvattende, het pantoeranisme, d i. het streven, alle landen te verenigen,
waarin Turken wonen.
Van dit pan-toeranisme schijnt Tekin Alp de apostel
te zijn. In het boekje van Toynbee „Turkije : Verleden
en Toekomst", waarin een geweldige, maar goed-gedocumenteerde aanklacht tegen de Turken wordt uitgesproken, vindt men tal van aanhalingen uit zijn geschriften,
waarvan hier een enkele volgt :
„Indien het Russiese despotisme" ...... vernietigd
wordt, zullen 30 a 40 millioen Turken hun onafhankelikheid verwerven. Met de 10 millioen Ottomaanse Turken
zal dit een yolk van vijftig millioen vormen, dat een
grote beschaving tegemoet gaat, die misschien met die
van Duitsiand vergeleken kan warden...... In enkele
opzichten zal het zelfs de meerdere worden van de ontaarde Franse en Engelse civilisaties" ).
Voorwaar, het is hersenschimmig !
Terwijl de regering de kracht mist, de steeds doorgaande afbrokkeling te stuiten, maakt men plannen
voor een uitzetting der grenzen op reusachtige schaal.
bat de morele krachten voor een dergelijke politiek
in het yolk ontbreken, dat zien zelfs deze dwepende nationalisten in. Maar ze drijven „Realpolitiek" als het moet.
2) Der Zusammenbruch 1.1. bl. 95.
1) bl. 44/45.
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Tekin Alp schrijft van de Turkse imperialisten :
„Zij realiseerden slechts al te wel, dat men niet kon
verwachten, dat de nog abstrakte idealen van het Nationalisme de massa, de volksklasse, zouden aantrekken.
Het werd daarom beter geoordeeld, om die klassen onder
de vlag van de godsdienst te bereiken" 1).
Bij het veldwinnen van de pan-Turkse-Mohamme
daanse beweging kon er van een verbinding met christelike groepen geen sprake meer zijn. Op een kongres te
Saloniki werd zelfs besloten, de streken, waar de christe
like elementen min of meer kompakt zaten, met muzelmannen, vooral Turken, te bevolken 2).
Voor de Armeniers betekende dit een terugkeer tot
de politiek der vroegere regering. Toch Valle men de
J.-Turken om hun houding niet te hard. Servie, de Donauvorstendommen, Boelgarije, Kreta, ze waren alle met
autonomie begonnen, om te eindigen met algehele losscheuring van 't Rijk.
Welke waren nu de wensen der Armeniers ? Een volledig programma van de Daschnak, blijkbaar opgesteld
onmiddellik na de revolutie met 't oog op de te houden
verkiezingen, is te vinden bij Rohrbach ). We zien eruit
dat deze partij een demokratiese inrichting van de staat
wenst en decentralisatie. Er wordt o.a. gevraagd : algemeen kiesrecht, toe te kennen aan alle nationaliteiten
en religieuse gemeenschappen voor het parlement, de
gerechts- en lokale bestuurslichamen, verder 't angstvallig ontzien van gewetensvrijheid, vrijheid van 't woord
en van vergadering, vrijheid tot werkstaken, onschendbaarheid van persoon, woning, korrespondentie ; vrijheid
om te trekken, afschaffing van binnenlandse passen. De
opneming der decentralisatie in de grondwet wordt uitdrukkelik geeist. Le komt ook uit in de onderwijswensen
van de Daschnak, welke gericht waren op nationaliteitsscholen, en natuurlik lijnrecht streden tegen de zucht
1) Ibid. bl. 26.
2) Stockholm 1.1., bl. 269.
3) Armcinen M. 45, e.v.
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naar turkisering bij de J.-Turken. Er zijn trouwens meer
punten die de laatsten wantrouwen moesten inboezemen. Omtrent de militaire dienst wordt geeist : „De
kontingenten van iedere streek brengen hun diensttijd
in de naburige streken door."
Krijgsdienst van alle nationaliteiten, welke ondanks
verschillende hervormingen buiten het leger waren
gebleven 1), en dat in de buurt van hun woonplaatsen,
moest de oplossing van het Rijk nader brengen, ondanks
een papieren verklaring van de Daschnak, waarin Ar-menie een integrerend deel van 't Turkse Rijk wordt
genoemd. Waarbij dan nog het voorbehoud werd gegemaakt dat dit rijk als ondeelbaar zou worden beschouwd
zolang het zich verheugde in een konstitutionele en
demokratiese regering.
Van het imperiale standpunt van het Komitê voor
Eenheid en Vooruitgang gezien, konden dus de wensen
der Armeniers niet anders worden beschouwd dan als
noodlottig voor het Rijk. De regering had echter met te
veel moeilikheden te kampen, om reeds de Armeniers
van zich of te stoten. Maar de verhouding werd allengs
slechter.
In 1909 ontstonden bloedige onlusten te Adana in
Cilicie. Hierin had nog niet de regering de hand. Het was
een botsing tussen twee vijandige volksgroepen. De
Turkse woordvoerder Rustem Bey zegt 2), dat de Armeniese komitê's in de verwarring, veroorzaakt, door
Abdoel Hamid's coup d'etat, menend, dat 't laatste uur
van 't Rijk had geslagen, besloten om een konflikt uit
te lokken tussen Moslernin en Armeniers.
De schr. haalt als onverdacht getuige aan de Britse
konsul-generaal te Adana, die in een rapport aan zijn
regering de schuld geheel op de Armeniers werpt. Een
afschrift van dit voor de Armeniers kompromittante
rapport zou door hun intrigues zijn ontvreemd.
1) Engelhardt, 1.1. 1, bl. 145 ; bl. 245 e.v.
2) Ahmed Rustem Bey : La guerre mondiale et la Question turcoarmenienne, 1918, bl. 30/31.
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Het „Apercu historique" in „Stockholm" zwijgt over
Cilicie. De Armenier-vrienden Rohrbach en Dirr vertellen
eenvoudig, dat de Armeniers vermoord werden. Hun
opgaven van 't aantal slachtoffers verschillen niet minder
dan 10 000 ! Op de voorhanden gegevens is het niet mogelik, over de schuldvraag een oordeel te vellen.
De Armeniers eisten bestraffing van de schuldigen,
welke in geringe mate ook wel plaats had, maar volgens
de Armeniers onvoldoende. De breuk was er nog niet,
maar kwam met noodwendige zekerheid nader.
*
*
De Daschnak tzoutioun orienteerde zich tans weer
meer op buitenlandse hulp. De betrekkingen met vreemde
regeringen worden duidelik bewezen door het manifest
van de Daschnak, rondgezonden met 't opschrift „zeer
vertrouwelik" gedateerd 5 Maart 1913 1).
1k citeer eruit :
„Diverse personen, verschillende instellingen, en zeer
in 't bizonder ons komitê, hebben stappen gedaan om
het terrein te effenen voor een gunstige oplossing van de
Armeniese kwestie langs diplomatieke weg. Uit de brieyen, ...... bij ons ingekomen, lichten wij de volgende
belangrijkste mededelingen :
,,,,Frankrijk, Engeland en Rusland hebben beloofd,
deze kwestie ter hand te nemen na het sluiten van de
definitieve vrede ;
deze drie machten zijn eenstemmig in de begeerte,
een speciale administratie te organiseren in de Armeniese provincies ...... Poincare in Parijs, Sir Ed. Grey
in Londen, Sassonof in Petersburg en hun vrienden in
Konstantinopel hebben deze idee gesuggereerd, terwiji
zij ons rieden, nog een weinig te wachten.
Het Anglo-Armeniese komitê te Londen ...... is vol
aktiviteit. Het heeft een memorandum gericht aan de
Souvereinen en de Kabinetten van deze machten en er
afschrift van gezonden aan de president der Ver. Staten
1) Rustem Bey. 1.1., bl. 154 e.v.
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Taft.Volgens onze stellige inlichtingen hebben de Engelse,
Franse en Russiese ambassaden instrukties ontvangen,
om zich met de Armeniese kwestie bezig te houden. Wij
spannen ons in, van de andere gouvernementen te verkrijgen, dat zij aan de te ondernemen stappen zullen
meewerken of minstens geen oppositie er tegen zullen
voeren ...... In Petersburg hebben de Armeniers zich
gewend tot de president van de Raad en tot de Minister
van Buitenl. Zaken, die hun verklaarden, dat zij instrukties aan de gezant te Konstantinopel zouden geven en
hun hebben aanbevolen ...... om propaganda in Frankrijk en Engeland te maken.""
De echtheid van dit dokument kan niet in twijfel
worden getrokken. Immers, spoedig persten de Mogendheden de Turkse regering een overeenkomst of omtrent
het bestuur in de Armeniese provincies. De aanleiding
van hun eendrachtig optreden kan geen andere geweest
zijn dan het werken der Arm. komite's.
Deze speelden daarmee ongetwijfeld hoog spa Hun
konnekties met buitenlandse gouvernementen bleef de
Hoge Porte natuurlik niet onbekend 19 en moesten in grote
mate de onwil opwekken van de regeringspartij, die
een wanhopige strijd voerde tegen het noodlot van het
in ontbinding verkerende rijk.
Doch de onmacht der Turkse regering was zó groot,
dat de Mogendheden na maanden van onderhandelingen
de Porte afdwongen, 't toezicht over de Armeniese vilayets
toe te vertrouwen aan twee inspekteurs uit Europa 2).
Vreemd genoeg, wordt hiervan in het „Apercu historique" in „Stockholm" met geen woord gerept. Schaamden
de zogenaamd-socialistiese gedelegeerden zich tegenover
de kongressisten over de kompromittante betrekkingen
met de imperialistiese Europese machten ?
De rechten, aan de kommissarissen toegestaan bij de
1) Zooals o. a. blijkt uit 't Turkse geschrift : Verite sur le mouvement rëvolutionnaire armënien, 1916, biz. 5.
2) Morgenthau, ex-Amerikaans gezant te Konst. : The tragedy
of Armenia, 1918, bl. 5.
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overeenkomst van 8 febr. 1914 waren niet gering 1).
Ziehier enige bepalingen : Twee vreemde inspekteursgeneraal zullen worden geplaatst aan 't hoofd der twee
sekties van Oost-Anatolie. Zij zullen de kontrole uitodenen over de administratie, de justitie, de politie en
de gendarmerie in, hun sektie ...... De inspekteurs-generaal ontslaan ...... alle funktionarissen van wie ze onbekwaamheid of slecht gedrag konstateren en leveren aan
de justitie uit degenen, die zich aan een strafbare daad
hebben schuldig gemaakt ; zij vervangen de ontslagen
sub-alterne ambtenaren door nieuwe ...... " En verder :
„Elke Ottomaanse onderdaan moet zijn dienstplicht in
tijd van vrede en rust vervullen in de militaire inspektie
waarin hij woont. (verg. het bovengeciteerde program
der Daschnak). Hierop zijn slechts enkele nauwkeurig
omschreven uitzonderingen toegelaten." Uit deze aanhalingen blijkt, dat de souvereiniteit van de sultan over
Armenie een fiktie zou worden.
De inspekteurs zijn benoemd, een Zweed en een Hollander. Ze zijn in Konstantinopel gearriveerd, maar
nooit in funktie getreden. Want de Wereld-oorlog brak
uit en onmiddellik hieven de Turken hun bevoegdhed,en
op en verzochten hun te vertrekken 2). De strijd tussen
de voogden was een gerede aanleiding, zich van de
voogdij te ontslaan.
Niet enkel ten opzichte van Armenie. Er werd aangekondigd, dat met ingang van 1 Oct. 1914 de kapitulaties
zouden ophouden van kracht te zijn. Deze datum werd
gevierd als „de daad van bevrijding van 't Jonge Turkije
van 't eeuwenoude Europese juk" -). Hierdoor eindigde
dus niet alleen de exterritorialiteit van de buitenlanders,
doch tevens de protektie van Frankrijk en andere over de
Ottomaanse Christenen. De Turken meenden hun land
een grote dienst te bewijzen door het op deze goedkope
manier te „bevrijden". Rekenend op een overwinning
1) In extenso afgedrukt bij Doumergue ; 1. 1., bl. 201.
2) Morgenthau, 1.1., bl. 5.
3) Stockholm, 1.1., bl. 280.
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van hun Duitse vrienden, schaarden zij zich kort daarop
aan de zijde der Centrale Machten.
De katastrophe.
Wat zouden de Armeniers tans doen ?
Er kan nauweliks aan worden getwijfeld, dat de Armeniese leiders hoopten op een nederlaag der Turken. Maar
een gewapende opstand tegenover het gemobiliseerde
Turkse leger zou zelfmoord hebben betekend. Zij refereerden zich tans aan een vroeger genomen besluit, dat
de Russiese, Perziese en Turkse leden van de Daschnak
tzoutioun de zaak van hun eigen staat hadden te dienen 1),
maar verklaarden zich tevens voor de handhaving der
neutraliteit.
De Turkse regering, begrijpend, dat hun houding
vatbaar was voor totale wijziging, als het geluk zich
tegen de Turkse legers keerde, besloot nu, met de Armeniers geheel te breken.
Na dit tijdstip wordt het steeds moeiliker, de waarheid te benaderen uit de elkaar tegensprekende berichten.
Wel wordt de vernietiging van honderdduizenden mensenlevens door de Turken zelf tans toegegeven. Maar wat
was, bij de oorzaken, die we hebben trachten bloot te
leggen, de onmiddellike aanleiding van de Turkse maatregelen ? Van het. intreden van de oorlogstoestand of
(1 Nov. 1914) trad de regering kras op tegen de Armeniers.
Had ze zich bepaald tot voorzorgsmaatregelen, die een
opstand moesten voorkomen, zij zou hebben blijk gegeven van wijs beleid. Want dat bij de Armeniese leiders
de gezindheid bestond, om zich bij de eerste gelegenheid
met buitenlandse hulp te bevrijden uit het Ottomaanse
staatsverband, dit kan na 't bovenstaande niet betwijfeld worden.
Doch de regering ging veel verder. Weliswaar is het
tans nog onmogelik uit te maken, welke besluiten er
1) Stockholm, 1. 1., blz. 272.
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door de Ministers zijn genomen, en in hoeverre de uitvoering ervan strookte met de bedoeling. Evenwel is
het vermoeden sterk gegrond, dat de J.-Turken van de
gelegenheid hebben willen gebruik maken, om de Armeniese kwestie eens en voor al op te lossen door de Armeniers te verdelgen. De Turken trachten hun gedrag te
rechtvaardigen door beschuldigingen tegen de Armeniers.
Rustem I ey voert o.a. aan 1) : dat Armeniers in, 't buitenland dienst namen in de geallieerde legers ; talrijke
deserties der onder de wapenen geroepen Armeniers ;
't overvallen van Turkse afdelingen door gewapende
benders ; aanvallen op Turkse en Koerdiese dorpen,
teneinde de soldaten te bewegen naar huis terug to
keren ter verdediging van hun dorpen ; spionnen-diensten
ten bate van Russen en Engelsen ; Armeniese standaards
vermengden zich in de slag bij Sari Kamich onder de
Russiese ; gewapende opstanden in Wan en enige andere
plaatsen. De Porte zou nu optreden. „Na verscheidene
maanden van tolerantie," zegt Rustem 2), „zag de Hoge
Porte, dat het welzijn des lands krachtige maatregelen
eiste."
De komitê's werden ontbonden, hun chefs gevangen
genomen, huiszoekingen gedaan, welke volgens de schr.
de bewijzen opleverden dat honderden zich hadden
schuldig gemaakt aan revolutionaire plannen en daden.
De verdachten werden gevangen genomen en de hele
bevolking aan strenge beperkingen onderworpen wat
betreft vrijheid van beweging.
„Tegelijkertijd," gaat de schr. voort, „greep de Verheven Porte naar een heroiek middel ), het wegvoeren
van de Armeniese bevolking uit de aan Rusland grenzende provincies en uit die, waar een landing van de
vijand mogelik was.
Beschouwen we de aangevoerde punten, dan treft
allereerst, dat er van een algemene opstand geen sprake
1)
2)
3)

La guerre mondiale, 1. 1., bl. 57 e. v.
Ibid., bl. 63.
Ibid., bl. 63.
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was. Zelfs al zouden we de gebeurtenissen in Wan laten
gelden als een opstand, (maar Lepsius maakt zeer waarschijnlik, dat het verzet der Armeniers was uitgelokt 1),
dan nog zijn de verplaatsingen geen maatregelen van
repressie, maar van voorzorg. Maar als er geen algemeen
verzet was, dan zullen de Armeniese standaards zeer
waarschijnlik behoord hebben aan Russiese Armeniers.
De verzwijging hiervan doet geen goed aan de overige
argumentatie. Ook al neemt men in aanmerking, dat de
Daschnak zowel in Rusland als in Turkije werkte en er
vroeger wel benden in Turks Armenie waren gedrongen
uit 't Hussies gebied, dan blijft het verantwoordelik
stellen van de Armeniers zeer onrechtvaardig. Evenals
er Polen waren ingelijfd in verschillende legers, was
dit 't geval met de Armeniers.
In elk geval, een plotseling optredende krisis, waarmee
het „heroieke middel" van de deportaties misschien
enigszins zou kunnen worden gerechtvaardigd, wordt
door niemand vermeld. In April 1915 beginnen ze met
alle gruwelen die ermee gepaard waren. De woestijnsteppe van Noordelik Mesopotamie, waar de lastige
Armeniers geen gemeenschap kunnen onderhouden met
buitenlandse vijanden, is het doel. Overal vandaan worden
ze weggesleept, de honderden groeien tot duizenden,
de duizenden tot tienduizenden. Een moderne yolksverhuizing, maar in drommen, die de geschiedenis misschien nooit gekend heeft. Waren de Turkse ministers
zo nalef, om te menen, dat 't hun gegeven was, een anderhalf millioen mensen in korte tijd naar een ander land
te verplaatsen, zonder dat dit yolk te gronde zou gaan ?
Waarschijnlik zouden volkeren met organiserend talent
zoals de Amerikanen of de Duitsers jets dergelijks niet
tot stand kunnen brengen en zeker niet, zonder langdurige voorbereidende maatregelen. Dat de Turken 't
zouden gekund hebben, kan niet in 't hoofd van de meest
verwoede turkophiel opkomen. De massa-verplaatsingen,
1) Lepsius : Deutschland und Armenien, 1919, bi. XIV.
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ook zonder de opzettelike slachtingen, betekenden dus
het doodvonnis van 't Armeniese yolk en moeten ook als
zodanig bedoeld zijn. Of de verantwoordelike ministers
moeten zo dom geweest zijn, als men onmogelik kan
onderstellen.
Rustem Bey wijt de dood van honderdduizenden aan
de vroegere wandaden der Armeniers zelf. Vele soldaten,
zegt hij 1), zullen bij hun slachtoffers familie-leden hebben gehad en die nu hebben willen wreken. En de
meesten zijn omgekomen door honger en ziekten. Maar
de Turkse regering kon in die schrale streken ternauwernood eigen soldaten voeden, die toch vOOrgingen 2).
Alsof dit een exkuus ware ! Mensen verbannen naar
een streek zonder voedsel en zich dan verontschuldigen
over hun dood met het feit, dat de streek toch zo schraal
was, heeft dezelfde waarde als de verontschuldiging van
een moordenaar, die zich beroept op de sterkte van 't
touw, waarmee hij zijn slachtoffers ophing.
De uitroeiing van de Armeniers door de Turkse regering
is dus gewild. Kan men dit uit de uiterlike omstandigheden reeds afleiden, het blijkt overtuigend uit de door
Dr. Lepsius verzamelde gegevens in de archieven te
Berlij n.
Dr. Lepsius is een groot vriend van 't Armeniese yolk.
Ongetwijfeld ziet hij te veel onschuld bij de Armeniers,
maar wat betreft de vermelde feiten, is hij volkomen
betrouwbaar. Bovendien bestaat zijn boek „Deutschland and Armenien" voor het grootste gedeelte uit archiefstukken, brieven van Duitse gezanten en konsuls, welke
moeilik van vijandschap tegenover de Turken kunnen
worden verdacht.
Het konflikt begint in Cilicie. Enige onbeduidende
voorvallen geven daar aanleiding tot 't wegvoeren der
Armeniers 1-). Dan volgen de gebeurtenissen in Wan,
door de Turken een opstand van de Armeniers genoemd,
1) La guerre mondiale, 1.1., bl. 65,
2) Ibid., bl. 68.
3) Lepsius, 1. 1, bl. X.
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door de laatsten en verschillende Amerikaanse en Duitse
zendelingen gekenschetst als een zelfverdediging der
Armeniers tegen de aanval van de Wali Dje-vdet Bey,
een zwager van Enver Pasha 1). En dan beginnen de
deportaties overal. April 1915 werden een 600 Armeniese
intellektuelen uit Konstantinopel weggevoerd. De minister van Binnenl. Zaken (de onlangs door een Armenie'r
in Berlijn vermoorde Talaat Bey) deelde aan de eerste
dragoman van 't Duitse gezantschap mee, dat de regering
had besloten, aan de toestand een eind te maken, waarin
iedere religieuse gemeenschap haar eigen politiek maakte.
In Turkije zou voortaan slechts Osmaanse politiek
worden gevoerd. Als er onder de gedeporteerden onschuldigen, zijn, wat de regering niet ontkent, zullen dezen
verlof tot terugkeer krijgen 2).
Dr. Lepsius deelt mee, dat van die 600 er 8 vrijgelaten werden. De anderen zijn spoorloos verdwenen 1
Dit was slechts de inleiding. Eind Juni worden de
deportaties uitgestrekt tot de middelste Armeniese provincies, die honderden K.M. van het oorlogstoneel afliggen. Meestal werd de verbanning slechts enige uren of
dagen van te voren aangezegd. Alle bezittingen moesten
worden achtergelaten. Wat er meegenomen was, werd
meestal onderweg afgenomen ).
Hoe het bij de verplaatsingen toeging, blijkt uit 't
volgende bericht 4), dat typies is voor de manier van
behandeling :
„614 uit ,Diarbekr hierheen verbannen Armeniese
mannen, vrouwen en kinderen zijn op de vlotreis gezamenlik vermoord ; de kelleks zijn gisteren hier leeg aangekomen ; sedert enige dagen drijven lijken en menselike
ledematen in de rivier voorbij. Meerdere transporten

1) Ibid., bl. XIV.
2) Brief van het Keizerlik gezantschap van 30 Amil 1915. Bij
Lepsius, bl. 59.
3) Lepsius, 1. 1., bl. XXV.
4) Van konsul Holstein, 10 Juni , bij Lepsius, bl. XXIII
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van Armeniese „kolonisten" zijn hierheen onderweg ;
hun zal wel hetzelfde lot wachten."
De 4e Juli overhandigt de Duitse gezant een memorandum aan de Regering, waarin tegen haar handelwijze wordt geopponeerd '), Het antwoord hierop wordt
ontvangen op 22 Dec. ! 1)
Talaat Bey zegt tegen een lid van het gezantschap :
„dat de H. Porte de wtreldoorlog ertoe gebruiken wil,
met haar binnenlandse vijanden grondig of te rekenen,
zonder daarbij door diplomatieke interventie van 't
buitenland gestoord te worden" 2).
Alle verdere pogingen van 't Duitse gezantschap zijn
even vruchteloos. De regering verschuilt zich erachter,
dat na opheffing der kapitulaties geen enkele vreemde
macht, ook Duitsiand niet, 't recht heeft, zich in de
binnenlandse aangelegenheden van 't Ottomaanse Rijk
te mengen ').
Niet altijd was de Jong-Turkse regering zo oprecht
als Talaat Bey in bovengenoemde verklaring. Dezelfde
minister geeft de 2 Sept. 1915 inzage aan de Duitse
gezant van een drietal telegrammen, waarin uitspattingen tegen de Armeniese kolonnen verboden, en zelfs
met straf bedreigd worden en waarin gelast wordt, de
bannelingen met voedsel te verzorgen 4).
Echter bericht de Duitse konsul te Adana 10 Sept 1915
aan de Duitse gezant : „De door de Porte aan het keizerlik Gezantschap gedane mededeling van 31 Aug. betreffende de Armeniers is slechts een brutale voor-de-gekhouderij, daar nadien de Porte door toedoen van de hierheen gezonden inspekteur An Moenif Bey deze bepaling

1) Lepsius, bl. XXVIII.
2) Brief van de D. gezant aan de Rijkskanselier, 17 Juni 1915
bij Lepsius, bl. 83.
3) Nota van 22 Dec. '15 van de T. regeering aan de D. ambassac i e ;
bij Lepsius, bl. 210.
4) Brief van de D. gezant aan de Rijkskanselier, 4 Sept. '15 ;
bij Lepsius, bl. 147-149.
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volkomen heat opgeheven. De autoriteiten handelen
vanzelfsprekend slechts naar 't 2e bevel 1).
De regering kon trouwens de verbannenen goedkoop
van voedsel voorzien. Konsul ROszler uit Aleppo bericht,
dat trots dit bevel „de meerderheid aan honger te gronde
moet gaan, daar de autoriteiten niet in staat zijn, zulk
een massa-voeding te organiseren".
Door de Armeniers wordt beweerd, dat ze opzettelik
op omwegen gevoerd werden om 't aantal slachtoffers
zo groot mogelik te maken. Konsul ROszler geeft een
voorbeeld : „Een troep verdrevenen uit Oerfa heeft de
volgende weg moeten afleggen
Van Oerf a naar Tell Abiad.
„ T. Abiad naar Rakka.
„ Rakka naar T. Abiad.
„ T. Abiad naar Rakka.
En de afstand tussen de 2 laatste plaatsen bedraagt
in de luchtlijn 90 K.M. 1 2)
In de koncentratie-kampen, waarin de ongelukkige
overblijvenden tenslotte verzameld werden, was de toestand onbeschrijfelik. Uit het grote aantal geschriften,
waarbij enkele, die een zeer betrouwbare indruk maken,
zij hier slechts vermeld, dat de mensen er letterlik uitgehongerd werden, soms in enige dagen geen voedsel
kregen, dat dysenterie en andere ziekten het aantal
dageliks merkbaar deed afnemen.
Tegen 't eind van 't jaar 1915 waren er nog steeds
enige honderdduizenden Armeniers over. Men greep nu
naar een ander middel, reeds lange tijd in mindere mate
toegepast : het islamiseren van de Armeniers. Waar
het christendom steeds de reden is geweest tot de afzondering der Armeniers, moest dit een probaat middel zijn,
om de eenheid van 't Rijk te bevestigen.
De Minister van Buitenl. Zaken Halil Bey ontkent
1)
2)

Bij Lepsius, bl. 151.
Brief aan de D. gezant van 3 Jan 1916 ; bij Lepsius, bl. 223.
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tegenover de Duitse Gezant, dat dergelijke bekeringen
in noemenswaardige omvang zijn beproefd 1).
De Gezant schrijft echter 1) : „Deze verzekeringen
zijn in tegenspraak met de overeenstemmende berichten
die 't Keizerlik Gezantschap herhaaldelik over deze
kwestie uit verschillende plaatsen en uit van elkaar
onafhankelike bronnen heeft ontvangen ...... In weeshuizen zijn vooral veel kinderen Mohammedaan gemaakt.'
*
*
Na deze aanhalingen, die met vele kunnen worden
vermeerderd, zal 't wel duidelik zijn : de Turkse regering
heeft de vernietiging gewild van 't Armeniese yolk en
de resten, die ervan over waren, heeft zij onder bedreiging met de verschrikkelike deportaties trachten te
assimileren aan de Mohammedaanse bevolking.
Lepsius berekent, dat er 1.000.000 slachtoffers
zijn, waarbij niet geteld zijn de minstens 50 000 ,die er
gemaakt werden, toen het Turkse leger de Kaukasuslanden bezette (begin 1918) en er o.a. in Bakoe ontzettend gemoord werd. Anderen komen tot 800 000. Natuurlik zijn deze getallen niet volkomen betrouwbaar, maar
het spreekt vanzelf, dat onder de huidige omstandigheden er niet veel naders kan worden vastgesteld.
Deze honderdduizenden zijn ten offer gevallen aan
de zucht van de Jongturkse politici om zich te ontdoen
van een der faktoren die de ontbinding van het afgeleefde Rijk hielpen bevorderen.
De Turkse politici beijveren zich, hun gedrag te rechtvaardigen met een beroep op de handelingen van Europese gouvernementen, die herhaaldelik grote aantallen
mensenlevens offerden aan het staatsbelang. De reeks
van wandaden door Ahmed Rustem Bey genoemd, stuk
voor stuk vergelijken, zou een aantal omvangrijke studies op zichzelf vorderen. Zeker is, dat de koloniale geschiedenis van alle naties bladzijden heeft, geschreven
1) Brief van de D. gezant aan de Rijkskanselier, 24 Jan. 1916;.
bij Lepsius, bl. 229.
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met het bloed van onderworpen volken. De Amerikanen
tegenover de Roodhuiden, de Engelsen tegenover Ieren
en Boeren, de Nederlanders tegenover de Chinezen in
Batavia, zij alien hebben gruwelike wandaden op hun
geweten. Maar ik heb geen voorbeelden kunnen vinden,
waarbij een zo groot aantal slachtoffers viel als bij de
Armenier-uitroeiing in 1915. En evenmin zulke, waarin
zo stelselmatig over een lange periode gestreefd werd
naar de vernietiging van een grote volksgroep. Maar dat
de Turkse behandeling der Armeniers in wezen verschilt
van wat vele christelike volken hebben misdaan tegenover onderworpen volken, dit kan ik aan de vele Turkenbestrijders niet toegeven.
Geen y olk beheerst een ander dan met een egoisties
doel. Ook de z.g. „ethiese politiek" is slechts een worm
van overheersing. Waar een beweging niet meer tegen
te houden is, tracht zij er de gewenste richting aan te
geven ; konflikten zoekt zij te vermijden. Ondanks dit
egoisme zal echter geen verstandig mens een geweldheerschappij verkiezen boven een zachtere bewindvoering. De laatste is in 't voordeel van heersers en oNerheersten.
Grof optreden kan behalve in gehrekkig inzicht bij
een regering, zijn oorzaak vinden in een zeer geringe
macht der onderdrukten, leidend tot overmoed bij 't
dominerende y olk, of in een dreigende machtstoeneming
der onderworpenen tegenover zwakheid bij de heersers.
Ik meen, waarschijnlik te hebben gemaakt, dat het
zeer bizonder grof optreden der Porte niet anders kan
worden verklaard dan uit t gevoel van impotentie om
't Rijk op andere wijze bijeen te houden. Zo is dan de
Armenier-verdelging een symptoorn van de ontbinding

van het Osrnaanse Rijk.
Aan de Armeniese leiders kan echter het verwijt niet
worden bespaard, dat de roekeloosheid van hun verbindingen met buitenlandse regeringen het ongeluk van
hun yolk zo niet veroorzaakt, dan toch verhaast heeft.

DE BEPALING VAN HET GESLACHT
DOOR

Dr.

THEO.

J. STOMPS.

Een onderwerp, dat in onze eeuw zeer in het bijzonder
de aandacht der geleerden tot zich heeft getrokken, is
het vraagstuk van de bepaling van het geslacht. Men
kan er onder verstaan, eenerzijds het juist begrip daarvan, hoe het optreden van tweeerlei individuen, mannelijke en vrouwelijke, veroorzaakt wordt, anderzijds het
onderzoek naar de mogelijkheid, invloed uit te oefenen op
de getalverhouding tusschen mannelijke en vrouwelijke
individuen. In beide opzichten zijn wij door tal van in de
laatste twintig jaar verrichte onderzoekingen een goed
eind verder gekomen. Voor verreweg de meeste biologen
schijnt het tegenwoordig zelfs eene uitgemaakte zaak te
zijn, hoe het komt, dat bij zoovele soorten in de natuur
eene scheiding in mannelijke en vrouwelijke individuen
plaats vindt. En ten aanzien van de willekeurige bepaling
van het geslacht kan niet langer gelden, dat de bij proefnemingen bereikte resultaten ternauwernood de aandacht verdienen.
Zou men eene bespreking over het hier bedoelde onderwerp wenschen te volgen, zoo moet men op de hoogte
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zijn van enkele hoofdzaken omtrent den fijneren bouw
van planten en dieren. Men moet dan weten, dat deze
over het algemeen zijn opgebouwd uit microscopisch
kleine hokjes met een wand en een inhoud, waaraan
men den naam van cellen heeft gegeven om de gelijkenis
van een door een microscoop bezien weefsel met een
stuk honigraat. De inhoud der cellen en het voornaamste,
wiji eenige levende gedeelte ervan, de z.g. protoplast,
omsluit een, bij jeugdige cellen centraal gelegen, lichaam,
kern geheeten, dat als het orgaan der erfelijkheid wordt
aangemerkt, m.a.w. dat de plaats in de eel zou voorstellen,
waar de erfelijke eigenschappen hare stoffelijke basis
hebben. Cellen en kernen vermenigvuldigen zich door
eene deeling in tweeen en daarbij blijken de kernel' weer
opgebouwd te zijn uit een, voor elke planten- of diersoort
karakteristiek aantal kleinere lichaampjes, de z.g. kernlissen, kernstaafj es, kernsegmenten of chromosomen.
Alvorens zich in tweeen te deelen ni. trekt eene kern.
zich te zamen tot een bepaald aantal compacte lichaampjes, de bedoelde chromcsomen, die zich daarop ieder voor
zich nauwkeurig in twee gelijke helften splitsen. In de
kernen der geslachtscellen, eicellen en spermatozoen,
komt, dank zij eene bijzondere kerndeeling, de reduktiedeeling, een aantal chromosomen voor, dat slechts half
zoo groot is als dat der lichaamscellen, haploid is, zooals
men het uitdrukt, en bij elke bevruchting wordt het
normale of diploide aantal der chromosomen herste1d,
waarin dus elk chromosoom der haplolde serie tweemaal
vertegenwoordigd is. Men begrijpt gemakkelijk, dat het
wezen der reduktiedeeling daarop berusten moet, dat de
twee stellen chromosomen, die bij de bevruchting te zamen
kwamen, thans weer gescheiden worden, m.a.w. dat naar
de polen der deelingsfiguur uiteen gaan geheele chromosomen, en niet helften van chromosomen, zooals bij de
gewone kerndeeling.
Toegerust met deze kennis kan het den lezer niet
moeilijk vallen, eene uiteenzetting over kwesties van
geslachtsbepaling te begrijpen. Zij moge thans volgen,
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gesplitst in twee gedeelten, een eeiste, uitvoerig, over de
oorzaken van het optreden der geslachten, een tweede,
meer beperkt, over de mogelijkheid, op het geslacht
invloed uit te oefenen.
Omstreeks het jaar 1891 deed H. Henking de in het
eerst ietwat bevreemdende ontdekking, dat de mannelijke individuen van de vuurwants, Pyrihocoris apterus,
niet, zooals men zou verwachten, een even, doch een
oneven aantal chromosomen in de kernen hebben, dit
met het zeer merkwaardige gevolg, dat twee typen van
spermatozoen voortgebracht worden. Immers, bij de
reduktiedeeling, welke aan de vorming der spermatozoen
voorafgaat, zal een der polen van de deelingsfiguur, en
daarmede de helft der spermatozoen, bevoorrecht moeten
worden, boven de andere, met een extra-chromosoom.
bat Henking juist gezien had, bleek door latere onderzoekingen. In 1899 vond F. Paulmier het oneven
chromosoom bij de mannelijke individuen van een ander
halfvleugelig insect, Anasa tristis, omstreeks denzelfden
tijd Thos H. Montgomery Jr. bij Pentatoma en Protenor,
ook al Hemipteren. En niet tot de Hemiptera alleen bleek
het verschijnsel beperkt te zijn. W. S. Sutton en C. E. Mc.
Clung namen het al spoedig waar bij de rechtvleugelige
insecten of 0 thoptera, in het bijzonder bij verschillende
soorten van sprinkhanen. Van al de genoemde onderzoekers was Mc. Clung de eenige, die de beteekenis van
het gevondene eenigermate doorgrondde.
Mc. Clung redeneerde aldus. Blijkbaar hebben de
mannetjes een chromosoom te veel. Dit accessorische
chromosoom komt slechts in de heift der spermatozoen
voor. Dus zullen uit eieren, die door deze spermatozoen
bevrucht werden, mannetjes ontstaan. Vrouwelijke individuen treden slechts op als gevolg van eene bevruchting
door spermatozoen zonder accessorisch chromosoom.
Het extra chromosoom kan gezegd worden door zijne
aanwezigheid het mannelijk geslacht teweeg te brengen,
het geslacht te bepalen.
Men merke op, dat aan Mc. Clung nog niets met zeker-
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held bekend was omtrent de chromosomen van vrouwelijke individuen. Het voortgezet onderzoek leerde nu
juist het tegendeel, van wat Mc. Clung gemeend had te
molten aannemen. Het accessorische chromosoom der
mannetjes bleek Been extra-chromosoom te zijn.
Aan Miss N. M. Stevens en Edmund B. Wilson komt
de eer toe, geheel onafhankelijk van elkander en gelijktijdig in de jaren 1905 en 1903 de waarheid aan het Licht
te hebben gebracht. Op grond van onderzoekingen bij
Hemiptera en kevers kwamen zij tot de conclusie, dat
de mannetjes niet een chromosoom te veel hebben,
doch een te weinig. Het z.g. accessorische chromosoom
is bij de wijfjes H tweemaal, bij de mannetjes (e) slechts
êênmaal vertegenwoordigd. Zoo heeft Anasa t istis 9 22
chromosomen, o 21, Protenor belfragei 9 14, di 13 chromo
somen. De naam „accessorisch chromosoom" moest
dus door een beteren vervangen worden, en daarvoor
heeft men aanvankelijk gebruikt de termen monosoom,
idiochromosoom en heterochromosoom, terwifi men
tegenwoordig meestal spreekt van het geslachtschromosoom of x-chromosoom.
In een eenvoudig schema kan men het verband tusschen de chromosomen en het geslacht tot uitdrukking
brengen. Gesteld het haploide aantal der chromosomen,
afgezien van het geslachtschromosoom, zij n. Dan kan
men een 9 individu voorstellen door nnxx en een cr
door nnxo. De n kan men gemakshalve weglaten, waardoor de formule voor een 9 individu wordt x x, voor
een e x o. De eicellen, met reduktie door een 9 individu
voortgebracht, zal men dan kunnen weergeven door
nx, eventueel eene enkele x. Zij zijn alle aan elkander
gelijk. De spermatozoan zijn daarentegen van 2 typen,
n.l. of x, Of o. Wordt eene eicel bevrucht door een spermatozoa van het eerste type, dan ontstaat de combinatie
x x en dus een 9, in het tegenovergestelde geval de combinatie x o, die een e zal leveren. Het een en ander voor
te stencil aldus :
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(nn)XX

eicellen (n) X
(1 type)

I

(nn) X 0

e

(n)X (n)0 spermatozoen
(2 typen)

(nn) XX
(nn)X 0 e
Bij sommige Hemiptera, Lygaeus turcicus b.v. en
Euschistus, vond Wilson iets bijzonders, en hetzelfde
zag Miss Stevens bij Tenebrio molitor, de meeltor. Ook
bier brengen de mannetjes 2 typen van spermatozoen
voort en komt in de helft der spermatozoen een x-chromosoom voor. Maar in de andere spermatozoen ontbreekt
het niet geheel, m.a.w. vindt men een klein idiochromosoom, dat met het x-chromosoom bij de kerndeelingen
in de d individuen een paar vormde. Later is men dit
kleine geslachtschromosoom het y-element gaan noemen.
Alle eicellen hebben natuurlijk weer het x-chromosoom.
Wordt eene eicel bevrucht door een spermatozoa met het
x-chromosoom, dan ontstaat een 9 individu, anders
een
Onze schematische voorstelling word I derhalve
9 XX
XY

\
eicellen
(1 type)

X

X

Y spermatozoen
2 (typen)

9 XX
XY
Het is duidelijk, dat het Protenor-schema en het
Lygaeus-schema slechts zeer weinig van elkander verschillen. Laat men het y-chromosoom verdwijnen, dan
verkrijgt men terstond den voor Protenor kenmerkenden
toestand. Men mag het zoo opvatten, dat het PI ()tenortype j onger is dan het Lygaeus-type en via dit laatste
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ontstaan uit een toestand, waarbij geen verschil tusschen
de beide geslachten voorkwam. Inderdaad vond Wilson
bij de Hemiptera alle overgangen van soorten, waarbij
y ongeveer even groot is als x, naar zulke, waarbij y
buitengewoon klein is.
Hiermede hebben wij reeds het voornaamste omtrent
de geslachtschromosomen besproken. Verschillende punten vragen evenwel nog onze aandacht, zoo het verder
verloop van het onderzoek der geslachtschromosomen,
vooral de toestand bij zeeappels, vlinders, amphibieen en
vogels, en ten slotte de beteekenis van het onderscheid
in de chromosomen tusschen
en individuen.
Zeer uitvoerig zijn in den loop der jaren de Hemiptera
bestudeerd geworden. Wilson wijdde hun eene reeks van
wetenschappelijke opstellen, evenzoo Montgomery. Talrijke vormen, in het bijzonder van cikaden, tot de
Hemiptera in verband te brengen, onderzocht Alice M.
Boring. De waterloopers (Hydrometra) bestudeerde G.
Wilke, de ruggezwemmers (Nolonecta), di 3 voorzoover
onderzocht van het Lygaeus-type bleken te zijn, Ethel
Nicholson Browne. Jets wezenlijk nieuws kwam bij al
die onderzoekingen ter nauwernood aan het licht. Vermeldenswaardig komt slechts voor de ontdekking, bij
verschillende soorten, van samengestelde x-elementen,
bestaande uit 2 of meer componenten, die zich intusschen
steeds te zamen als eene eenheid gedragen. Het merkwaardigste voorbeeld levert voorzeker Acholla mullispinosa, bestudeerd door F. Payne, en waarbij het x-element
zich constant voordoet als 5 chremosomen, 2 groote
en drie kleine, te zamen nog niet eens zoo groot als het
bij deze soort aanwezige y-element. Waar n hier = 10,
telt men derhalve in de wijfjes 2 x 10 + 2 x 5 of 30
chromosomen, in de mannetjes, die naast een samengesteld x-element een enkelvoudig y-element hebben,
2 x 10 + 1 x 5 + 1 =----- 26 chromosomen.
Niet minder veelvuldig dan de amipteta werden de
Otthoplera op hunne chromosomen onderzocht. In den
aanvang trok vooral het werk van Mc. Clung de aan-
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dacht, voorts een opstel van Montgomery over den sprinkhaan Syrbula. Sprinkhanen werden ook later nog bij herhaling bestudeerd. Regel bleek te zijn, dat de d' individuen 1 chromosoom minder hebben dan de 9. Hetzelfde
geldt volgens de onderzoekingen van A. Wassilieff en
Max Morse voor de kakkerlakken. lJaarentegen bleken e
oorwormen aan H. Zweiger, H. Randolph en Miss Stevens
naast het x-chromosoom een y-element te bezitten. De
krekels eindelijk bestudeerden P.Buchner, S. Gutherz, e.a.,
niet zonder dat ernstige meeningsverschillen naar voren
traden : Buchner meende ook bij de ei-ontwikkeling der
wijfjes een accessorisch lichaam te vinden, maar Gutherz
wees er op, dat dit lichaam niets met een geslachtschromosoom uitstaande had.
Dat de kevers eensdeels aan het x o-, anderdeels aan
het xy-schema beantwoorden, werd beven reeds aangeduid en ook voor de libellers (Odonata) bleek al spoedig
hetzelfde te gelden als voor de andere tot dusver genoemde insekten. Anax junius, onderzocht, eerst door
Mc. Gill alleen, later door Lefevre en Mc. Gill te zamen,
heeft b.v. e 27, 9 28 chromosomen.
Eene laatste groep van insecten eindelijk, waarvoor
men heeft ingezien, dat aan het chromosomen-complex der di individuen iets ontbreekt, zijn de Diptera,
de vliegen en muggen. Het was alweer Miss Stevens, die
zich door een onderzoek van verschillende vormen verdienstelijk maakte. Maar hier was het vooral Prof. Th.
H. Morgan van de Columbia University te New-York,
Wiens werk over D: osophila ampelophila (melanogaster)
de bananen-vlieg, de belangstelling wekte. Deze vlieg
heeft in de lichaamscellen 8 chromosomen, ni. 2 groote
haakvormig gebogen paren, 1 zeer klein paar en dan
twee geslachtschromosomen, ongeveer 2/3 maai zoo
lang als de groote haakvormige chromosomen, en waarvan er een, het y-element, in het d geslacht eveneens
haakvormig gebogen is.Zeer talrijke vliegen onderzocht,
daartoe gebracht door Morgan's voorbeeld, Ch. W. Metz.
Onze conclusie mag zijn, dat bij de insecten het ver-
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schijnsel zeer gewoon is, dat de wijfjes 66n soort van
eicellen, de mannetjes twee soorten van spermatozoan
voortbrengen, m.a.w. het 9 geslacht homo-, het di heterogametisch is. Regel is het intusschen geenszins, gelijk
wij hieronder nader zullen vernemen. De vraag, of heterogametie van het c? geslacht nog elders in het dierenrijk
waargenomen is, kan in bevestigenden zin beantwoord
worden. De naaste verwanten der insecten onder de gelede
dieren, voorts de wormen en de zoogdieren leverden
nog vele voorbeelden.
Met de naaste verwanten der insekten warden hier
bed odd €enerzij ds de duizendpootachligen, anderzij ds
de spinnen. De eerstgenoemden bestudeerden M. W.
Blackman en G. Medes, spinnen. b.v. Montgomery
(Lycosa !), Miss L. Wallace, E. H. Berry.
Aan de wormen werden niet weinige verhandelingen
gewijd. Onderzocht zijn in hoofdzaak de Nematodes of
draadwoi men, waartoe de bekende spoelworm behoort,
daarnaast een enkele vertegenwoordiger uit de met de
lintwormen verwante groep der Trematoden of zuigwormen. Algemeen bleek het Pi otenor-schema van Wilson
gevolgd te worden. Nadere bijzonderheden gelieve men
aan, te treffen in een werkje van schrijver dezes over
de stoffelijke basis der erfelijkheid bij planten en dieren,
dat dezer dagen het licht ziet.
Vat den toestand bij de zoogdieren betreft, zoo heerscht
hier over het algemeen veel minder klaarheid dan bij de
tot dusver genoemde groepen. intusschen ziet het er
wel naar dat gezegd mag worden, wat voor de
Hemiptera enz. gold, nl. dat êên type van eicellen en twee
typen van spermatozoan worden voortgebracht. Eene
waardevolle mededeeling met betrekking tot het Opossum
danken wij aan H. E. Jordan, die tevens een overzicht
gaf van wat te voren over de geslachtschromosomen
der zoogdieren was gewerkt. H. von Winiwarter beschreef
heterochromosomen voor de kat, S. Gutherz voor de
muis. Zeer veel is er geschreven over de chromosomes
van den mensch. W. Flemming be yond in 1898 hun aan-
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tat te zijn 24. J. Duesberg kwam in 1906 tot dezelfde
conclusie, 12 chromosomen tellend in de d geslachtscellen, en dezelfde getallen vond Montgomery in 1912.
Hiermede in het geheel niet in overeenstemming zijn de
resultaten van von Winiwarter van het jaar 1912. Volgens dozen heeft de vrouw 48 chromosomen, waaronder
2 x-chromosomen, de man 47, waaronder 1 x-element.
In de eicellen zouden steeds 24 chromosomen voorkomen, in de spermatozoan deels 23, deels 24. Het zou
dus met ons al juist zoo gesteld zijn als met de bovenbedoelde insecten enz., zeer ten gerieve van het 9 geslacht, dat, gegeven dat de chromosomen algemeen als
de dragers der erfelijke eigenschappen gelden, er op zou
kunnen bogen, een aantal eigenschappen dubbel te hebben, die bij het geslacht slechts enkel vertegenwoordigd
zijn. De afwijkende resultaten van von Winiwarter
hebben intusschen aanleiding gegeven tot het doen van
nieuwe onderzoekingen. M. F. Guyer onderzocht negers
en blanken en meende in de cellen van de laatstgenoemden
een veel grooter aantal chromosomen te vinden, dan in
die van negers. Dit klinkt aannemelijk, want neger en
blanke staan ver genoeg van elkander af, om een geheel
verschillend chromosomenaantal te hebben. Ook Evans
telde bij den blanke 48 chromosomen en wel, in tegenstelling met von Winiwarter, zoowel bij het
als het
geslacht. Men kon dus gaan denken, dat het karakteristieke getal van het blanke ras was 48, al of niet verminderd met een bij het
geslacht, dat voor negers 24.
Nieuwe onderzoekingen van Wieman, bij negers en
blanken beide, leerden evenwel, dat steeds 24 chromosomen voorkomen. Het geslacht heeft er evengoed
24, als het 9, maar 66n dezer chromosomen is veel te
klein, m.a.w. het 9 geslacht heeft twee x-chromosomen,
het
slechts een en daarnaast een y-element, dat zekere
eigenschappen mist, die het x-chromosoom wel draagt.
De zaak staat dus op het oogenblik zoo, dat het karakteristieke aantal chromosomen van den mensch 24 schijnt
te zijn, met deze byzonderheid, dat het
geslacht een

e

e

d

e

d

DE BEPALING VAN HET GESLACHT.

209

gedeelte van een chromosoom mist, dat bij het tweemaal vertegenwoordigd is. Von Winiwarter en Evans
hebben blijkbaar toevallig materiaal in handen gekregen,
dat min of meer abnormaal genoemd kan worden.
Wij zijn thans genaderd tot een nieuw gedeelte van
onze bespreking der geslachtschromosomen. Boven werd
opgemerkt, dat in het bijzonder de zeeappels, de vlinders,
de amphibieen en de vogels ons nog bezig zouden houden.
Inderdaad wijken deze met meer of minder groote zekerheld principleel af van de x o- en x y-schemata, die wij
tot nu toe steeds van toepassing vonden. Niet het e geslacht is bier, resp. schijnt te zijn, het heterogametische,
maar het 9. Dit laatste brengt dus twee typen van eicellen voort, het d 1 type van spermatozoen.
Dat de zeeappels in dit verband genoemd worden,
heeft feitelijk nog slechts historische beteekenis. In 1909
meende F. Baltzer gevonden te hebben, dat voor hen het
tegenovergestelde gold als voor Ilemiplei a, 01 thopie 1 a
enz. In 1913 trok hij echter zijne bewering terug, nadat
inmiddels D. H. Tennent voor den zeeappel Hipponoe
heterogametie van het e geslacht had aangetoond.
Van de vlindel s - evenwel weten wij tegenwoordig met
absolute zekerheid, dat de e individuen een zeker geslachtschromosoom twee maal hebben, dat bij 9_ de
slechts eenmaal of ten minste niet volledig tweemaal
aanwezig is. Reeds lang te voren had men dit uit de
resultaten van bastaardeeringsproeven, waarop wij, om
niet al te uitvoerig te worden, thans niet willen ingaan,
begrepen. Ook hadden verschillende onderzoekers, Miss
Stevens, Pauline Dederer, John P. Mun ,,on„ M. H. Cook,
Johann Erwin Buder, er op gewezei, dat bij individuen steeds een even aantal chromosomen voorkomt,
zoo bij den wolf smelkpijlstaart vlgs. Buder 56 in 28 paren.
Het bewijs echter werd eerst onlangs geleverd door nauwkeurige onderzoekingen van J. Seiler en L. Doncaster.
De eerste mededeelingen van Seiler hadden betrekking
op Phragmatobia fuliginosa, een met den St. Jacobsvlinder en Beervlinder verwante soort van Nachtvlinder.
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De mannetjes zijn gekenmerkt door 56 chromosomen,
waaronder 2 geslachtschromosomen, de wijfj es hebben
er 57, waaronder 1 geslachtschromosoom en eene in twee
fragmenten uiteengevallen rest van een 2e geslachtschromoscom, als het ware een samengesteld y-element.
Men spreekt intusschen thans niet van een y-element,
maar gebruikt in gevallen van heterogametie van het
9 geslacht voor het geslachtschromosoom en eene eventueele rest daarvan de letters z en w. De mannetjes
kan men dus voorstellen door zz, de wijfjes door wz
of oz, de spermatozoen, alle aan elkander gelijk en in
het bezit van een geslachtschromosoom, door z en de
eicellen, van 2 typen, voor de helft met en voor de helft
zonder geslachtschromosoom, door w en z resp. o en z.
Phragmatobia fuliginosa volgt het wz-schema, alle
spermatozoen hebben 28 chromosomen, de eieren voor
de helft ook 28, maar overigens 27 +, een uit 2 fragmenten bestaand w-element, dus 29 chromosomen.
Vertegenwoordigt Ph agmatobia, om zoo te zeggen,
het omgekeerde van het Lygaeus-type, den toestand
van Protenor, maar dan omgekeerd, heeft men eveneens
bij vlinders aangetroffen. Zoo hebben. volgens Seiler de
wijfjes van Talaeporia tubulosa (eene mot, die een kokertje
maakt, vandaar de naam) 59 en de eieren of 29, Of 30
chromosomen, de mannetjes daarentegen 60 en de spermatozoen steeds 30 chromosomen. En Doncaster, die,
eene uitvoerige studie maakte van den bessenvlinder,
Abraxas gz ossulariata, vond ten minste bij zekere rassen
van deze soort de wijfjes in het bezit van 55, de mannetjes
in dat van 56 chromosomen, terwi.j1 bij andere de wijfjes
blijkbaar naast het z-chromosoom een w-element hebben.
Behoeven wij, wat de vlinders betreft, niet meer in
twijfel te verkeeren omtrent het gedrag der chromosomen, ten opzichte van den toestand bij amphibieen
past nog voorzichtigheid in ons oordeel. F. Levy en W.
W. Swingle traden op grond van waarnemingen bij
kikkers voor de heterogametie van het o geslacht in de
bres. R. Goldschmidt kan zich hiermede echter niet ver-
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eenigen. Hij telde bij een door parthenogenesis, d.i. door
kunstmatige ontwikkeling van een onbevrucht ei, verkregen en di uitgevallen kikker 26 chromosomen. In tegenstelling met de verwachting is dit het diploide aantal.
Goldschmidt redeneert nu aldus. De eicel zal, toen de
partherlogenetische ontwikkeling haar aanvang nam,
het haplolde aantal of 13 chromosomen gehad hebben.
Dit aantal werd reeds zeer spoedig, door welke oorzaak
dan ook, verdubbeld. Maar dan moeten onder de 26
getelde chromosomen ook twee geslachtschromosomen
schuilen en dus moet het di geslacht het homogametische
zijn. Voor deze redeneering is zeker veel te zeggen, en
het moet worden toegegeven, dat ervaringen, waarover
hieronder meer, omtrent de mogelijkheid, bij kikkers en
padden invloed uit te oefenen cp de getalverhouding
tusschen di en 9 individuen er zeer goed mede in overeenstemming te brengen zijn.
Wat eindelijk de vogels aangaat, zoo kan men er vrij
gerust op zijn, dat ook hier het 9 geslacht het heterogametische is, zulks vooral op grond van de resultaten
van kruisingsproeven en niet zoo zeer, omdat wij over
veel goed gedocumenteerde gegevens ten opzichte van
de chromosomen beschikken. De chromosomen der vogels
zijn niet gemakkelijk te bestudeeren, wijl zij eene sterke
neiging hebben te zamen te kleven. Intusschen kwamen
in 1914 Alice M. Boring en Raymond Pearl met kiem op
tegen eene vroegere mededeeling van M. F. Guyer, volgens welke de haan en niet de kip twee typen van geslachtscellen zou voortbrengen, en beschreef de laatstgenoemde onderzoeker zelf een tweetal jaren later 2
U-vormige geslachtschromosomen naast 16 gewone voor
het di en in het geheel slechts 17 chromosomen, waaronder
I U, voor de 9 individuen van ons gewone hoen.
Na aldus met de voornaamste feiten kennis te hebben
gemaakt, keeren wij terug tot de vraag, wat de beteekenis van het onderscheid in de chromosomen tusschen d
en 9 individuen, dat in zoovele gevallen (niet in alle !)
werd opgemerkt, zijn kan. En dan kunnen wij vast-
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stellen, dat de algemeene opvatting tegenwoordig wel
schijnt te zijn, dat er eene bepaalde eigenschap is, die
beslist, welk geslacht zal optreden, en dat deze eigenschap
haar zetel in de geslachtschromosomen heeft. Den gedachtengang van Mc. Clung heeft men voortgezet en met
de resultaten van latere onderzoekingen in overeenstemming gebracht. Tot toelichting hiervan diene het
volgende, waarbij wij voornl. slechts het oog hebben op
organismen als de Hemiptera enz.
Wanneer men te doen heeft met eene soort, waarbij
eene scheiding in e en 9 individuen voorkomt, zoo is
het inderdaad niet buitengesloten, dat het van een enkele
eigenschap afhangt, welk geslacht te voorschijn zal
treden. Mannelijke en vrouwelijke individuen schijnen
wel beide de eigenschap voor mannelijkheid te hebben,
men denke aan de c?' trekken, die zoo dikwijls, in het
bijzonder bij het ouder worden, bij 9 individuen zichtbaar warden. Wanneer nu buitendien eene eigenschap
voor 9 worden aanwezig is, krachtig bij de 9 individuen,
zoodat de eigenschap voor mannelijkheid wordt overheerscht, minder krachtig bij de d1, zoo zoude daarmede
het geslacht van deze eene eigenschap afhankelijk kunnen zijn. De vraag is, hoe men zich dat meer of minder
krachtig zijn der eigenschap voor vrouwelijkheid moet
voorstellen. Daarop kan het antwoord aldus luiden :
dat zij in de x-chromosomen zetelt en derhalve bij C)
individuen tweemaal, bij e slechts eenmaal vertegenwoordigd is.
Deze redeneering, die mutatis mutandis ook op Aintiers, vogels enz. van toepassing is, heeft er toe geleid,
dat men tegenwoordig meestal als vaststaand aanneemt,
dat de geslachtschromosomen het geslacht bepalen.
Zoo heel zeker komt dit den schrijver intusschen niet
voor. Bewijzen, dat het zoo is, heeft men niet, argument'
ten voor het tegenovergestelde, n.l. dat het hebben van
een of twee geslachtschromosomen een begeleidend kenmerk van het geslacht, een gevolg van het geslacht is,
daarentegen te over. Men bedenke b.v. dat veelal geen
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onderscheid in de chromosomen tusschen het di en y geslacht bestaat. Wel zou dan de eigenschap voor vrouwelijkheid zeer goed, in plaats van eenmaal afwezig, bij een
eindividu eenmaal latent of onwerkzaam kunnen zijn,
maar hierinede rijst toch de vraag, waarom, bij aanwezigheid van goed gedifferentieerde geslachtschromosomen, de eigenschap voor vrouwelijkheid juist in deze
zou moeten zetelen. En wat te denken van gevallen, als
dat van de spin Theridium, onderzocht door Montgomery,
waarin, krachtens het bovenstaande, het di geslacht
t. o. de chromosomen heterogametisch is en toch twee
typen van eicellen, groote en kleine, worden voortgebracht?
Eenige bijzondere gevallen van overerving van het geslacht
zijn zeer geschikt, am ons in onze meening te staven.
Ascaris nigrovenosa (Angiostomum nigrovenosum) is
een soort van spoelworm, die in twee vormen optreedt,
een grooteren, tweeslachtigen, die als parasiet leeft in
de long van den kikker, en een kleineren, van gescheiden
geslacht, den z.g. Rhabdilis-vorm, die met den
eerstgenoemden afwisselt en vrij in den bodem voorkomt. Th. Boveri en W. Schleip onderzochten onafhankelijk van elkander, hoe het hier met de chromosomen staat, en kwamen tot overeensternmendo resultaten. De vrijlevende wijfies en manneties hebben resp.
12 en 11 chromosomen, gehoorzamen dus aan bet P rofenor-scherna, de tweeslachtige generatie, die volgt, telt
er 12. Eenigermate raadselachtig is het, waarom nu geen
individuen met 11 chromosomen optreden. 131ijkbaar
gaan de heift der spermatozoan der vrijlevende individuen, waarin het geslachtschromosoom ontbreekt, te
gronde. De groote tweeslachtige dieren brengen een type
van eicellen met 6 en twee soorten van spermatozoan
met 6 en 5 chromosomen voort. Dit moot aldus begrepen
worden, dat bij de ontwikkeling der spermatozoan
der beide in de spermatocyt dat is nog diploide
moedercel der spermatozoan, die de reduktiedeeling
doormaakt en daarbij, in den regel, aan vier spermanog aanwezige geslachtstozoen het aanzijn geeft
15
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chromosomen uitgestooten wordt met het gevoig, dat
slechts de helft der spermatozoan een geslachtschromosoom krijgen kan. De redeneering, dat twee geslachtschromosomen een 9 individu geven, een x-element een
ete voorschijn roept, kan hier bezwaarlijk in toepassing
gebracht worden, waar individuen met twee geslachtschromosomen ook tweeslachtig kunnen zijn. En het is
zeer zeker misplaatst te betoogen, dat bij de vorming
der spermatozoan in de tweeslachtige dieren een geslachtschromosoom geelimineerd wordt en daarom nu or
individuen gaan optreden : voor het uitstooten van
dat geslachtschromosoom zijn bepaalde eigenschappen
noodig en deze zijn het blijkbaar, die het optreden van
de d individuen veroorzaken.
Eene zeer merkwaardige overerving van het geslacht
vindt men bij bijen en hommels (Apidae), wespen (Vespidae) en mieren (Formicidae), alles vliesvleugelige insecten of Hymenoptera. De algemeene regel is hier, dat
een wijfje (koningin) bevruchte en onbevruchte eieren
legt, hetzij achtereenvolgens, door het uitgeput raken
van den voorraad spermatozoan, die het wijfje bij de
paring in een daartoe bestemd reservoir, het receptaculum seminis, opnam, hetzij naar willekeur, door al of
niet openen van het receptaculum seminis bij het leggen
der eieren. Uit de bevruchte eieren komen dan uitsluitend wijfjes te voorschijn — al naar de wijze, waarop de
larven gevoed werden, al of niet (de arbeidsters) van
goede geslachtsorganen voorzien — uit de onbevrucht
gebleven eieren uitsluitend mannetjes (darren). De
eieren zijn steeds van het gereduceerde aantal chromosomen voorzien — bij de honingbij 16 — en dezelfde
eieren, die, onbevrucht gebleven, di individuen leverden,
zouden na bevruchting wijfjes gegeven hebben. Het
ontstaan der mannetjes berust dus op eene echte parthenogenesis, waarbij het haploide aantal der chromosomen
gehandhaafd blijft, en de spermatozoan zullen zonder
reduktiedeeling moeten worden voortgebracht. Dat dit
inderdaad gebeurt, is door de onderzoekingen van F.
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Meves en J. Duesberg, van E. L. Mark en M. Copeland
en van H. Nachtsheim bij de honigbij en een paar soorten
van wespen, van L. Granata en L. Armbruster bij de
bijen Xylocopa violacea en Osmia cornuta, van W. Schleip
en H. Lams bij mieren voldoende gebleken. Eene bijzonderheid, overigens van ondergeschikte beteekenis, die
daarbij nog voor den dag kwam, is, dat niet 4 goed ontwikkelde spermatozoan uit een spermatocyt ontstaan,
zooals de regel is, dock slechts 2 (wespen) of zelfs maar 1
(honigbij).
Niets is nu eenvoudiger, dan aldus te redeneeren : het
haplolde aantal chromosomen, waaronder 66n geslachtschromosoom, geeft een di, het diploide, waaronder twee
geslachtschromosomen, een 9 individu, dus is de beteekenis der geslachtschromosomen als veroorzakers van het
geslacht aangetoond. Maar daarbij ziet men over het
hoof d, dat het voornaamste punt, dat opgehelderd moet
worden, is, dat hier eene geheel normale ontwikkeling
steeds weer met het gereduceerde aantal chromosomen
doorloopen wordt. Hiervoor zijn stellig bepaalde erfelijke eigenschappen noodig en aanwezig en daartegenover treedt het vraagstuk van de beteekenis der geslachtschromosomen geheel op den achtergrond.
Wij willen van de Hymenoptera geen afscheid nemen
zonder met een enkel woord melding gemaakt te hebben
van nog merkwaardiger toestanden, gelijk die b.v. bij
de Cynipiden of galwespen worden aangetroffen. Van
sommige soorten kent men hier slechts wijfjes, die zich
langs parthenogenetischen weg voortplanten en zonder
reduktiedeeling eieren met het diplokle aantal chromosomen voortbrengen, wat den botanicus aanleiding zou
zijn te spreken van eene voortplanting door apogamie
(apogamie = afwezigheid van geslachtelijke vermenigvuldiging). Typisch voor Cynipiden is evenwel, dat telkenj are twee generaties met elkander afwisselen, waarvan
er een uitsluitend uit parthenogenetisch zich voortplantende wijfjes bestaat en in herfst, winter of voorjaar
verschijnt, de andere uit c? en 9 individuen, die in Mei,
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Juni of Jun optreden. Nauwkeurig onderzocht is Neuroterus lenticularis en wel door L. Doncaster. De a(po)game
generatie van deze soort doet in den herfst aan de onderzijde van eikebladen kleine op knoopjes gelijkende galvormingen ontstaan, die in Maart of April door de zonder
uitzondering 9 veroorzakers worden verlaten. Deze leggen eieren, die zich zonder bevruchting ontwikkelen, in
de knoppen van den eik, met het gevolg, dat in Mei aan
bladen en katjes ronde sappige galletjes worden opgemerkt (Neuroterus of Spathesaster baccarum), waaruit
nu di en 9 individuen te voorschijn komen. Bevruchting
vindt plaats en uit de eieren ontstaat weer de ongeslachtelijke herfstgeneratie. Een agaam wijfje roept
Of alleen mannetjes Of alleen wijfjes in het leven. Dc
scherpzinnige lezer begrijpt gemakkelijk, hoe het hier
met de chromosomen en de reduktiedeeling gesteld zal
zijn. De agame Ienlicularis-wijfjes hebben het diploide
aantal chromosomen, 20 volgens Doncaster. Een gedeelte brengt zonder reduktie slechts diploide eieren
voort, en daaruit ontstaan de diploide baccarum-wijfjes,
de rest evenwel met reduktiedeeling slechts haploide
eieren, die bij gebrek aan mannetjesniet bevrucht kunnen worden en de haploide baccarum-mannetjes leveren.
De ontwikkeling der spermatozoen gaat, evenmin als bij
di bijen en wespen, met reduktiedeeling gepaard, die der
door hen te bevruchten eicellen natuurlijk wel.
De galwespen brengen ons op de bladluizen, die eveneens dikwijls galvormingen te weeg brengen en eene
merkwaardige levensgeschiedenis hebben. De onderzoekingen van Miss Stevens, W. B. v. Baehr en Th. H.
Morgan hebben ons omtrent deze laatste vrij volledig
ingelicht. In den nazomer paren c en 9 individuen met
elkander en nit de bevruchte eieren komen in het voorjaar uitsluitend wijfjes te voorschijn. Deze vermenigvuldigen zich langs ongeslachtelijken weg zonder reduktie van het aantal chromosomen een of meer generaties
lang, tot weer mannetjes en sexueele wijfjes geboren
worden. De vraag is, waarop dit berust en hoe het komt,
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dat uit de bevruchte eieren slechts wijfjes verkregen
warden.
Wat am te beginners het tweede gedeelte dezer vraag
betreft, het is gebleken, dat bij de bladluizen het c? geslacht weer eens gekenmerkt is door het ontbreken van
66n al of niet samengesteld x-element, dat bij het y tweemaal vertegenwoordigd is. Zoo heeft Aphis saliceti volgens v. Baehr 9 6 en c? 5 chromosomen, Phyllaphis coweni
volgens Morgan dezelfde aantallen, Phylloxera car yaecaulis volgens denzelfden onderzoeker 9 8, di 6 en Ph.
fallax 9 12 en c? 10 chromosomen. Men zou dus verwachten, dat steeds twee typen van spermatozoen warden
voortgebracht, zulke met en zulke zonder het x-element.
In werkelijkheid komen slechts de wijfjes-opleverende
spermatozoen tot ontwikkeling en gaan de spermatozoen zonder x-element te gronde. Zeer belangrijk is, dat,
wanneer de spermatozoen-moedercel nog ternauwernood
met de reduktiedeeling begonnen is, vOOrdat de eerste
kerndeeling zich voltrokken en het geslachtschromosoom zich hetzij naar de eene, hetzij naar de andere pool
begeven heeft, de beide dochtercellen reeds in aanleg
zichtbaar zijn, van elkander verschillend in grootte, en
het steeds naar de zijde van de grootste cel is, dat het
x-element zich begeeft. Dit toch wijst er op, dat niet de
spermatozoen wijfjes-gevend werden, omdat het x-element
er in terecht kwam, maar dat het geslachtschromosoom
er in voorkomt, omdat zij bij de reduktiedeeling tot wijfjes-gevend gestempeld werden. De groote dochtercel
van de eerste deeling der reduktiedeeling deelt zich geheel
normaal tot twee spermatozoen ieder met een x-element,
de kleine degenereert alvorens ck. tweede deeling vol.tooid te hebben.
Wij hebben thans begrepen, waarom bij de bladluizen
uit de bevruchting slechts 9 individuen voortkomen, en
staan voor de vraag, waarop het berust, dat deze op den
duur weer aan mannetjes en sexueele wijfjes het aanzijn
geven. Het antwoord is zeer eenvoudig. De sexueele
wijfjes ontstaan, evenals tusschengeneraties van onge-
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slachtelijke wijfjes, zonder dat eenige wijziging in het
aantal der chromosomen optreedt, en zijn slechts daardoor gekenmerkt, dat zij hare eieren met reduktiedeeling
voortbrengen. De mannetjes evenwel komen voort uit
diploide eieren van ongeslachtelijke wijfjes, waaruit an
der beide x-elementen verwijderd werd ! En het is alweer
eene kwestie van smaak, of men zeggen wil, dat een cr
individu geboren wordt, omdat een x-element uitgestooten werd, dan wel dat krachtens de erfelijke eigenschappen der soort een mannetje geboren moest worden
en daarom een x-element geelimineerd werd. Wanneer
men intusschen met alle verschijnselen rekening houdt,
zal men het laatste aan moeten nemen. Bij de genoemde
Phylloxera-soorten n.l. verschillen de wijfjes-gevende en
mannetjes-gevende eieren in grootte, voor nog van uitstooten van een x-element sprake is ; alleen de kleine,
blijkbaar dus reeds e eieren stooten een x-element uit
en bij Phylloxera caryaecaulis komt er nog deze complicatie bij, dat bepaalde ongeslachtelijke wijfjes slechts
groote, andere slechts kleine eieren leggen.
Overzien wij het geheel der hier opgesomde argumenten, zoo ontkomen wij niet aan den indruk, dat het vooralsnog rnisplaatst zou zijn, de geslachtschromosomen
als dragers van het geslacht aan te merken. Men kan
werkelijk niet meer zeggen, dan dat zij een begeleidend
kenmerk van het geslacht uitmaken. Wat niet wegneemt, dat ons inzicht in het probleem der geslachtsbepaling zich sinds het jaar 1900 ontzaglijk heeft verdiept.
Wij eindigen onze bespreking met eene korte verwijzing naar de resultaten van pogingen, om invloed uit te
oefenen op de getalverhouding tusschen d 'en 9 individuen,
kortweg op het geslacht. Op het eerste gezicht lijkt dit
onmogelijk, in het bijzonder voor dengene, die in de geslachtschromosomen de dragers van den, het geslacht bepalenden faktor ziet. Niet waar, de helft der spermatozoan
bij de Hemiptera c.s. hebben het geslachtschromosoom,
de overige niet, en dus moeten de helft der individuen
9, de overige d' uitvallen ? Toch is het in meer dan 66n
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geval reeds mogelijk gebleken, het geslacht te beInvioeden. Vooral proeven met vlinders en amphibieen gaven
overtuigende uitkomsten.
Wat de eerstbedoelde betreft, zoo worde hier nogmaals
iets omtrent het werk van J. Seiler medegedeeld. Deze
onderzoeker stelde wijfjes van Talaeporia tubulosa,
waarvan wij reeds vernamen, dat zij 59 chromosomen
hebben, aan abnormaal hooge temperaturen bloot. Het
gevolg was, dat veel meer mannetjes uit de door deze
individuen gelegde eieren te voorschijn traden, dan
anders het geval zou zijn geweest. Een dergelijk resultaat
werd bereikt, door de bevruchting zoo lang, als maar
eenigszins mogelijk was, uit te stellen, m.a.w. de eieren
overrijp te laten worden, alvorens het toetreden van
spermatozoen mogelijk te maken. Willen wij het een
en ander trachten te begrijpen, zoo moeten wij ons nog
even daarvan rekenschap geven, dat het met de ontwikkeling van eicellen anders gaat dan met die van spermatozoen. Spermatozoen ontstaan, gelijk wij zagen,
met zijn vieren uit eene nog diploide spermatozoenmoedercel. Uit eene zich met reduktie deelende „eimoedercel" of o(v)ocyt ontstaat evenwel slechts een
enkele eicel, die de drie andere dochtercellen, Welke
lijk hadden moeten optreden, als z.g. poollichaampjes
aan hare oppervlakte uitstoot.
Bij Talaeporia tubulosa hebben de wijfjes 59, de mannetjes 60, de eicellen of 29 Of 30 en de spermatozoen steeds
30 chromosomen. Uit een ei met 30 chromosomen treedt
na bevruchting steeds een individu te voorschijn. Het
is duidelijk, dat een dergelijk ei ontstaat, wanneer het
in de ovocyt eènmaal voorhanden geslachtschromosoom
voor het ei behouden blijft en niet met de poollichaampjes uitgestooten wordt. Zoovecl laat zich dus naar aanleiding van het bovenstaande in elk geval zeggen, dat
hooge temperaturen en overrijp worden der eieren
eigenlijk der ovocyten faktoren zijn, die bevorderlijk
zijn voor het binnen het ei blijven van het geslachtschromosoom. Maar of nu het ei met 30 chromosomen tot

220

DE BEPALING VAN HET GESLACHT.

e

een
individu leidt, omdat het geslachtschromosoom
er in bleef, dan wel of dit laatste gebeurde, omdat het
ei door de genoemde invloeden al tot
gestempeld was,
dat zijn vragen, waarop wij, anders dan tegenwoordig te
doen gebruikelijk is, het antwoord schuldig willen blijven.
Boven werd er reeds op gezinspeeld, dat het ook bij
kikkers en padden mogelijk is gebleken, invloed op het
geslacht uit te oefenen, en dit zou steun verleenen aan
de opvatting, dat bij deze dieren het 9 geslacht het
heterogametische is. Inderdaad is het aan R. Hertwig
en zijne leerlingen G. Kuschakewitsch en E. Witschi,
voo.rts aan Leo Adler gelukt, bij kikkers een doorslaan
van de geslachtsverhouding ten gunste der mannetjes en
zelfs een algeheel ontbreken van wifi es te bewerken en
wel langs denzelfden weg, dien Seiler later zou betreden,
n.l. door de eieren overrijp te laten worden. Wellicht mag
daaruit de gevolgtrekking gemaakt worden, dat bij de
eiontwikkeling der amphibieen, als bij die der vlinders,
een eenmaal aanwezig geslachtschromosoom de keus
heeft tusschen in het ei blijven en er met de poollichaampjes uit verwijderd worden, op welke keus de omstandigheden invloed vermogen uit te oefenen. Helen King,
die met Bufo lentiginosus, eene Noord-Amerikaansche
pad, werkte, beyond de temperatuur en overrijpheid
der eieren van Been beteekenis. Daarentegen kon zij,
door het water, waarin de eieren afgezet werden, aan te
zuren, een overmaat van mannetj es in het leven roepen.
Nog van 6611 verder geval ware gewag te maken, waarin
het mogelijk is gebleken, het geslacht te beinvloeden,
terwiji het met zekerheid een organisme betrof, waarbij
twee typen van eicellen worden voortgebracht. Dat
organisme was de duif en het was 0. Riddle, aan Wien
het gelukte, de normale getalverhouding tusschen
en
9 individuen te verstoren. De vraag, of ooit bij soorten
als de mensch, waarbij de
individuen heterogametisch
en, om reden dat zich alle 4 de dochtercellen van een
spermatocyt tot levenskrachtige spermatozoen ontwikkelen, van al of niet verwijderen van het x-chromo-
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soom geen sprake kan zijn, eene verschuiving der geslachtsverhouding bereikt zal worden, moeten wij alweer
onbeantwoord laten. Een felt als dat, medegedeeld door
Montgomery, ni. dat uit de eieren van de spin Latrodeclus 8 maal meer mannetjes dan wijfjes te voorschijn
komen, geeft te denken. Maar wellicht heeft de natuur
het hier zoo ingericht, dat de spermatozoan zonder xchromosoom beter voor het bevruchten der eieren geschikt zijn dan de wijijes-gevende spermatozoan en
hebben wij er verder niets achter te zoeken.
Ten slotte de opmerking, dat, waar wij het hier over de
mogelijkheid, willekeurig het geslacht te bepalen, hadden,
wij slechts het oog hadden op onderzoekingen, waarbij
getracht werd, invloed uit te oefenen op de geslachtscellen voor de bevruchting. Natuurlijk zou men ook
kunnen gaan probeeren, de na de bevruchting inzettende
ontwikkeling in eene bepaalde richting te leiden. Zulke
proeven zijn inderdaad genomen en in sommige gevallen
met gewichtige resultaten. Zoo gelukte het aan verschillende onderzoekers, met name aan Witchi, bij kikkers het geslacht te beinvloeden door na de bevruchting
inwerkende faktoren. En onlangs verraste Baltzer de
wetenschappelijke wereld met de mededeeling, dat men,
jonge nog ongedifferentieerde larven van Bonellia viridis, een merkwaardig wormachtig dier uit het zeewater,
over welks chromosomen men nog niet ingelicht is, willekeurig kan dwingen tot mannetjes of wijfjes te worden,
door hun al of niet de gelegenheid te geven zich vast
te zetten op het snuitvormige verlengsel van een volwassen dier. Met groote belangstelling mag men
uitzien naar de resultaten van verdere proefnemingen
van gelijke strekking. Het zou uiterst merkwaardig zijn,
bijaldien het zou gelukken, een ten opzichte van de
chromosomen heterogametisch individu er toe te brengen, onder den invloed van uitwendige omstandigheden,
door metagame geslachtsbepaling, zooals men zou kunnen
zeggen, het andere geslacht aan te nemen

DE „GEEST DER EEUW" EN DE
PHILANTHROPIE
DOOR

EVERARD GEWIN.

Telkens weer bemerkt men, dat als een kenmerk van
het godsdienstig rêveil uit het begin der negentiende
eeuw, het beoefenen van weldadigheid wordt beschouwd.
De begrippen rêveil en philanthropic zijn voor velen
verbonden. Wanneer men in het rêveil enkel Heldring
ziet, dan is die associatie van rêveil met philanthropic
begrijpelijk, maar met Heldring begint het rêveil niet en
uit goede bron vernam ik dat Pierson, jaren nadat hij
„Oudere Tijdgenooten" had geschreven, brieven of
manuscripten uit de periode 1820 tot '30 of '40 onder
de oogen kreeg en naar aanleiding daarvan verklaarde
het to bejammeren dat bij het bewerken van zijn geschrift
hem onbekend was dat het rêveil reeds omstreeks 1820
was begonnen.
Neen, philanthropische bemoeiing behoorde juist tot
den „geest der eeuw", door da Costa en andere rêveil
ihannen bestreden, en het is duidelijk dat een beweging
die reageert tegen den tijdgeest, niet als kenmerk zal
dragen een kenmerk der gelaakte periode. Althans aan
vankelijk niet.
De geest der eeuw deed den mensch in 't middelpunt

staan van doen en denken. Homo, mensch, is de stam van
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het woord humanisme. De mensch in zijn kunnen, in
zijn treffelijken aanleg, in zijn grootheid en ontwikkelingsmogelijkheid ; de mensch zoekend naar geluk. Als
Leitmotiv in den zang der eeuw, zou men Pope's woord
kunnen stellen : „o happiness, our being's end and aim".
Montaigne, die den „geest der eeuw" heeft beinvloed, -en op zijn beurt door klassieken als Plutarchus en Quintilianus beinvioed werd — heeft het uitgesproken, dat
de drang naar 't zich behagelijk voelen, de drang naar
geluk, de meest krachtige drijiveer is van het menschelijk handelen. Geluk, voluptê ! Hij weet dat deze uitdrukking, deze voorstelling, de rechtgeloovigen prikkelt,
maar daarom wil hij 't juist eens flink zeggen : it me plaist
de battre leurs oreilles de ce mot qui leur est si fort a
contrecoeur.
Naast Montaigne is aan Locke te denken. Hij pleit
voor harmonische ontwikkeling van alle krachten, dus
ook voor lichaamscultuur (verkeer in open lucht, verwijding van nauwsluitende kleeding, enz.). Wat de ziel
aangaat, men moet zorgen dat zij niets inwilligt wat
strijdt met de waardigheid en voortreffelijkheid van een
redelijk schepsel. Het beginsel van deugd is het verzaken van zichzelf en van eigen begeerten en het volgen
van 't geen de rede als het beste leert. In de kinderjaren
is de rede natuurlijk nog niet ontwikkeld en dan moet
men als agentia om kennis en deugd te vermeerderen,
lof en blaain gebruiken. De eerzucht moet worden geprikkeld en wat speciaal het aankweeken van philanthropischen zin betreft, men moet aan 't kind doen zien
dat het nuttig is om mededeelzaam te zijn : het brengt
dank van den begiftigde en achting zijner medeburgers.
Prikkel ook op dit punt de onderlinge naijver der kinderen, zoodat de een den ander in vriendelijkheid en goed
geefschheid tracht te overtreffen. Zoo worden op een
leeftijd, waarop de rede nog geen leidsvrouw kan zijn,
de goede eigenschappen tot gewoonte. De gewoonte is
zulk een machtige factor, dat dierenkwellers tot lieden
worden die lief de voor den medemensch missen. Daarom
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is het terecht, zegt Locke, — die zich op dit punt schijnt
te vergissen — dat bij ons in Engeland geen slager zitting
mag nemen in een rechtbank van gezworenen.
Locke legt, gelijk Montaigne, sterk den nadruk op
bevordering van waarheidsliefde. En wat de godsdienst
betreft, Locke, die zich een geloovig christen achtte,
en veel in den bijbel las, zag in het christendom het evangelie der Heide. De bijbel, dus de• openbaring, is een der
bronnen onzer kennis. De andere bron is de rede, het
natuurlijke licht. Maar de rede blijft de opperste rechter,
want zij alleen kan en moet de openbaring van God
onderscheiden van valsche openbaringen. Verdraagzaamheid moet betracht worden tegenover alle secten
en personen behalve tegenover atheIsten.
Groot is de invloed geweest die Locke, naast Montaigne,
Rabelais, Fêneon en anderen op de denkbeelden der
achttiende eeuw heeft geoefend. Verlichting, deugd,
rede, algemeene menschenmin, nut, natuur, dat waren
begrippen die aan de achttiende eeuw dierbaar waren.
De neiging om te vragen naar hetgeen nut brengt en te
wijzen op hetgeen nut brengt, komt o.a. uit in het geschrift van Ds. J. F. Martinet, (theoloog en natuurkundige), bewerkt in verschillende deelen, een „kathechismus der Natuur" geschreven met de bedoeling om
door beschouwing van het geschapene, „eenen onverzadelijken lust tot de beminnelijke Heer van de Natuur
te wekken". Onder de vergelijkingen die hij ter verduidelijking maakt, trof mij de paedagogische bemerking
— aan paedagogische opmerkingen is die tijd rijk —
dat men kinderen niet moet tegengaan in hun natuurlijke
neiging om naar alles te grijpen : door het betasten der
voorwerpen moeten zij hun kennis verrijken. Dit zijn
echter, hoezeer op zichzelf van belang, terloopsche opmerkingen van den schrijver, die in zijn geschrift — dat
enorme opgang maakte — Gods grootheid in de samenstelling van al 't geschapene wil in 't licht stellen. Hij
doet dit met een ijver die hem soms te ver voert. Zoo
meent hij dat God met overleg aan 't menschelijk lichaam
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vleugels onthouden heeft, anders toch zouden door de
snelle verplaatsingsmogelijkheid de dieverijen toenemen
(deel I p. 286). God liet het haar van ooze oogleden en
wenkbrauwen minder ver groeien dan het hoofdhaar,
omdat het afknippen derzelve, wegens de nabijheid
van 't oog gevaar zou opleveren (deel I, p. 240).
Wij denken hier aan Bernard in de St. Pierre die de practische zin prijst van den schepper, de vlooien een donkere
kleur gevend, zoodat de mensch ze gemakkelijk op de
blanke hued kan onderscheiden en in arrest semen. Ook
in de duitsche spectatoriale geschriften vindt men een
dergelijke physikotheologische beschouwingswijze, die
reeds eerder bij de Engelsche apologeten van het positieve christendom tegen het delsme werd gevonden. Ook
,kerkvaders hadden trouwens reeds met een apologetisch
Joel de natuur ontleed, o.a. Lactantius als tegenstander
van de toe-valsleer. Bij Ambrosius vindt men dezelfde
doorschietende ijver als bij Martinet en andere achttiendeeeuwsche schrijvers, bij het in 't licht stellen van Gods
wijze bouwkunst : God schonk ons het cerumen, het
oorsmeer, opdat het gehoorde, alclus vastgehouden
(zooals een karretje dus in '1 mune zand), rustig zou kunnen overdacht worden.
Die begrippeii nut, deugd, enz, die wij noemden, hingen samen. „Natuur en godsdienst", „rede en godsdienst", „natuur, vriendschap en deugd", vindt men
telkens als klaverbiaden vereenigd Wat verstonden de
achttiende-eeuwers onder dat veel-gecaj oleerde begrip
deugd ? Sons is bet een object van gevoelsvertedering.
Fen antler maal heel, deugd to bestaan in het beoefenen
van wijsheid. Toen Brender Brandis het doel der maatschappij tot nut van 't algemeen uiteenzette, duidde
hij bet o.a. aan als een bevorderen van de verlichting
en het geluk der medemenschen. Het geluk rust op de
deugd en deze kan niet bestaan zonder kennis en verlichting. Toen de redenaar zijn rede had beeindigd, werd
door een zangeres een aria gezongen, waarin, als weerklank op 's sprekers woorden, gewaagd werd van de
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„eedle menschenvrienden", die geen schoon kennen dan
het schoon der deugd en die onwetendheid voor ondeugd
houden.
Men wilde dus de deugd bevorderen en nut doen aan
het algemeen. Het algemeen ! Daarin openbaart zich de
appetitus societatis. Burgerzin was de deugd der deugden
in de deugdzame achttiende eeuw. „Hij was een nuttig
lid voor d'eedle maatschappij", deze uitspraak uit een
achttiende-eeuwsch grafgedicht duidt op de hoogste
kroon die verworven kon worden. „Hij was een menschenvriend", c'est tout dire. Kenmerkend voor den geest der
achttiende eeuw, is de opmerking van Charles de SaintPierre, dat die weldaden het hoogst zijn te stellen, die
aan het grootst aantal menschen nut brengen. En een
duitsch schrijver uit Bien tijd, verklaart dat Homerus
minder nut heeft gesticht dan de uitvinder van het
spinnewiel. Men zou zich dus stellig aan de zij de hebben
geschaard van de ontstemde discipelen van Jezus tegenover Maria, toen zij zalvend haar Heiland huldigen won
met kostelijke nardus, die, duur verkocht, aan een groot
aantal armen nut zou hebben gebracht.
De nutsverrichting geschiedde intusschen niet zonder
aandoening. leder „verlicht menschenvriend", die aan
zijn „natuurgenooten" nut brengt, ondervindt „de
zoete weelde van het weldoen". Een aangenaam, een verkwikkend gevoel. Montaigne, Locke en anderen hadden
reeds gezegd dat de drang naar 't zich aangenaam voelen,
de drang naar euphorie, naar geluk, de groote natuurdrang in den mensch is. Er lag dus in de beschouwing
der philanthropie een eudaemonistische trek : het feit
dat er armen zijn is in zooverre gelukkig dat men aldus
gelegenheid heeft om het zalig gevoel van het medelijden
in zich wakker te roepen en te ontwikkelen. Zoo vonci
men in de middeleettwen het bestaan van armen van 't
grootst belang omdat deze, begiftigd met gaven, baden
voor het zieleheil van den gever ; een eenzijdig kijken
dus naar de tekst : maak u vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon (dus : met uw geld), opdat zij u
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in de eeuwige tente (door hun voorspraak) ontvangen.
Het zou echter hoogst onbillijk zijn om de weldadigheid der achttiende eeuw gansch in het licht van dat eudaemonistisch standpunt en van die theoretische uiteenzettingen te bezien. „Och, dat al mijn Landgenooten
gelukkig waren, dit is de ongeveinsde wensch van een
welgevormt hart". Zoo zeiden Wolff en Deken Bens en
gaarne willen wij het goede streven dier dagen erkennen ;
wanneer men heeft uitgelachen om hun oppervlakkig
optimisme, hun deftigheid en kleinburgerlijkheid, om
den vorm waarin zij hun denkbeelden kleedden, dan
moet toch de waardeering en dank volgen voor het zeer
waardevolle dat door hen werd voorgestaan.
De menschlievende gezindheid uitte zich in 't eenvoudig geven van aalmoes zoowel als in het — vol optimisme
ontwerpen van plannen. Charles de Saint-Pierre droomde van de invoering van een wereldtaal en gaf in 1716
de twee eerste deelen in 't licht van zijn Traitë de pro/el
pour rendre la paix perpetuelle, waarin hij de plannen
voor een Volkerenbond ontvouwde.
Betreffen deze plannen den vrede en eenheid onder de
volken, de toenmalige armoede gaf ook aanleiding tot
projecten van de zijde der philanthropen. Benjamin
Thompson, de latere graaf Rumford (geboren in den
staat Massachusetts in 1753) was in dienst van den keurvorst van de Paltz getreden voor wien hij op verschillend gebied plannen ontwierp. Zoo wijdde hij zich aan
den invoer van aardappelen in het gebied van den keurvorst. In 1796 gaf hij in 't licht Essays political, economical and philosophical, waarin hij o.a. uitvoerig zijn
gedachten ontvouwde over een doelmatige verwarming.
Hij gaf te kennen dat de noodzakelijke levensbehoeften
tegen veel geringer prijs dan gewoonlijk konden verkregen worden, en dat dezelfde brandstoffen, in practische fornuizen gestookt, meer warmte geven. De toebereiding van goedkoope en gezonde, voedzame spijzen,
moet noodzakelijk invloed oefenen op de bevolkingstoename, op de prijzen van alle fabriekswaren en op den
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koophandel. Zindelijkheid moet worden bevorderd : zij
oefent grooten invloed op het karakter. En het principe
moet gelden, dat de armen eerst gelukkig moeten worden
gemaakt voordat aan hun zedelijke verbetering wordt
gewerkt : first happy and than virtuous ; schenkt men
hun geluk, dan worden zij dankbaar en tot leeren bereid.
Rumford's denkbeelden — neergelegd in twee kloeke
boekdeelen — werden, wat enkele der voorname punten
betreft, speciaal de etensbereiding en het fornuis, in ons
land bekend gemaakt door een ongenoemde die in 1799,
1'800 en 1801 kleine vlugschriftjes daaromtrent in 't
licht gaf, in een tijd toen harde winters, werkeloosheid
en duurte, naar plannen tot leniging van den nood deden
uitzien. De Rumfordsche recepten voor de bereiding van
gezonde spijs b.v. uit aardappelen, grutten, erwten,
brood en azijn, werden in ons land toegepast : die zoogenaamde Rumfordsche soep werd uitgereikt in „Rumfordsche keukens", welke tevens werkinrichtingen waren
en in den barren wintertijd den behoeftigen heel den
dag een verwarmd vertrek boden. De schrijver van
evengenoemde vlugschriftjes zag in de Rumfordsche
ideeen de volkomen oplossing der armenzorgmoeilijkheden, blijkbaar niet wetend dat de bekende werkinrichting die Rumford . in 1790 te Munchen had gesticht, in
1799 under de geldelijke tekorten was bezweken.
Een plan voor een ander soort werkverschaffing werd
in 1818 in geschrifte ontvouwd door den officier J. van
den Bosch, den later zoo bekenden gouverneur-generaal
van Ned.- Indic. Hij deelt mode reeds verschillende jaren
tevoren een groot stuk land in cultuur te hebben gebracht met behulp van arme ongeschoolde arbeiders.
Hij vertelt dat het terrein na acht jaren voor het achtvoudige van de koopsom kon verkocht worden en nu
wil hij een grootsch plan van landontginning ontwerpen,
als goedkoope wijze van armenzorg : een denkbeeld dat
in ons land reeds wel eens geopperd was.
Van den Bosch zegt dat niet enkel vrees voor storing
der maatschappelijke orde door het groot aantal armen,
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maar dat evenzeer sociale ontroering hem tot nadenken
had gebracht. Welk een schrille tegenstelling wordt in
onze samenleving gevonden : overvloed naast gebrek.
De grond van dezen wantoestand ligt in 't feit dat de
productiemiddelen in hander van weinigen zijn ; de andere
menschen zijn de onterfden. De enkele bezitters onttrekken zich aan hun plicht om voor hun levensonderhoud
te werken en leiden een bestaan ten koste der anderen.
Het is een loonslaverij : de bezitloozen kunnen niet bestaan dan under voorwaarden hun door anderen voorgeschreven. Vele arbeidswilligen lijden gebrek, terwiejl
bovendien niet mag worden voorbij gezien het verschil
tusschen arbeid ten eigen nutte en het verhuren van
zijn arbeidskracht.
Hoe meer ophooping van rijkdom in handen van
enkelen, zoo meent v.d. Bosch, destemeer werkeloosheid.
Zijn plan tot opheffing dier werkloosheid, door landontginning, nader uiteenzettend, zegt hij dat ieder gezin
drie morgen grond moet krijgen : twee om te bebouwen
en een om tot sparrenbosch te maken. Dat bosch moet
dienen als kapitaaltje voor de voiwassen geworden
iongeren, die aldus bij hun terugkeer in de maatschappij
een uitzet zouden ontvangen.
Het plan tot stichting van deze arbeiderskolonie werd
verwezenlijkt en v. d. Bosch koesterde groote verwachtingen van zijn Maatschappij van Weldadigheid. Men
meende dat de nationale rijkdom door vermeerderde landbouw werd bevorderd en dat nooit genoeg levensmiddelen
konden voortgebracht worden. Landbouw beoefend
door ongeschoolde arbeiders op onvruchtbaren bodem,
bleek echter zeer kostbaar te zijn. Daarbij kwam een
voor v.d. Bosch ongunstige factor. De finantieele achteruitgang in ons land, waarover wij nog aanstonds eenige
opmerkingen zullen maken, uitte zich o. a. in de verminderde belastinginkomsten der steden. In 1814 moesten
zich de Amsterdamsche armeninrichtingen, zooals het
aalmoezeniershuis, de noodzaak van liquidatie voor
oogen stellen. De Ironing nu beschouwde de kolonie
0. E. XXII 2
16
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van v.d. Bosch als een depot waarheen allerlei behoeftige lieden wier onderhoud voor de stad een finantieele
schadepost was, konden gezonden worden. De kolonien
kregen aldus ondeugdelijke arbeidskrachten en lieden
wier karakter niet te roemen was, maar bovendien beval
de koning dat alle kinderen van zes jaar uit de finantieel
zoo zwak staande Amsterdamsche weldadigheidsinrichtingen, zooals het burgerweeshuis, naar de genoemde
kolonien zouden worden gezonden. Het besluit wekte
woede in Amsterdam maar werd doorgezet : midden
in den nacht werden de kinderen ingescheept, terwiji
aan militairen en politie consignes van waakzaamheid
waren gegeven.
Aan de hooggespannen verwachtingen van v.d. Bosch,
heeft de Maatschappij van Weldadigheid niet voldaan.
Weet het bestuur dit echec aan de omstandigheid dat
de regeering ondeugdelijke werkkrachten zond, er waren
bevoegde beoordeelaars die het felt niet te ontkennen
achtten dat de proef om behoeftigen geheel door eigen
arbeid te onderhouden, als mislukt is te beschouwen.
Da Costa was een hevig tegenstander van de Maatschappij van Weldadigheid, vooral in den tijd van zijn
,Bezwaren". Aanstonds, bij de bespreking van het standpunt der rêveilmannen tegenover de philanthropie, zal
die tegenstand van da Costa wel eenigszins duidelijk
worden : het zijn bezwaren tegen het genootschapswezen
en tegen de menschelijke overmoed die zich in de optimistische plannenmakerij openbaart. Afzonderlijk dient
vermelding een bezwaar dat Groen in zijn jongere jaren,
in 1826, tegen de bedelaarskolonie der bedoelde Maatschappij heeft geopperd. Hij vraagt of bedelen een misdrijf is en vindt het verkeerd om iemand te berooven
van het recht om van de mededeelzaamheid van zijn
medemenschen gebruik te maken. Indien men het verkeerd vindt dat iemand willekeurig zijn diensten aan de
Maatschappij onttrekt, dan moet men dit beginsel niet
enkel toepassen op bedelaars maar evenzeer op rijke
nietsdoeners : „de werklooze verteerders van voorouder-
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lijke schatten". Een bedelaar heeft als ieder mensch
zijn rechten en 't is merkwaardig dat die wijsbegeerte
die zich als de voorstandster der vrijheid aanbevelen
wil, uit derzelver aard de aanleiding geeft tot het schrikkelijkst despotisme.
De questie van bedelarij werd in de achttiende eeuw
met ernst onder de oogen gezien. De eeuwen door was
het treurig met het bedelen gesteld : men berekende
dat in de zeventiende eeuw in Parijs het aantal bedelaars
een vijfde deel der inwoners bedroeg, voor Berlijn in de
achttiende eeuw vindt men het getal behoeftigen op een
zesde of zevende deel der bevolking becijferd en in het
rapport der Amsterdamsche commissie van bezuiniging
in 1796, leest men dat het getal der armen die gewoonlijk
onderstand uit de publieke kassen aldaar genoot, een vierde
der bevolking bedroeg en dat er families waren die reeds
in het vierde en vijfde geslacht bedeeld werden.
De handel biocide wel in die eeuw in ons land, maar de
industrie was vervallen. Men trachtte verbetering te
brengen door oprichting van de oeconomische (huis.houdelijke) Tak der Vaderlandsche Maatschappij te
Hoorn, en Wolff en Deken schreven haar Nederlands
verpligting om dat doel te bevorderen. Zij wekten op
tot contribueering en trachtten de argumenten te ontkrachten van hen die zeiden : al weer een Plan, al weer
een Maatschappij, waardoor „geheel Europa meer en
meer wordt overstroomd" ! De schrijfsters teekenen de
heerschende armoede : kinderen die bijten op harde
korsten roggebrood ; moeders die bij gebrek aan voedsel
geen melk hebben om haar kinderen te zoogen ; huisvaders die hun zieke vrouw slechts met een veer gedoopt
in melk en water, kunnen verkwikken ; winkeliers die
„fatzoenlijke armoe" lijden.
De bedoelde Maatschappij nu trachtte haar doel onder
meer door werkverschaffing te bereiken. Over werkverschaffing werd toen trouwens allerwege gesproken. Men
wilde in den Verlichtingstijd aan de armoede en de bedelplaag een einde maken door een scheiding te maken
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tusschen moedwillige en onvrijwillige werkeloozen. Aan
bedelaars mag geen geld worden gegeven en hardnekkige
bedelaars moet men opsluiten en dwangarbeid doers
verrichten, terwifi werk moet verschaft worden aan werkwilligen. Het beginsel moet gelden : geen ondersteuning
zonder onderzoek ; individualiseering is noodig. Die
beginselen werden speciaal en op verdienstelijke wijze
in practijk gebracht door een kring van vrienden of geestverwanten van Lessing in Hamburg, en het Hamburger
Armenreglement heeft in ons land ook invloed geoefend
en is ten voorbeeld genomen. Maar niet al die vele
pogingen tot werkverschaffing, hadden het gewenschte
succes. Ja, Mr. W. C. Mees, die in 1844 een geschrift
over de werkinrichtingen voor armen in 't licht gaf,
verklaart dat geen enkele werkverschaffingsinrichting
aan het doel heeft beantwoord en dat alle wegens het
geringe nut en de overgroote kosten moesten opgeheven
worden.
Was het in de tweede helft der achttiende eeuw met
de armoede in ons vaderland reeds niet rooskleurig gesteld, in het begin der negentiende eeuw was de toestand
nog ongunstiger. Terwij1 in 1790 2440 kinderen in het
aalmoezeniershuis te Amsterdam werden verzorgd, was
dit getal in 1813 tot 3739 gestegen. Aangezien de overheid de tekorten der armenkassen moest bijpassen, stegen
de belastingen. Door den druk der tijd was, na de Napoleontische oorlogen, een categoric van nieuwe armen
ontstaan, die aandacht vroeg. Zoo stichtte men in Amsterdam een inrichting, waar goederen verkocht werden,
die door verarmde dames waren gemaakt. Maar de
meeste aandacht werd besteed aan de overige armen en
verschillende voorstellen werden gedaan in het Magazijn
voor het Armwezen, dat in 1817 was opgericht. Een
der maatregelen door het Magazijn voorgesteld, was
om aan arme ouders van groote gezinnen de gelegenheid
te geven om een deel hunner kinderen aftestaan aan den
Staat, die ze, na ze tot nationale kinderen te hebben
verklaard, in opvoedingsgestichten ten platten lande
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zou plaatsen. Het tijdschrift wees vender op de noodzakelijkheid om te zinnen op nieuwe bestaansmiddelen
voor de volksklasse, waar de toenemende invoering van
machinale werkkracht vele handen werkeloos maakt
en dat terwifi een algemeene vrede en de vermindering
van mortaliteit na de uitvinding der koepokinenting,
tot bevolkingsvermeerdering leidt.
Vooral in de zeer strenge winters die er destijds
meer dan eens waren, nijpte de 'rood. „In gangen en
hokken zijn door de wijkcommissarissen (te Amsterdam),
schrikkelijke tooneelen van armoede ontdekt", zoo
noteerde de Clercq in 1823 in zijn dagboek, en het huis
van den wijkmeester bij de Bierkaai was door politie
tegen plundering beveiligd moeten worden. In Januari
1829, toen de winter weer zoo streng was, werd in den
Haag door graaf van Bijlandt, op last der Koningin,
een persoonlijk onderzoek in de krotten verricht.
Bij de bespreking van de oorzaken der armoede, een
vraag die in de achttiende eeuw ook vaak werd gesteld,
werd meermalen gewezen op de fouten van de armen
zelve : op gebrek aan spaarzaamheid, te vroege huwelijken, zucht tot opschik bij de dienstboden. Over het
gebrek aan spaarzaamheid in de volksklasse, was door
alle tijden heen geklaagd, en het Nut poogde door de
oprichting van spaarbanken de spaarzaamheid te bevorderen. Over vroege huwelijken der minvermogenden
was reeds in de middeleeuwen geklaagd, en wat ten slotte
de dienstboden betreft, reeds in 1682 waren in Amsterdam keuren uitgevaardigd tegen de pronkzucht (en ook
de brutaliteit en babbelarij) der dienstboden. De klacht
was dus niet nieuw. Maar toen Prof. de Bosch Kemper
later zijn „geschiedkundig onderzoek naar de armoede
in ons vaderland", in 't licht gaf, wees hij er op hoe verkeerd het is dat de meergegoeden de fouten der yolksMasse breed uitmeten en met strengheid als oorzaak der
armoede brandmerken, terwij1 toch de maatschappelijke gebreken der meerbezittenden zelf, een veel grooter
oorzaak van de armoede der volksklasse zijn.
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Het bezwaar van het Magazijn inzake de dienstboden,
betrof niet enkel de pronkzucht en het „meerder zedenbederf", vergeleken bij vroeger, maar het tijdschrift
betoogde ook dat de meisjes stalen in haar dienst en dat
zij verwend werden door een goede tafel en aldus bedorven voor hun toekomstig arbeidershuishouden. De
meisjes gingen na het verlaten der school in dagdiensten
en werden aldus gewend aan een loopend leven dat zedelijke gevaren metbrengt. Destijds overtrof het aanbod
van dienstboden verre de vraag, zoodat de loonen gedrukt werden en vele meisjes die geen dienst konden
vinden, haar toevlucht namen tot een liederlijk leven.
Ook werden velen straatventster : zij gingen venten met
de zoogenaamde duitskoopmanschap. Om haar thuis
te houden en geld te doen verdienen, Wilde men zoowel
aan haar als aan de huismoeders spinnen en breien leeren,
en hiermede moest reeds op jeugdigen leeftijd begonnen
worden. Daarom werden brei- en spinscholen opgericht.
Telkens vindt men destijds op het nut van spinnen en
breien gewezen, en in een rapport over de bemoeiingen
van het Nut in Middelharnis, in 't begin der negentiende
eeuw, lees ik dat vijftig menschen die bedeeld werden
of hun medeburgers lastig vielen met bedelen, na ontvangen spinonderwijs hun eigen brood verdienden. Het
bevorderen van vlasspinnen en linnenweven door armen,
geschiedde soms ook met de bedoeling om de particuliere
bleekerijen en weverijen, in den tijd dat er groote behoefte was aan gesponnen garens, te bevoordeelen en de
industrie op de been te helpen.
Wij deelden reeds mede dat het beginsel van persoonlijke bemoeienis met de armen en van : geen ondersteuning zonder onderzoek, in ons land van het Hamburger
armenreglement was overgenomen. Een weldadigheidsvereeniging, die in 1817 door de afdeeling Leiden van het
„Nut" werd opgericht, huldigde het genoemde principe
dat elk der leden zijn zorg beperkte tot een klein aantal
behoeftigen, wier toestand werd onderzocht. Ook in de
later opgerichte vrouwenvereenigingen van weldadig-
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heid werden die beginselen in practijk gebracht. In 't
begin van de negentiende eeuw nu, bestond in Berlijn
een -vrouwelijke vereeniging van weldadigheid, waarop
wij willen wijzen omdat het waarschijnlijk naar dit voorbeeld is dat vrouwenvereenigingen van weldadigheid
in ons land zijn opgericht. De Berlijnsche vereeniging
stelde zich ten doel om den armen „een moederlijk lief de
als schutgeest" te geven en hen flink en blijvend op de
been te helpen, tevens hen opleidend „tot deugd en godsvrucht". Elke dame met hare adjuncten, had de zorg
voor zes gezinnen. Zij hielpen de ouders in hun betrekking en ambacht, zagen toe dat de kinderen behoorlijk gekleed — de school bezochten, dat de huishuur
betaald werd en zieken en ouden verzorgd. Zij hielden
van hun bevindingen aanteekening in een boek dat maandelijks naar het hoofdbestuur werd gezonden.
In 1832 richtten twee dames in Groningen een vereeniging op „ter bevordering van godsdienstige kennis en
huiselijke welvaart". Iedere woensdagochtend bezochten
zij een aantal arme gezinnen, die zij 's avonds bij zich aan
huis noodden. Haar doel was vooral ook het bevorderen
van godsdienstonderwijs van ouden en jongen. In Januari
1838, in den toenmaligen harden winter, werd eveneens
in Groningen, een vrouwenvereeniging voor armenbezoek
gesticht. Drie en zestig dames, met medewerking van
Prof. Hofstede de Groot, Prof. Muurling en Ds. Amshoff,
wijdden zich aan persoonlijke bezoeken van behoeftigen
die eenigszins boven 't peil der geregelde bedeelden
stonden. Er werd, behalve bij ziekte, geen aalmoes gegeven, maar belooning voor arbeid.
Het zelfde beginsel van persoonlijke bemoeiing van
een bepaald verzorgen met een beperkt aantal gezinnen,
lag ten grondslag aan de Utrechtsche „Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in
behoeftige gezinnen", die in dien tijd werd opgericht.
Uit het reglement noteer ik dat de hulp zich beperkte
tot Ned. Hervormde gezinnen, dat de vergaderingen met
gebed werden geopend en gesloten en dat althans het
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secretaris-penningmeesterschap door een peer werd bekleed. Da laatste was ook 't geval met de eveneens in
dien tijd, te Rotterdam gestichte vereeniging „Hu1pbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede", die zich ten
doel stelde de gezinnen persoonlijk te bezoeken en met
raad bij te staan, aan de vrouwen naai- en breiwerk te
verschaffen en het bezoeken van school, kerk en cathechisatie te bevorderen, terwijl tractaatj es werden uitgedeeld. Sinds 1844 was aan de vereeniging verbonden
een bureau van plaatsing om de volwassen zoons uit de
gezinnen aan een betrekking te helpen. Het bestuur
bestond uit tien dames, terwijl „ten einde van goeden
raad te dienen en de bemoeiingen der vereeniging te
steunen", de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en commissaris, waren toevertrouwd aan heeren.
Wij zagen bij al die vereenigingen sterk de neiging op
den voorgrond gesteld om de armen op te leiden „tot
deugd en godsvrucht", om te zorgen „dat zij zedelijk
goed worden". Wat de zedelijke verbetering van gevangenen betreft, daarover was reeds lang gedacht door Ds.
Mollet, een der opzichters van het Tractaatgenootschap,
toen in 1823 de zaak werd tot stand gebracht door Suringar, Nierstrasz en Warnsinck, die de Vereeniging tot
zedelijke verbetering van gevangenen stichtten, met het
doel dat ontslagen gevangenen onder patronaat zouden
worden gesteld en dat gevangenen zouden bezocht worden en onderwijs zouden ontvangen. Suringar, bekend
ook op ander philanthropisch terrein, zeide dat hij uit
lief de voor den „Volmaakten m nsch", den „Beste der
menschen", de onvolmaakte menschen Wilde liefhebbenDe ondankbaarheid der menschen moet ieder „christelijke weldoener" in het zand schrijven, het verstuift
met de wind. Maar de dank der menschen schrijft hij in
mariner — zoo zei hij — en plaatst dit marmeren blad
op zijn kamer.
Ten besluite vermeld ik nog dat het reeds meer genoemd
Magazijn, attent maakte op het Magdalenahuis, dat
in 't midden der achttiende eeuw in Londen was opge-
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richt ter opname van zoogenaamde „gevallen vrouwen"
(dus voor hen die hadden gedaan wat slechts in echtverband wordt geduld) — met daaraan verbonden een
tehuis voor rneisjes die, uit gebrek aan toezicht, tot
ongewenschte stappen zouden kunnen komen. Ik weet
niet of de aansporing van het blad, in ons land spoedig
is gevolgd, maar wel bleek mij dat in 1845 — dus drie jaar
voordat Heldring zijn eerste gebouw te Zetten stichtte,
een dergelijke gelegenheid te Groningen is geopend ;
het huis diende zoowel voor ziekenhuis als voor tehuis
voor uit de gevangenis ontslagen en zedelijk verwaarloosde vrouwen.
Wij hebben met het bovenstaande, trekken uit de
achttiende-eeuwsche geestesgesteldheid te binnen willen
brengen, zonder de kennis van welke het godsdienstig
rêveil zelf en de houding tegenover philanthropie niet
voldoende te begrijpen is. Tevens hebben wij, uitgaande
van die geestesgesteldheid, gesproken over de philanthropische actie uit de tweede helft der achttiende en de
eerste helft der negentiende eeuw. Thans willen wij in
dit verband over de eerste rêveilmannen spreken. Men
heeft van hen wel gezegd dat zij over veel tobden maar
over de maatschappelijke problemen niet. In deze opmerking ligt juistheid, maar een andere vraag is of zij
in dezen afweken van de christelijke leer. In Christus'
leer bekleedt een belangrijke plaats de eisch van naastenliefde, dat is de eisch van bekommering over 't lot van
degenen die op onzen weg worden gesteld. Shia die eisch
ook de eisch in van sociale actie ? Wanneer men het
christelijk beginsel beschouwt als een zuurdesem dat
moet doorwerken, dan is sociale actie op christelijken
grondslag begrijpelijk. Maar de Evangelien zelve spreken
van zulk een actie niet : tegen slavernij en Romeinsche
overheersching werd niet opgetreden. En dat sociale
wantoestanden een belemmerende invloed zouden hebben
op de ontplooiing van het godsdienstig leven, daarvan
blijkt mij in de Evangelien weinig ; Christus schijnt, voor
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zoover er sprake is van invloed van omstandigheden,
eerder aan den belemmerenden invloed van welvaart dan
van armoede, van ontbering gedacht te hebben, en het
verzamelen van schatten, de zorg ze te behouden en het
onrustig streven om vooruit te komen in de wereld, als
een geesteshouding te hebben beschouwd die voor het
burgerschap van het Godsrijk minder geschikt maakt.
Het gaat alles om die hoogere realiteit. die hoogere
heerlijkheid mag smaken, wie proeven mag het water
des levens, die juicht, ook al kromt zijn rug zich onder
aardsche dienstbaarheid. Heeft Paulus niet gezegd
dat men kan zijn arm en toch velen rijk makend, niets
hebbend en toch alles bezittend ? Tertullianus ging zelfs
zoo ver om te zeggen dat wie begeerde om van de banden
der aardsche slavernij verlost te worden, in waarheid
nog diep in de slavernij was gevangen.
Er is dus een tweeheid : aardsche verhoudingen, zelfs
aardsche kluisters blijven bestaan — men geeft den keizer
wat des keizers is, men mag als slaaf niet wegloopen van
zijn heer en zelfs den harden meester is men gehoorzaamheid verplicht maar van de kluisters der zonde wordt
men door de geestesgemeenschap met Christus ontbonden.
Zoodra het de geestelijke belangen betrof, vielen aardsche
tegenstellingen weg : een slaaf kon tot bisschop opklimmen.
Eenige lieden van den eenvoudigen stand gaven eens
aan da Costa of aan een der andere heeren uit den rèveilkring te kennen, dat 't hun pijnlijk en verdrietig was om
alleen maar in de geestelijke aangelegenheden met intimiteit en vertrouwen behandeld te worden. Ik weet niet
of dit verwijt in dit geval wel billijk was. Aileen zou men
in 't algemeen kunnen zeggen dat vele christenen wel wat
eenzijdig op een standsonderscheiding als bijbeleisch
hebben gewezen en dat met den eisch van Christus :
dient ellcander, minder ernst is gemaakt dan met den
aspostolischen eisch van gehoorzaamheid der dienstbaren.
Er moet, wat de sociale actie betreft, nog op dit punt
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worden gewezen, dat het christendom bij den eisch van
naastenliefde meer speciaal aan individuen denkt die
geholpen worden. En waar de rèveilmannen leefden
met den bijbel, daar is het niet onbegrijpelijk dat hun
naastenliefde zich meer manifesteerde in hulp aan bepaalde personen dan in een zoeken naar oplossing voor
sociale problemen.
Daarbij komt dan nog de reactie tegen den geest der
achttiende eeuw, de eeuw die zich kenmerkte door bezigheid op philanthropisch terrein en onver4chilligheid voor
theologische questies. De reveilmannen nu zochten heil
niet in philanthropische actie maar in de opwekking
tot bekeering.
't Geheim van are zegen,
Oranje en N,erland hoort !
Is in Gods vrees gelegen,
Zijn dienst, zijn gunst, zijn woord.

Zijn gunst ! Gunst voor den zondigen mensch, dat wete
een van 't kernig reformatorisch beginsel — vergeving
van zonde en vrije genade door het geloof — afkeerig
Nederland. Geheel de wereld ligt in het booze, naar
Johannes' woord, en hier past geen „zoetsappig „Christendom dat noch zonde noch genade kent" (de Clercq). Een
boekje in 1827 door het Nut uitgegeven, zei dat men zijn
plichtsbetrachting moest heiligen door een „betamelijke
christelijke godsdienst". Och arme ! Hoort gij 't niet,
't gerommel van den donder.
Hoogmoedigen, gij wordt verslonden !
Gomcrrhaas, in den drocm der zonden
verrast u de aar komst van Gods kracht !
en, saamgezworen Waanverlichters !
met BaLlsprcfeten, BabcIstichters,
verzinkt ge in een verwarringsnacht 1

Het was da Costa die dus zong en zijn leermeester
Bilderdijk had het vale paard uit de Openbaring gezien,
omhangen met aardappelen en Rumfordsche soep en
met koepokstof om den muil. Koepokstof ? Ja, was dan
niet de uitvinding van Jenner en de verheerlijking van
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dien man en de verwachting dat men nu van den dooddoor-pokziekte zou zijn bevrijd, een overmoedigheid
als van de toren-van-Babel-bouwers. En de aardappelteelt waarmede men den hongersnood en de Rumfordideeen waarmede men meende de armoede te kunnen
bezweren. 't Is alles een toren-van-Babel-bouw. En dan
die „zedelijke verbetering" waarmee de hemel op aarde
zou worden gebracht, en dat, „nut van 't algemeen",
die verzinking in de zee der gemeenschap, inplaats van
concentratie op het persoonlijk zieleleven, overpeinzing
van Gods wet en dan een uitgaan om te getuigen van de
heerlijkheid van Gods gemeenschap.
Men wil deugd, maar volgens Bilderdijk is er geen deugd
„dan 't kenbaar merk van 't rein geloof te dragen. En
dit bestaat alleen waar Jezus' voiheid woont". De zedewet
luidt aldus : „Gelooft ! zoo leidt in 't hart door dat geloof
verlicht".
Dus : geen opzettelijke daden en genootschapsvorming,
maar vruchten die ontbloeien aan den boom der Gods
gemeenschap, liefdedaden die als bloemen ontluiken uit
de innige gemeenschap met Christus. En wanneer het
tot daden van naastenliefde komt, dan moet het een
persoonlijke werkzaamheid, een individueele toe-wijding
zijn, niet het geven van een contributie als nummer
zooveel op de contribuantenlijst van een genootschap
waarin slechts enkelen het werk doen. Da Costa merkte
eens op dat er maar een groote maatschappij is, de kerk
van Christus, waarvan het lidmaatschap alle andere
verbintenissen onnoodig maakt. Christus heeft ons de
armen in zijn plaats nagelaten en dit moet geen zaak zijn
„die wij weder door vertegenwoordigers laten afdoen."
Persoonlijke toegewijde handeling dus ! Het was eens
twee dagen vOOr nieuwjaarsdag, dat in een gezin van een
der Amsterdamsche rêveilmannen een brief werd bezorgd
waarin een gehuwde gewezen dienstbode een ondersteuning in haar geldnood verzocht : haar man was werkeloos. Er heerschte juist een stemming van vroolijk-verwachten in het Amsterdamsche koopmansgezin, immers
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den volgenden dag zou het Oudejaarsavondfeest zijn en
het glanspunt van dien avond was elk jaar de oestertractatie, de grootste lekkernij die de kinderen kenden
en bijna nog grooter lekkernij voor den pater familias.
Deze las den brief voor en na tafel gingen de kinderen
met elkaar fluisteren in de hoek van de kamer. De oudste,
van aard overigens niet altruistisch, stelde voor om
aan vader te vragen het geld dat voor de oesters zou
besteed worden te besteden voor het arm gezin. 't Zou
den vader die gul was met liefgaven en wien 't niet aan
middelen ontbrak, niet moeilijk zijn geweest zelf van
de oesters te genieten en aan 't arm gezin een gave te
geven. Maar na den kinderwensch te hebben gehoord,
besloot hij het voorstel geheel te aanvaarden. De oudejaarsavond ging in het gezin zonder de traditioneele °esterheerlijkheid voorbij : het kleine persoonlijke offer was
gebracht.
Maar er komen van die oogenblikken dat men in
mammon's strik zit gevangen : wij meenen geld te bezitten, maar het geld bezit ons. Een der rijkste heeren
uit de rêveilkring, door de Clercq gevraagd om een jaarlijksche bijdrage voor een op te richten kinderschool
(1840), gaf de gevraagde contributie maar trok zijn contributie van f 3.— aan een eveneens door reveilmannen
gestichte naaischool in. De Clercq schreef hem toen o.a.
Zeg mij eens lieve broeder, hebt gij al uwe bezittingen
reeds weder aan den Heer terug gegeven en Hem er over
kunnen laten beschikken ? Gij zijt edelmoedig, ik zag
het meermalen, maar nu en dan zijt gij in kleinigheden
gevangen onder het geld en dat is niet goed.
Een der gebruikelijke manier van weldadigheidsoefening in dien kring, was het geven van geld in een
busje op den avond der godsdienstige samenkomsten
bij da Costa. 't Geld werd dan besteed voor behoeftige
geloofsgenooten met welke men in connectie stond. Voor
die armen werden in Amsterdam ook klaren gemaakt
sinds, in 1831, de rêveilvrouwenvereeniging „Tabitha"
was opgericht, die zich hier mee bezig hield. Het groepje
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jonge vrouwen kwam geregeld samen en er werd dan
ook een boek voorgelezen en een gebed gedaan.
Da Costa was zeer mild, maar zijn middelen waren
beperkt. Anders was het met de Groen van Prinsterers,
over Wier zorg voor maatschappelijk-misdeelden ik onlangs gelegenheid had een en ander te vermelden.
Mevrouw Groen had een warm hart en veel ijver. In een
brief van haar uit Brussel in 1829, vond ik een uiting
van ontroering over de armoede in dien kouden wintertijd. Zij vertelt van een armen jongen die doodgevroren
was : de aap waarmede hij dagelijks rondging, had hem
dien dag niet genoeg centen opgebracht en nu durfde
hij niet bij zijn meester thuis kornen ; hij vroor 's nachts
dood op straat. „O — zoo schrijft mevrouw Groen —
wanneer men in zulk een seizoen het onderscheid ziet
en gevoelt, dan komt het zoo natuurlijk voor, dat aan
die rijken die de medemenschen vergaten, eens zal gezegd worden : gij hebt het goede gehad in uw leven, nu
geen aanspraak op iets hoegenaamd".
Steeds steunde zij en raadde zij waar zij kon en in
1847 werd in den Haag door haar vriendin Gravin van
Hogendorp, met Ds. Secretan de nog bestaande vereeniging „Vrienden der Armen" opgericht, waarvan
het doel was om weduwen met jonge kinderen te steunen
en te raden.
Zoo ontstonden langzamerhand meer vereenigingen.
En ook Capadose bij Wien de levendige bezigheid zich
speciaal beperkte tot zielezorg, moest, na geestverwanten
in Engeland te hebben bezocht, het goede erkennen dat
in die actie tot leniging van stoffelijken nood is gelegen.
In 1838 schreef hij dat weliswaar „voorafberaamde
plannen" en „samenvoeging van onderscheidene krachten
tot bereiking van een uitgestrekt doel" Gode niet welgevallig is, maar dat toch „de neiging tot een contemplatief
Christendom", en de neiging om aan de kust te blijven
liggen uit vrees om te stranden op de klip van eigenwillige werkzaamheid, niet te ver mag gaan. En in 't
zelfde jaar zegt da Costa dat Groen volkomen gelijk heeft
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met zijn opmerking dat er iets gedaan moet worden voor
de zaak der armen. Er moet meer gezorgd worden voor
dat gedeelte der maatschappij, geestelijk en tijdelijk.
„Ik zou wenschen het gemeenschappelijke daarin, schoon
niet genootschappelijke. Geregeldheid maar geen organisatie. De lief de moet dringen en dan zal het niet aan
wijsheid ontbreken."
In die laatste zinsnede ligt iets van het standpunt
van Paulus, die op het spontane en vrijwillige in liefdebetooning meer dan eens heeft gewezen. En de opvatting
door da Costa wel eens geuit, over de plicht-van-elken-dag,
past in de sfeer van landelijke eenvoud van Jezus' prediking, een prediking niet van systemen en projecten maar
van kinderlijk Godsvertrouwen, zonder bekommering
over morgen en met betrachting van den dagelijks voor
de hand liggenden liefdeplicht.
In verband met dien buitenlandschen, vooral dien Engelschen invloed, dien Capadose en andere rêveilvrienden
eenigszins ondergingen ten aanzien der maatschappelijke actie, moet niet enkel gedacht worden aan de practische tendentie bij de Anglo-Saksers, maar ook aan 't
feit dat het groote Engelsche rêveil bijna een eeuw vroeger
had plaats gehad dan het Nederlandsche. Dat Engelsch
1'6-veil, waaraan den naam van de gebroeders 'Wesley is
verbonden, kwam op omstreeks 1730-1740, en deelde
zich in een methodistische strooming eenerzijds en een
kerkelijk strooming, onder den naam van „Evangelical
party" anderzijds. Aan 't eind nu van de achttiende
eeuw, woonde in Clapham — een dorp niet ver van
Londen en eenigszins to vergelijken met plaatsen als
Bloemendaal en Bilthoven bij ons — een aantal vermogende kooplieden en parlementsleden, die tot de bedoelde „Evangelical" richting behoorden en zich wijdden
aan philanthropischen arbeid. Een der bekendste uit die
Clapham-groep was Wilberforce, voorstander van allerlei weldadigheidsarbeid, strijder binnen en buiten het
parlement voor afschaffing der slavernij.
„Gelooft gij aan menschlievendheid als bron van die
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done afschaffing der slavernij" ? Zoo schreef Bilderdijk
in 1816 aan Tydeman. Ik ben van het tegendeel overtuigd, zoo zegt hij vender. 't Is dezelfde geest die door
't omstooten van alle wettige regeering het rijk des
Satans wilde vestigen
dezelfde geest, die alle nieuwigheden sedert de helft der vorige eeuw heeft ingevoerd.
Da Costa was ook aanvankelijk geen voorstander van
afschaffing der slavernij, maar na gesprekken met eenige
Engelsche godsdienstige geestverwanten, die in 1840 voor
de zaak der slaven in Nederland kwamen, en met Elisabeth Fry die in 1840 en 1841 ons land bezocht, gingen
de reveilmannen wel eenigszins anders over de questie
denken. En in November 1841 kwam een aantal hunner
speciaal bij Groen bijeen om over dit punt te spreken.
Groen gaf eens, in zijn „Studien over de Revolutie en
het Staatsregt" te kennen dat hij niets verkeerds ziet
in de verplichting van den eenen mensch om van den
ander afhankelijk te zijn. Maar de heer mag den slaaf
niet als zaak beschouwen, hij moet den mensch in hem
zien. En wat de handel in slaven betreft, die „afschuwelijke slavenhandel" moet worden afgeschaft. ook in de
„Stemmen" van 1838, vindt men de opmerking dat
volgens het christendom de eene mensch moet onderworpen zijn aan den ander, maar dat niemand mag vernederd worden tot het peil der dieren. En voorzoover
dit bij de slaven het geval is, zou men in principe voor
afschaffing der slavernij moeten zijn, practisch zijn er
echter bezwaren. Immers de slaven hebben geen denkbeeld van maatschappelijk leven ; er zouden moordtoonee-len de vrijlating volgen en de vrijgemaakten zouden
zelf niet gelukkig zijn. Men moet wachten tot God de
slaven vrijmaakt. Wordt hun het christendom verkondigd, dan zullen zij „vrij worden van de heerschappij
der zonde en des duivels en daarom zelf voor maatschappelijk vrijheid rijp en vatbaar". — In deze tusschen
aanhalingsteekens geplaatste zinsnede ligt de gedachte,
uitgedrukt in het bijbelwoord: „indien de zoon u zal
vrijgemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zijn." 't Is de
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gedachte aan geestelijke emancipatie waarop wij reeds
wezen.
Maar er is nog dit : is er, van slaven gesproken, geen
slavernij in ons werelddeel nu ? De ongelukkige fabrieksarbeiders in de zoogenaamde beschaaide landen — zoo
merkte eens een reveihnan op — zijn meer le beklagen
dan de lijfeigenen in de middeleeuwen. Er is — zoo gal
da Costa in zijn „Vijf en twintig jaren" te kennen ; „gemor
bij d'arbeid die geen brood geeft, jokdierbanden geworpen om den hals van vrijen", en bij het blakend vuur
wordt „de ziel verstikt in smook". Dat is alles de vrucht
van de liberale economic, vrucht van den geest der eeuw.
Bilderdijk vindt zelfs — o sancta simplicitas ! — dat
schier alle fouten op sociaal terrein, haar oorzaak vinden
in die „dolle waangelijkheid" door den geest der eeuw
verheerlijkt.
Wanneer men, zoo vinden de reveilmannen, met de
liberalen meent dat slechts een gelukkig toeval aan den
een meer vermogen gal dan aan den ander, en wanneer
geloofd wordt aan het toeval der geboorte, waarom zou
dan niet de arbeidersklasse bij een gunstige gelegenheid
haar oorspronkelijk recht zoeken te heroveren ? Gij
spreekt van het recht van eigendom, maar daarnaast
spreekt gij luide van gelijkheid en broederschap en straks
zal de arbeidersklasse de verwerkelijking van die communistische leuze vragen, zoo merkte Mackay in 1850 op.
Maar dat standpunt sluit niet uit de meening o.a. door
da Costa en Groen hepleit, dat men tezamen de zaak der
armen eens ernstig moest hespreken. Gelijk in 1841 een
deel van den vriendenkring de zaak der slaven besprak, zoo
werd in 1848 (op initiatief van Heldring) een samenkomst
gehouden, waarin verschillende punten werden behandeld o.a. het toenemend pairperisme.
Heldring was een nieuweling in den kring. Het was een
bijzondere figuur ; man van vromen zin en groote verdiensten ten aanzien van maatschappelijke bemoeienis,
was zijn „practische 'wijsheid een sons zonderling mengsel van een diep tot innerlijk zielsbehoeften doordringen"
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en anderzijds een „slim overleg", „handig omgaan met
menschen" 1).
In 18'40 had da Costa met Heldring kennis gemaakt
en voor da Costa openbaarde zich niet enkel het verschil
tusschen „een praktisch mensch uit het herderlijk leven,
en een dichterlijken beschouwer uit zijn studeervertrek",
maar hij vond dat in Heldrings „subjectieve opvatting
van alles" een gevaar lag. En aan Heldrings omgang
met lieden van allerlei richting was men in den rèveilkring, niet gewend , vooral aan Capadose was 't een doom
in 't 00g.
Hogendorp, van Hall en de Clercq waren inmiddels
overleden en indien men, zooals bij het Geneefsch rêveil
wordt gedaan, zou willen spreken van een eerste en
tweede reveil — een onderscheiding die ik echter voor
Holland niet duidelijk zie — dan kan gezegd worden
dat het eerste gedeelte van het rêveil nu voorbij is. Om
met een pennestreekje het verschil te doen voelen — in
bewoordingen reeds — tusschen de philanthropische hemoeiingen van den Rèveilkring en der Verlichtingsrnannen (waarover wij in 't begin spraken), willen wij
besluiten met het citeeren uit de circulaire tot oprichting van een diaconessenhuis in 1844. De edelvrouwen
die dit werk ter hand namen, en in Utrecht de inrichting
gingen vestigen, wezen op de geestelijke en lichamelijke
ellende in 't algemeen, op armen, bedroefden en verlatenen, verder op de behoefte aan hulp die catechisaties,
scholen, enz. gevoelen. En nu richtten zij zich tot „onze
zusters in den Heere Jezus Christus", „die u gedrongen
voelt om uw leven te wijden aan Hem, die ons het eerst
heeft liefgehad en die ons tot zijn eeuwig eigendom gekocht heeft door zijn bloed", „gij die zoo vurig begeert
om al wat in u is toe te widen aan dien eenigen Herder
onzer zielen" „ ...... Aan wie behooren uw talenten, zoo
het niet is aan Hem, die ze u heeft geschonken ? ...... Uwe
1) Deze (niet de volgende) tusschen aanhalingsteekens gestelde
qualificaties, zijn van Chantepie de la Saussaye jun., in Nieuw
Nederl. Biogr. woordenb. IV i. v. Heldring.
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bestemming is die vait dienstmaagdeii te zijn van den
Heere Jezus Christus ; zijn juk is zacht en zijn last is
licht. Wat zou ons te veel zijn voor Hem die ons leveii
en onze hope is." De bedoeling was een huis met eeii
ziekenzaal te vestigen in welk huis christelijke vrouwen
(„onder het zacht beheer eener besturende zuster") zouden samenwoneri, elkaar door gemeenschappelijke gebeden als anderszins, versterken in het geloof en de liefde ;
en opleiding ontvangen voor verschillende liefdediensten.
Aldus werd, in Utrecht, bet eerste diaconessenhuis in
ons land gesticht.

0. E. XX11 2
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.Noe. de Haghespelers in '1 Voorhoui
Dit spel was een verheugenis Over de waarde van
dit RussiEch drama als tooneel, in den conventioneelen
zin van het' woord, valt stellig te twisten — sommigen
noemden het „zwak van bouw". — Dit komt hoofdzakelijk omdat het drama niet in het gewone aantal
bedrijven verdeeld was, doch uit een leeks tafereelen bestond die meest midden in een situatie aanvingen en
somwijlen vrij abrupt afbraken. Deze abruptheid werd
door de regie onderstreept door het plotseling dooven
van het licht vOOr de gordijnen sloten. Dit is vrijwel de
eenige aanmerking die ik op de overigens zoo voortreffelijke leiding zou weten te maken. Bij een gordijnsluiting,
die technisch snel werkt, is het effect van het „droombeeld", het visioen dat kwam en ging, Neel sterker dan
bij het duister maken van het tooneel,want het zonderlinge
is, dat de personen als schimmen te zien blijven op de
planken, zoodat de toeschouwer een indruk van kunstmatigheid ontvangt ; verdwenen, zijn de spelers niet,
en dat moeten ze juist wezen.
Bij het zien van een tooneelstuk moet onze fantazie
aanvullen, zij doet dit immer, onbewust, door te ver-
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onderstellen dat het spel, het levenspel der menschen,
achter de gesloten gordijnen nog voortduurt. Nu, bij
deze nieuwe proefneming, gebeurt integendeel iets dat
storend werkt op de verbeelding — want — zie zij stdán
er nog, zij spreken echter niet meer, rondom hen dooft
het licht. Het zwielig en kiesch gebod van het gordijn
„zoo zij het genoeg voor uw oog", heeft veel dieper nitwerking. Het lijkt ons van groote waarde dat tot de
aloude, goede gewoonte wordt teruggekeerd.
Het gegeven van Njoe is niet nieuw. De liefelijke,
zwakke vrouw, onmachtig tegenover een liefde die haar
ondergang wordt, is reeds in verschillende figuren geincarneerd — en Eline Vere, La dame aux camelias
en Madame Bovary hebben Mel een nakomelingschap
verwekt in de litteratuur zoowel als in het leven. Deze
kleine Russische Njoe is dan ook om en door zich zeli
niet zeer belangrijk. De waarde van dit tooneelspel ligt in
den diepen ernst en in de bewogen toon van zijn schrijver.
Het is of de auteur zijn personen heeft liefgehad met
roerende en dichterlijke liefde, elk woord werd drager
van zijn zware verantwoordelijkheid, want liefde eischt
deze verantwoordelijkheid immer. De groote lijn van
dit stuk kan, door wie het voor de eerste maal ziet, goed,
worden gevolgd, doch de ontelbare fijne details moeten
noodzakelijkerwijs verloren gaan. Maar is dit niet bijna
altijd het geval bij goede tooneelstukken ? eischen zij
niet een herhaald hooren, zien en lezen ? En „Njoe"
wint bij herlezing. Wij voelen ons gedragen door een
donkeren stroom, door de golving van den grooten weemoed en voortgestuwd door het vreemde lot. Maar in al
deze somberheid speelt een zachte lichtheid, een deemoed
en een vergevingsgezindheid die de onverbiddelijkheid
der dingen minder wreed doet zijn. Dit is het schoone cn
het ontroerende van Njoe. Het is de echt Russische sfeer.
die van Dostojewski, waarin de helden, de misdadigers en
de zwakken alien een plaats vinden zonder uitzondering.
Na Strindberg en Wedekind is het een ware opluchting weer eens een stuk bij to wonen waar men niet voort-
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durend heeft te vechten met voorop-gesteldheden. Eeu
conclusie_ in den zin van een dogma, valt uit het liefdesdrama van Ossip Dynow niet te trekker zijn aard
is er te kosmisch voor, al te zeer is hij in harmonie met
het groote leven.. Ik wil hiermede niet beweren, dat dit
drama er een is van verstrekkende kracht en inhoud,
dock wel dat het is : menschelijk, ontroerend en teeder.
Njoe staat tusschen haar echtgenoot, die haar hartstochtelijk liefheeft en den dichter, haat minnaar. In
haar negenjarig huwelijk was zij niet ongelukkig ; haai.
goedige, hartstochtelijke man heeft haac hoogstens een
weinig e geirriteerd en verveetd. In deze oabewuste
periode van haar leven is zij lief en vioolijk geweest —
„een vogeltje", zooals haar man in smartelijk herdenken,
haar noemde. voor Njoe begint het nieuwe leven als zij
den dichter ontmoet. Deze vrouw vertegenwoordigt het,
menschelijk wezen in een wonderlijke, gevaarlijke, eenigszins zwevende overgangsperiode. Z j krijgt een vermoeden, een schernerig begrip der vele zielsgeheimen en
ook gaat zij het geestelijk leven ontwaren ; droom, fantazie en contemplatie, dit zijn de machten waarmee de
dichter haar trekt. En zij is als een kleine vlinder, die,
naar het licht toe gezogen, er den dood vindt. Want
deze dichter is als een koude vlam die nooit verwarmen
kan. Haar teere ziel is bij de eerste aanraking tot vernietiging veroordeeld. Haar echtgenoot vertegenwoordigt
het hart, het lijdende, verlangende, verlangende hart,
dat als een kind schreit en als een kind zoo teeder is.
Doch van deze beperktheid wendt Njoe zich af. In den
dichter ziet zij een andere wereld opengaan. De hartstochtelijke, dringende liefdesverklaringen van haar man
vermoeien haar en laten haar ledig zij wacht op den
nieuwen rijkdom die haar vullen zal. Dit is, helaas, een
vergissing. De dichter behoort niet tot wie hun ziel
geven, en noch minder tot wie wenschen op te heffen en
op te bouwen. Hij leeft van de zachte droefheid en van
het voorbijgaan der dingen. De vrouw die, naast hem,
radeloos zocht naar zijn ziel is hoogstens voor hem een
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schoon verschijnsel — haar dood wekt weder „de schoone
droefenis" in hem.
Njoe wordt niet bedrogen of verlaten, want haat man
wacht haar met open armen terug en haar minnaar wil
haar trouwen — het zwaartepunt van het stuk ligt dieper
— zij is in het proces dat zich snel en feilloos in de ziel
van Njoe voltrekt. Het behoort tot de levenswetten dat
niemand kan terugkeeren tot een geestelijke periode
waaruit hij is ontgroeid ; en tot de regionen waar enkel
de „natuurlijke liefde" een rol speelde, kan Njoe niet
weder keeren. Zij heeft zich echter te volkomen gegeven
en. toevertrouwd aan wie zij meende dat haar leidsman
kon wezen, om het zware werk van den eigen opbouw aan
te vatten. Haar vermoeden van andere machten, die
verlossen kunnen van de vraag naar „geluk", naar
menschelijk geluk, spreekt zij uit tegenover haar minnaar;
doch hij verstaat haar niet of wil haar niet verstaan. „Elk
mensch heeft zijn eigen melodie", zegt zij en hierin geeft
zij haar hoogste zelf. Doch hooger te stijgen is haar niet
gegeven — zij voelt zich in de ijle eenzaamheid wankelen. En zij heeft nog een wensch : in den dood schoon te
zijn voor haar geliefde — want slechts den dood heeft hij
belangrijk genoemd. „Lach er om", heeft hij haar geraden — lach om alles, „geluk, liefde, roem, alles is zoo
kleinsteedsch," Hij, de dichter, heeft slechts de „aanraking der dingen" noodig ; van zijn 'even wist hij en
tvilde hij : dat een onbewoonde, leege kamer hem wacht...
En hier spat de schoone zeepbel uiteen. Dit was even
een flonkering, een schoon spel van zielskleuren die
driftig ineen vloeien en in hun gezamenlijkheid en eenheid
waren. Het teedere hart, de zoekende ziel en de beschouwende geest. Het spatte uiteen, wat binden kon had geen
der dr ie gevonden.
Dit spel is op zeer schoone wijze vertolkt. Allereerst
was er : de stemming, de vrome toewijding. Verkade heeft
Her, als regisseur, jets bijzonders gegeven. wat regie
beteekent, leert hij inzien die het voorrecht heeft een
repetitie bij te wonen. Het is een onafgebroken spanning,
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an voortdurend luisteren, met het oor en met de ziel,
het is een zwaar, inspannend werk van vele uren en
dagen. De drie hoofdrollen werden vervuld door Elsa
Mauhs, Johan de Meester Jr (de dichter) en Albert van
Dalsum (de echtgenoot) . Elsa Mauhs was, vooral in het
laatste tafereel,. vOOr haar dood, prachtig. Hoe roerend
ook is haar gezegde : „je portret is beter dan jij". Ja, wat
zij hOOpte dat hij wezen zou, dat gaf haar het portret,
een droom ...... Ook de zonnigheid van nog ongerepte
jeugd in het eerste tafereel gaf zij met subtiele fijnheid.
Johan de Meester heeft met deze belangrijke rol verrast. Zijn talent is dichterlijk en lyrisch — hij spreekt
goed, zuiver en klankvol — zijn spel was overdacht, doorleefd en aldoor ingetogen. Zijn houding had vaster kunnen
zijn, nog niet geh.661 gaf hij dit zonderlinge glimlachendlos-zijn dat dezen dichter kenmerkt. Maar wat deze jonge
acteur gaf was reeds zeer v661, want beschaafd en natuurlijk.
Albert van Dalsum heeft, behoudens enkele to realistische passages, in de rol van echtgenoot zeer voldaan.
Het ruige, on-systematische, driftige en lobbesachtige
gaf hij zuiver weer en ook het arme, gemartelde hart
sprak uit zijn woorden en gebaren.
Reeds om de toewijding en de voorzichtige spanning
waarmede dit stuk werd gespeeld, is het een bezoek
aan 't Voorhout volkomen waard.
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I.

GASTGESCHENK.
Toen over zee heentogen de galeien,
rood in de zon en 's roeiers' handen zochten
het schip to brengen in de veilge bochten
van land of eiland, hunkrend naar de reien
Aan 't strand der zee, verpozing na de tochten,

zoo vol gevaar, toen leefde in hel verblijen
Helleensche ziel, wel kennend de getijen
van godenvreugd, die zij beleven mochten.
Elk eiland was een wonder, iedre ree
gaf een ontroering en het menschenwoord
werd helder-klinkend in de lucht gehoord,
Mannen en vrouwen kwamen tot de zee.
En later, als men schouwde 't gastgeschenk,
verstond men 't woord : in lief de mij geclenk I

II.
PHAETOESA OP HET ZONNE-EILAND.
De stralenbundels van uw gouden vlechten
zag ik in droom to morgen bij de zee,
toen gij ten reidans gaande aan vlakke ree
de schepen schouwdet met omkranste plechten.
Dans van geluk uw godlijk hart doorglee,
beminnend goeden en steeds mild voor slechteii,
Godin, gij zijt een troost voor hen, die vechten
met zwaarmoed, zorg, pijn, angst, hartbijtend wee.
Vanaf de schepen klonk der manners zang,
en koper vaatwerk blonk op de galeien,
en 't rood der boorden straalde een vuurgloed Wt.
Gij dacht aan 't spel hoogheerlijk van de reien,
en voeldet zeebries strijken langs uw wang
en riept uw dienaressen, fier en luid.

Hi.
LAMPETIE.
En dan uw zuster met het slepend kleed,
welks lange barren helder licht verspreiden,
'k wil ook aan haar een mijner licdren wijden
en vraag bevrijding haar van drukkend heed.
Mijn krachtge vingers zullen spelend glijden
de lyra langs, want wie geheimen weet
van zilvren toners en een zanger heet,
wil voor u leven, zingend voor u strijden.
Mijn makkers zijn nu ver, tegen mijn wil,
waardoor den Tijd-van-thuiskomst zij verlengen,
mijn thuiskomst in 't aanbeden vaderland.
Een Iichtglans raakt den wimpel, raakt de strengen,
die trillen in den wind, maar schoon en stil
zing ik van u, droef zwerver aan uw strand.

Iv.
NAUSIKAA.
Het hoefgestamp der muilen mindet gij,
zweepknal en 't raatlen van den hoogen wagen,
wanneer met uwe maagden bij het dagen
gij toogt naar 't strand om nieuwe wondren blij.
Bij 't balspel toondet gij vorstin te zijn,
en groot te wezen als u dreigt gevaar,
gij werdt den zwerver van de zee gewaar
en zaagt zijn wezen, ondanks armoe-schijn.
1k denk, dat nooit Odysseus heeft vergeten
uw edel beeld en wat gij voor hem deedt,
toen hij getroffen door hartbijtend leed,
Uw deugd en schoonheid godlijk-echt mocht weten,
't is daarom, kind der schepen, dat ik zing,
daar ik als hij vertrouwend tot u ging.

V.
BIJ 'T DAGEN.
Daar waar 't gebergt een grot vormt bij de zee,
op 't eiland waar de vloedgolf schelpen stuwt
en 't blonde zeezand glooit naar 't water heen,
als 't ebben duurt, 't is daar dat komen saam
de schoone dochtren van Okeanos,
in de uchtend als het rood-goud hemellicht
glanst op de golven en schnimkoppen blank
blinken wit-licht en telkens andre weer.
Dan vormt de grot een dansplaats, langs het strand
komen zij zingend, ijlend tot de rei
en dragen kransen van geslingerd wier
met edelsteenen groen en blauwdiep ook
als korenbloemen-tooi in 't lentgetij.
Maar soms ook dragen zij een diadeem
van barnsteen-droppen in rood goud gevat,
of parelschelpen, langs de schoudren glijdt
't loshangend haar en 't opgeschort gewaad
geeft vrijheid aan de voeten, die snel gaan,
vlug als de hinden, ijlend door het woud
verlangend naar 't koel water van de beck.
Hoog rijzend in hun heldre godenpracht,
staan zij een wiji en treden zingend dan
licht tot elkander, heffend hoog de hand,
en wondervol is 't flikk'ren van de voeten.
In reidans vieren zij het leven licht,
eerend de Goden en zeif dragend heil,
want elk diep in haar wezen is Godin.
Zij dansen, dansen, zwieren in de grot
en weer naar buiten, keer en tegenkeer
bij beurten klinkt daar van het koorgezang,
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tot het lied sterft, wanneer zij zwijgend staan,
nog zinnend over de inhoud van hun lied,
uitrustend even van hun blijde spel.
Dan reiken zij hun handen aan elkaar
en zien glimlachend naar de hoofden hoog
en snellen hupplend weer de zee to moet
Wier golven naderkomen tot het strand.
Blank blinken witte kuiven, golf na golf
stu-wt in de branding en het zeegedruisch
zingt, zingt onstuimig, luid en eindeloos.
Zij waden door het water, lachen luid
en roepen juichend helle jubelkreet
elkander toe en Helios straalt glans
en werpt een baan van goudvuur op de zee.
Dan glijden licht zij in dien gouden droom
en 't lied verstomt en machtig dreunend slaat
tegen de rotsen 't water en de grot
is onbereikbaar en heel ver in zee
wordt nog gefluisterd van het wonder hell
bij 't tijgen naar de diepten waar 't paleis
rijst van hun vader waar 't koel water stroomt
door toovertuinen vol van zeegebloemt,
vol van gesteenten ......

LEESTAFEL

De Klokken berg. Ter gelegenheid van het 75 jarig
Nijmegen, Firma Ten Hoet.
De Firma Ten Hoet heeft cen boekje uitgegeven dat de toespraken
bevat die ter eere van het 75-jarig bestaan der Norniaalschool op den
Klokkenberg te Nijmegen zijn gehouden. Het werd ons ter aankondiging toegezonden. Een critiek der redevoeringen zal men wel niet van
ons verwachten ; die toczending zal wel geschied zijn, omdat men meende
bij de redactie van een tijdschrift, dat wel eens het tijdschrift van La
Saussaye is genoemd, sympathie te vinden voor een school, in welker
directie ook hij jaren lang zitting had. Niet ten onrechte. lk heb het
boekje met genoegen doorgebladerd, vooral omdat het mij weder in
aanraking bracht met een figuur wier beteekenis voor geestelijk en
politick leven naar mijn meening nog steeds niet genoeg wordt gewaardeerd, met J. J. L. van der Brugghen. De Klokkenberg was zijn stichting en de tegenwoordige leiders der school kunnen niet beter doen dan
zich te doordringen van zijn geest. Twee woorden staan bij den ingang
van den Klokkenberg gebeiteld ,God van den hemel zal het ons doen
gelukken" en „Een iegelijk die den naam van Christus noemt sta af
van ongerechtigheid", een woord van geloofsvertrouwen, door van der
Brugghen aan het eerste hoofd der school meegegeven en een woord
van zedelijken levensernst. Ds. Coenraad noemde ze in zijn toespraak
de zuilen, waarop de Klokkenberg is gebouwd. Als zij dat blijven, als
van der Brugghen's geest die van de school blijft, zal zij in de totkomst
zijn wat zij gedurende jaren was : een zegen voor velen.
P.S.

Tr. M. Huebner. Die neue Malerei in Holland. Klinkhardt Biermann. Leipzig. Van Loghtim Slaterus Visser.
Arnhem.
Beteekent de term „Neue Malerei in Holland" een begrip of een
-verzamelnaam ? De schrijver bedoelt het eerste ; het komt mij anders
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voor. Tegenover het impressionisme, zoo deze term al niet te onbepaald
is, schijnt de nieuwe schilderkunst een samenhangend geheel. Huebner,
die de zaken aldus opvat, waagt het dit geheel in te deelen, waardoor
het dan eerst een geheel blijkt, en spreekt van idealisten der lijn, der
kleur, der ruimte en van het vlak. Al is deze indeeling scherpzinnig
gevonden, zij is toch ook kunstmatig, omdat zij uiterlijk is en niet meer
dan den pikturalen aanleg der schilders betreft, terwiil de nieuweren
met hun werk iets anders bedoelen dan pikturale voortreffelijkheid ;
zij willen geestelijk zijn, idealist zijn, in tegenstelling met het realisme
van voorheen. Het realisme van welk voorheen ? Het komt mij voor
dat de nieuwe schilders met hun theoretiseerenden aanleg kunstmatig een realisme veronderstellen, dat bij de groote kunstenaars
van welken tijd ook nooit bestaan heeft, omdat alle groote kurst
vergeestelijking is, te subliemer naarmate ze minder theoretisch en
cerebraal werd uitgeoefend. Ook Huebner miskent de kwaliteiten der
vroegeren en is tegen hen vaak onrechtvaardig — wat niet anders
kan bij een aposteel der nieuwe kunst. Het is overigens juist, wanneer
hij in een hoofdstuk over den Hollandsch-realistischen zin opmerkt,
dat deze in de kunst reeds door het impressionisme is ontwricht. In
welke belangrijke kunstbeweging het wel gevonden wordt is niet
dtiidelijk.
Hoezeer de saamvatting der nieuwe kunstpraestaties onder een
begrip onuitvoerbaar is, blijkt bij de bespreking van van Dongen en
Jan Sluyters naast Toorop, Schelfhout en Mondriaan. Immers wat
houdt de term „idealisme" die dan al deze kunstpraestaties saamvat
in ? een abstraheering en veralgemeening uit de richting der individueele
gevoeligheid weg in de richting van het begrip. Wanneer dan van Dongen en Jan Sluyters idealisten der kleur heeten, moest dit idealisme
blijken in een verstilling der kleurwaarden, toch staat er van Sluyters,
dat hij zich verwerft een „Farbenskala so heftig and so rauschhaf t..."
Er is bij de nieuwe kunstenaars naar mij voorkomt een onklaarheid,
waardoor zij de begrippen ,.abstrakt" en „geestelijk" met elkaar verwarren. Als van der Leek het begrip „bedelaar" schildert, d. i. de
algemeenheid voor het enkelgeval neemt, is dit algemeene niets meer
dan een abstraktie, een vermindering en negativeering van het bizondere
enkelfeit, maar geenszins meer geestelijk dan wanneer het enkelgeval
geschilderd ware. Slechts door de grootheid van visie wordt een werk
geestelijk, universeel, kosmisch. Een schijnbaar realistisch schilder
zou toch veel geestelijker, grooter, universeeler kurst kunnen maken
dan een verklaard „idealist". Wat nieuwe kunst beet is veclal
onrijp en machteloos. Maar er is behoefte aan het monumentale en
kosmische ; en er zijn kunstenaars die van groote gedachte vol zijn.
Wie zou bij Schelfhout bijv. dit grootere niet herkennen ? Maar hetgeen
door Huebner beschreven werd is ten deele eendags gewas. Wanneer
de neiging tot het begrip integenstelling met de subjektieve gevoelig-
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held de nieuwe kunst kenmerkt, dan zijn vele jongeren aan de schoone
klaarheid van het ware begrip niet toegekomen, en evenmin aan de
schoone klaarheid van de groote kunst. Het dunkt ons echter dat de
schr. van dit boek een nuttig werk gedaan heeft door hetgeen in de
laatste tijden geschilderd werd aldus te beschrijven en bekend te
B. DE H.
maken.
Een werker van den Geest. Het leven van Willem
Frederik Meng, medegedeeld door Filofotos. Tijdschr. Licht
en Waarheid. Amsterdam.
Met een enkel woord maak ik melding van deze levensbeschrijving.
Zij leert ons een man kennen van bizondere eigenschappen en van
groote toewijding ; een origineele, die in arbeiders- en vrijdenkerskringen van een hooger geestelijke waarheid getuigde en om zijn vrijheid
van geest en hooge opvatting dier vrijheid bij velen geliefd, door meerderen tegen gewerkt werd. Meng is stichter eerier vereeniging „Wie
denkt overwint", waarvan zijn persoon en woord de ziel uitmaakte ;
hij had zijn tijdschrift (Licht en Waarheid) en was voorstander der
Theosofie. In den aanvang van zijn loopbaan was hij hervormd predikant.
Hij was een vurige geest en geregeld spreker over de mecst verschillende onderwerpen van geestelijk leven in allerlei oorden des lands.
„Bescheidenheid, eenvoud en oprechtheid zijn het eigendom van een
groote ziel en kenmerken van Meng" zegt zijn
lever, die
sbeschrijver,
met de vereering van een dankbaren volgeling dit met liefde geschreven levensverhaal heeft saamgesteld.
B. DE H.
Herman Wolf. Studies over hedendaagsche Duitsche
letterkunde. N. V. Uitg. Mij. van Loghum Slaterus & Visser.
Arnhem.
Aan Hofmannsthal, Stefan George, Thomas Mann heeft de schr.

de eerste drie studies dezer verzameling gewijd. Het volgende viertal
teekent bewegingen : Regeneratie (o. .a. Rilke), De Oorlog, Het
Activisme, Het Expressionisme. Voor de vraag wat er in de Duitsche
letteren omgaat vinden wij hier antwoord. Deze vraag heeft anderen
oorsprong dan nieuwsgierigheid, veeleer levendige belangstelling in
het lot van een yolk, dat een groote krisis doorstaat, en ook niet ons
dat yolk zelf, uit een bepaalde sympathie, maar omdat het in de wereldgeschiedenis, die tevens de onze is, zijn eigene taak en rol te vervullen
heeft. Wij vragen naar de mentaliteit van een yolk, dat tot een nieuwe
kultuur heeft mee te werken. Uit dit oogpunt is Wolfs geschrift waardevol. Hij teekent eerst de drie figurer!, die het nog niet voorbije verleden
vertegenwoordigen , alle drie op andere wijze afgekeerd van elk maatschappelijk-reeele leven ; aestheticistisch en verfijnd of pessimistisch
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en ironisch, zoo is hun houding. Aan het andere uiterste staat de groep
der expressionisten, wier litteratuur is zang der revolutioneering van
het menschdom, jubel over een aanstaande wereld, waarin de zegepraal van het goede vervuld zal zijn : „Tausend gute Taten will ich
tun ! Ich futile schon wie mich alles liebt, weil ich alles liebe". Deze
houding tegenover het leven is volbloed optimistisch, niet minder
dan die van het pacifistische en politisch Activisme in de litteratuur
(bl. 131) : „Glaube an dein Herz, an deine Gefiihle, an deine Gate,
an die Gate, an die Gerechtigkeit", roept Karl Otter nit in zijn „Aufruf and EmpOrung" tot het proletariaat gericht.
Niet het huidige litteraire Duitschland in zijn geheel of in al zijn
kenmerkende vertegenwoordigers, maar wel sprekende vertegenwoordigers van het huidige Duitschland worden door den schr. voor het
voetlicht gebracht. Misschien ontvangen wij van den schr. nog wel
een vervolgbundel ter kompletering van deze, waarin dan de typeering
even vast en klaar moge zijn als in de thans aangebodene.
B. DE H.
Alb. Plasschaert. Jacob Maris. N. V. Uitg. Mij. van
Loghum Slaterus & Visser. Arnhem.
,,De Hagenaars zijn gekomen in het licht der algemeene beschouwing
De vraag komt : wat hebben zij voor onzen landsaard beteekend ?"
Om deze vraag te beantwoorden onderwerpt de schr. het werk van
Jacob Maris aan een ontledend onderzoek, na zijn levensloop als kunstenaar te hebben geteekend. Telkenmale geeft Plasschaert een karakteristieke opmerking ten beste die ons den schilder voor oogen brengt
en de blijvende waarde van zijn werk vastlegt : „Toen hij de Maris
was geworden der wolken, van de stad, van de zee onder stijgende
lucht, van het breed-voortgaand landschap, is zijn techniek breed
geworden, zijn toets openbaar. Het werk der Haagsche School (gezien
tegenover de Amsterdamsche van Alleb6) is dan duidelijk : een
„ademend" landschap verdraagt geen gesloten schilderwiize ...... "
De slotsom is dat Maris „behoort tot de schilders, die de wereld zich
B. DE H.
zal herinneren".
Noto Soeroto. Lotos en Morgendauw. Hadi Poestaka.
Amsterdam.
Dichterlijk proza met zekere zwaarte in rythme en klank ; niet zelden
herinnering aan Javaansche statigheid. „De Lotosbloem zingt tot
de morgendauw : kleine waterdrop, je kuste den boezem der aarde,
je zwierf door de zeeen, je voer op de wolken en toefde bij de sterren.
0 Mysterie ! Jij, die alle leven bloeien doet en tot de gansche wereld
hoort — jij daalde uit den hemel en hebt mijn broze armen tot je
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woon gekozen". Het proza van Noto Socroto heeft een eigen aard,
B. DE H.
waarin Oostersche en Westersche klank samensmelt.
In 't Bloemhofke. Verzen verzameld door Jacq. E. van
der Waals. De Waelburgh. Blaricum.
Wat oud-Nederlandsche poezie in een klein bundeltje saam ; de
meeste gedichten van geen algemeene bekendheid, zoodat de lezer
in een „hofke" wandelt van hem wel vertrouwde bloemen, maar wier
geur hij toch tevoren niet genoot. Deze verzen verzamelend heeft
Jacq. van der Waals willen geven wat met haar voorkeur overeenstemde en een stillen toon van vrome innigheid ademt. Er zijn kleine
gedichten bij van Chr. Huygens, Kamphuyzen, Jan Luyken, Carel
van Mander, Revius e. a. en een paar houtsneden in verwanten toonB. DE H.
aard van Joan Colette versieren het bundeltje.
Rene de Clercq. Het Boek der Liefde. J. M. Meulenhoff.
Amsterdam.
Aan deze verzen, ruim een tweehonderd, meestal kleinere verzen,
is alle kompositie vreemd. Wel heeft de dichter deze gedichten in groepen
ingedeeld : De klare Geboorte, Winterbloei, Sterke Lente, de Tweelingtorens, Ballingschap, de bloeiende Nachtegaal, Zuiver Zomer, Vuren.
Maar deze indeeling is zonder sterke konsekwentie en beduidt ook niet
de geleding van een organisch geheel. Vooral blijkt dit niet-gekomponeerde in de gedichten elk op zichzelf, die zoo losweg zijn neergeschreven,
naarmate de spontaniteit van het dichterlijk gemoed verkoos. Rede
en groote verbeelding hebben geen aandeel aan dit werk, maar to
meer het gemoed, dat zich zonder eenig voornemen uitzegt. Het
menschehart dat maar voor zich nit zingt, neuriet of praat — zoo is
het hart dat in dit werk leeft. De grooten dichtkunst kent problemen,
Ievenshoogten en afgronden ; doorleeft strijd en overwinning, is tragedie,
episch en lyrisch in eenen. Zoek daar naar niet in dezen bundel — die
toch van begin tot einde levend werk is, dichtkunst des gemoeds,
dat van alle konventie in gevoel en woorden vrij, zich uitgiet zooals
het komt, even spontaan als vogelslag in het woud.
Toen ik zingend en klingend u tegentoog,
de zon was luid en de wind was laid
en de regenboog
de regenboog sprong uit.
Toen ik zingend en klingend weder toog
de donder viel, het wonder viel,
maar de regenboog
stond glinstrend in mijn ziel.
Het boek is fraai gebonden in wit en goud

B.

DE

H.

264

LEESTAFEL.

Frank van den Wijngaert. Belijdenis en De derde Nacht.
Humanistische verzen, met houtsnede door joris Minne.
„Lumiere" te Antwerpen. (Twee bundels).
Niet te vergeten dat in den oorsprong der dichtkunst het dithyrambische ligt en dat dus de dichtkunst verlangen gevoelt om aan deze
bron zich te verfrisschen. Het dithyrambische is het esoterisch-dichterlijke, dat zijn getuigenis uitspreekt in half-verstaanbare zinnen met
een spontaniteit van opwelling, die niet vooral uit het gemoed, doch
veeleer uit pantheistische aanschouwing stamt. Het Dionysos-koor
zingt zijn magische geheimleer, die geen leer is bij wijze van theorie,
en welker zang is de vervoering. Wie het dithyrambische kent acht
geen wonder, dat het bij jeugdige poeten herleeft, al moet het, evenals in Griekenland, de aanvang zijn van breeder kunst. Doch stoor
den dichter niet in deze uiting. De dichterlijke geest wordt in zijn
scheppingskracht telkenmale dithyrambisch aangegrepen. Omdat ik in
de twee bundels, hier genoemd meen een zuiver geluid van ars dithyrambica te hooren, leid ik ze met deze beschouwing in.
Waarom zijn de paden
die 'k betreed vandaag
geen aderen van Uw Goedertierenheid,
en waarom heeft het licht
dat 'k yang
de smaak van het verborgen Manna niet ?
0 Moeder :
zie hoe eindeloos Uw Waereld is
en toch hoe dof de hemel,
die er overhangt
De maan
is uit de lucht gevallen
de sterren
hebben geen kern meer ......
1k ben een Draad,
mijn spinnen weven de Eeuwigheid ;
ik ben een bedding :
de Vloed rijst hoog in mij
ik ben een Wel :
de Toekomst bruist uit de Aarde ......
Ik ben de Storm
der honderdduizend zielen :
ik ben een Sport der Ladder
Naar HET WEZEN.
B

DE

H.

TER HERINNERING AAN DR. K. KUIPER
(8 Maart 1854-7 Februari 1922).
DOOR

Prof. Dr. D. C. HESSELING.

Door tot mij het vererend verzoek te richten om enige
bladzijden aan de nagedachtenis van Koenraad Kuiper
te wijden, heeft de redaktie van dit tijdschrift getoond
hij telde er vele
dat zij niet alleen aan een oud vriend
in de kring der bestuurders van Onze Eeuw uit vroeger
en later tijd —, maar tevens aan een medebeoefenaar
van het Grieks het woord wilde verlenen. En deze wens
om bij 't schetsen van zijn persoonlikheid zijn verhouding
tot het vak van zijn studie op de voorgrond te zien gesteld, is zeer begrijpelik : voor Kuiper was 't Grieks de
liefde van zijn gehele wetenschappelik levee, de kunst
van Hellas in al haar openbaringen was voor hem een
onuitputtelike bron van genot en een troost in veel leed.
zijn eerste studentenjaren bracht hij door te Amsterdam, waar zijn vader predikant was. Akademiese examens
konden daar toen niet worden afgenomen en zo trop
hij dan in 1875. naar Leiden voor het afleggen van zijn
kandidaatsexamen. Hij bleef er, om, als leerling van Cobet
en Pluygers, zich voor te bereiden voor het doktoraal.
Hoewel hij altijd de grootste bewondering heeft gehad
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voor de genialiteit van Cobet en steeds met dankbaarheid
de scherpzinnige en vooral uiterst nauwkeurige interpretatie der schrijvers herdacht die Pluygers aan zijn
toehoorders leerde, hebben, naar mijn mening, beide
leermeesters toch geen invloed van betekenis gehad op
de richting die zijn studie heeft genomen. In Amsterdam
is zijn karakter gevormd en ontwikkelden zich de rijke
gaven van zijn geest. Allereerst in het ouderlik huis ;
daar leerde hij eerbied voor wetenschap en kunst, daar
ontsproot zijn lief de voor 't geestelik leven der Oudheid,
vooral voor wijsbegeerte en godsdienst, en daar heeft
hij ook de hoffelikheid, de gemakkelikheid in mondeling
en schriftelik verkeer verkregen die zijn omgang zo
aantrekkelik maakten. Aan het Athenaeum had het door
hem hoog gewaardeerde onderwijs van Naber hem bekend
gemaakt met de beginselen der kritiese behandeling van
schrijvers.
In Amsterdam nam hij een aktief aandeel in 't studentenleven, dat er in zijn jeugd nog een sterk lokaal karakter
droeg en de tradities van de hoofdstad in ere hield ; van
de vrienden, die hij daar in groten getale had, vond hij
enige van zijn intiemste, litteratoren als hij, in Leiden
terug en zij vormden er een kleine, vrij afgesloten kring,
waarvan men wel eens schertsend heeft gezegd dat hij
tot punt van vereniging had „de cultus van de Amstelstad". Zo bleef hij Amsterdammer in merg en been,
zijn leven lang.
Vraagt men wie op zijn denkwijze als filoloog de sterkste
invloed hebben gehad, dan moet men, naast zijn studievrienden, de filologen noemen wier werken hij bestudeerde;
van de Duitsers was, vooral in later tijd, de man voor
wiens werk hij de grootste bewondering en sympathie
gevoelde von Wilamowitz-M011endorf, al -zal men in geen
van zijn geschriften een spoor van diens cassante toon
aantreffen ; onder de Fransen heeft in zijn jonge jaren
Paul de Saint-Victor door zijn, tans bijna vergeten,
boek „Les deux Masques" hem zeer sterk geboeid.
De Leidse jaren zijn voor hem een tijd geweest van
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onafgebroken, inspannende studie. Met het studentenleven liet hij zich weinig in ; de dagelikse omgang met
zijn vakgenoten voldeed aan zijn, overigens zeer grote,
behoefte aan gezelligheid. Het aantal kollege-uren die
voor examenstudie vereist werden was toenmaals uiterst
gering ; het volgen van lessen die niet tot de vakken
behoorden waaraan men zich blijvend wilde wijden,
kwam veel minder voor dan tegenwoordig en is, voor
zover ik weet, dan ook niet door hem in praktijk gebracht ; de examens waren — reeds door 't beperkt
gemakkelik, en toen het kandigetal der hoogleraren
daats met zijn veelomvattend bijvak „algemene geschiedenis" achter de rug was, kon 't doktoraal voor
een student van zo degelike voorbereiding en met zulk
een vlug begrip geen bezwaar opleveren. Toch heeft hij
al die tijd stellig even hard gewerkt als zij die, een vijfen-twintig jaar later, het schrikbeeld voor ogen kregen
van het velerlei dat gevraagd zou kunnen worden. De
vrijheid, die hij reeds als jongen op een gymnasium
zonder eigenlik eindexamen had leren kennen, vond hij
aan de akademie terug ; hij tooncle zich die ten volle
waardig en zij bleek, gelijk voor alle studenten die liefde
voor hun y ak hadden, geen gevaar, maar een gelegenheid tot zelfstandige ontwikkeling, het vooruitzicht
openend op voortgezette studie na het verlaten der hogeschool.
Zo kon hij, rustig lezend in zijn stille kamer, de grondslag
leggen voor zijn waarlik buitengewone kennis van de
klassieke auteurs. Al voelde hij zich het meest aangetrokken tot de Grieken, de Latijnse schrijvers verwaarloosde hij niet. Voor eenzijdigheid bewaarde hem zijn
bewegelike, tot het romantiese neigende geest ; op het
gymnasium had de weelderige taal van zijn leermeester
Hofdijk een indruk op hem gemaakt die hij nooit heeft
vergeten, ook niet toen het fantastiese en geforceerde
van deze romantiek hem zeer duidelik was geworden :
nog in 1906 herdenkt hij deze voorganger en hij ontleent
aan diens „Historische Landschappen" de titel van zijn
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reisherinneringen uit Griekenland. Geen wonder dus dat
hij zich niet bepaalde tot wat naar de smaak van Cobet
het „beste" Grieks was. Pind,arus, aan wie in zijn tijd
en nog zeer lang daarna, al heel weinig studenten zich
waagden, leerde hij toen reeds bewonderen, en niet veel
later begon zijn belangstelling voor de Hellenistiese
schrijvers, in de eerste plaats voor Callimachus, de precieuse hofdichter van wie Cobet geen goeds kon Koren.
Ook Griekse beeldende kunst en Griekse godsdienstgeschiedenis, vakken die evenmin op het akademies
programma voor het doktoraal examen stonden, wilde hij
nader leren kennen. Hoewel hij herhaaldelik heeft verzekerd dat hij noch archaeoloog, noch filosoof, noch theoboog was, maar „slechts philoloog", wist hij toch van
de archaeologie later meer dan men van een filoloog pleegt
te eisen ; zijn kennis van de wijsbegeerte, voor zo ver die
in betrekking staat tot het godsdienstig leven der Grieken,
was die van een specialist. Zelf zoekende vond hij op de
Leidse Bibliotheek zijn weg tot de beste boeken, en
altijd volgde hij die gidsen naar de bronnen, de oude
schrijvers zelven.
Ik heb in dit beknopte bestek betrekkelik lang stilgestaan bij Kuipers studententijd, omdat zijn volgend
leven als geleerde geheel in overeenstemming is gebleven
met het beeld dat wij ons van hem uit die dagen vormen.
Zijn werken getuigen het.
Toen hij, kort na zijn promotie, in 't huwelik trad
met Mejuffrouw J. Tjeenk Willink vond hij in haar een
levensgezellin die hem ook in zijn enthousiasme voor
poezie en weten.schap begreep, hem een zeer sterke steun
was in de moeilikheden van het leven en, zich zelf steeds
op de achtergrond houdend, alles in het werk stelde om
de volle ontplooiing van zijn gaven mogelik te maken.
Als leraar aan het gymnasium, eerst te Zwolle, daarna
te Haarlem, vervolgens bijna vijf-en-twintig jaren als
hoogleraar te Amsterdam, heeft hij onafgebroken gearbeid, misschien wel met meer inspanning en geestdrift
dan zijn wel veerkrachtig, doch niet sterk lichaamsgestel
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kon verdragen. Hij was daarbij geen kamergeleerde ;
zijn gezelschap werd overal op hoge prijs gesteld om
zijn geestig woord, zijn voor hem zelf wel eens gevaarlike
„don de repartie", zijn hartelik deelnemen in alle lief
en leed van zijn vrienden. Ook sociale pliChten vroegen
veel van zijn tijd ; als bestuurder van de Doopsgezinde
Societeit, als sekretaris der Kon. Akademie van Wetenschappen, als president-curator van het grote Amsterdamse gymnasium moest hij zich dikwels losmaken van
werk dat hem dierbaar was. En de lezers van dit tijdschrift, de redaktie bovenal, weten met hoeveel toewijding hij zijn taak als bestuurder van Onze Eeuw vervulde, hoe hij niet alleen de stukken er voor schreef die
de vrucht waren van zijn Griekse studies, maar ook met
onbevooroordeelde waardering en na nauwgezette lezing
Nederlandse geschriften, vooral bundels poezie, besprak
die op de leestafel waren nedergelegd.
Kuiper leefde niet bij boeken alleen. Hij had gevoel
voor 't schone van stad en landschap, en hij wilde zien
wat hij door lezen reeds kende ; reizen was zijn lust en
zijn leven. Meermalen bezocht hij Italie, in 1905 Griekenland. Zwitserland, Parijs, Louden en Berlijn met hun
musea waren hem meer dan oppervlakkig bekend ; in
de kleine vakanties toog hij, tot op 't laatst van zijn
leven, telkens voor enige dagen er met zijn rijwiel op
uit om in alle jaargetijden te genieten van de schoonheid
in zijn eigen vaderland of in Vlaanderen. Die lichamelike
inspanning verfriste zijn geest en onttrok hem voor een
pons aan de zenuwslijtende werkzaamheid in de studeerkamer. Hij bezocht op die tochten zijn getrouwde zonen,
die hij zo node 't gezellig ouderlik huis had zien verlaten.
De voornaamste werken die Kuiper geschreven heeft,
geven, te zamen beschouwd, weer wat hij tot titel van
een van zijn boeken heeft gekozen : „de ontwikkelingsgang der Griekse letterkunde", met dit verschil dat zij
veel verder gaan dan de beperkende omschrijving daaraan
toegevoegd, te weten : „tot aan den aanvang der Macedonische overheersching". Zijn dissertatie, „de vita
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Niciae", onder Cobet als promotor in 1880 verdedigd,
is en door het onderwerp en door de wijze van behandeling
veel minder kenmerkend voor de schrijver dan zijn eerste,
geheel zelfstandig bewerkte boek, „Wijsbegeerte en Godsdienst in het drama van Euripides" ; dan volgen in
chronologiese orde „Stadia Callimachea" (2 dln.), een
editie van Sophokles, „Grieksche Landschappen, philologische herinneringen aan eene archaeologische reis",
„het Hellenisme" (2 dln.), de voortzetting van Pierson's
monumentaal ontworpen boek „Geestelijke Voorouders",
„Atheensch Jongensleven", „de Ontwikkelingsgang der
Grieksche Letterkunde", „Helleensche Cultuur", „Vier
Voordrachten over Plato", „de Atheensche Vrouw".
Tussen deze boeken van grotere omvang kan men dan
plaatsen talrijke studies in verschillende tijdschriften,
zeer vele in de Mnemosyne opgenomen. Er valt niet aan
te denken ook slechts de voornaamste van deze geschriften, ook al ware het met enkele woorden, afzonderlik
te bespreken. Een zeer algemene karakteristiek moet
hier voldoende zijn.
Als wij die beproeven te geven, treffen ons, dunkt
mij, vooral twee eigenaardigheden : het hoofdmotief, de
eenheid van de Griekse geest bij alle verscheidenheid
van tijd en milieu, met sterk nadrukleggen op het religieuse element, en de verbinding van tot in de kleinste
biezonderheden waarneembare degelikheid met een bloemrijke stip. Kuiper's liefde voor Hellas beperkte zich niet
tot een bepaald tijdvak ; hij had het lief gedurende alle
perioden waarvan hij de openbaringen in kunst en litteratuur had leren kennen. Zijn in het Latijn geschreven
boek over Callimachus staat chronologies tussen dat over
Euripides en zijn uitgave van Sophokles ; in dezelfde
tijd waarin hij over Plato schreef, kwamen studies van
hem uit die schrijvers van zeer late dagtekening tot
onderwerp hadden ; een onderzoek naar de verhouding
van Epictetus tot de schrijvers der Evangelieen ging
als 't ware gepaard met bestudering van het Atheense
Leven in klassieke tijd. Hij voelde blijkbaar dat alles
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als een geheel in verschillende stadia van ontwikkeling
en het kostte hem geen moeite om zich, bij afwisseling
maar zonder verpozing, thuis te gevoelen in schijnbaar
zo verschillende sfeer.
Zijn innige vertrouwdheid met de Griekse taal heb
ik 't meest leren bewonderen op de bijeenkomsten der
Amsterdamse „Societas graeca", waarvan ik vele jaren
met hem lid mocht zijn ; daar trof mij telkens zijn fijne
onderscheiding van het taalgebruik der klassieke schrijvers, vooral van hun woordenkeus. Syntaxis en lexicologie
hadden, niet als doel maar als middel, voor hem grote
bekoring ; geen onnauwkeurigheid ontging hem en als
hoogleraar prentte hij zijn leerlingen niets scherper in
dan afkeer van slordig vertalen. Zijn belangstelling ook
voor het kleine, mits het bruikbaar was tot beter begrip
van het grote, spreekt ook uit de onderwerpen die hij
sommige van zijn promovendi aan de hand deed ; onder
deze man, die met zo veel vuur over dichters en wijsgeren sprak, is meer dan een dissertatie geschreven die
't gebruik van een bepaalde praepositie in zeker tijdvak
naging.
Die strenge degelikheid hield zijn stip in evenwicht.
Zijn vernuft en zijn fantasie gaven hem in overvloed
synoniemen en epitheta in de pen, waar anderen, bedeesder van aanleg of trager van geest, te vergeefs naar
een enkel juist woord zochten. Mochten die laatsten
zich wel eens verbazen over zijn rijkdom van woorden,
geen deskundige zou het wagen aan holheid te denken,
want hij gevoelde onmiddellik dat het ornament een
hechte konstruktie versierde. En onze vriend, die zijn
gemak van spreken en schrijven kende, onderwierp zich
zelf in klimmende mate aan tucht bij zijn kompositie ;
wat in een eerste opwelling werd neergeschreven, herzag hij en toetste het aan zijn blijvende overtuiging.
Zo kostte zijn schriftelik werk hem oneindig meer tijd
en moeite dan de toehoorders van zijn improvisaties
kon den vermoeden.
Zijn bewondering voor de Griekse letterkunde stored
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zo vast en kon hij zo goed verdedigen, omdat zij niet
steunde op onbekendheid met het latere, dat de meesten
onzer sterker ontroert. De moderne talen sprak hij gemakkelik en in de litteratuur gevoelde hij zich thuis ;
in zijn studententijd trok hem sterk de vernuftige, al
te vernuftige Jean Paul aan, later werd Montaigne een
van zijn lievelingauteurs ; Shakespeare was lange tijd
het boek waaruit hij in de huiskamer voorlas, en voor
Franse dichters heeft hij altijd warme sympathie getoond. Nog herinner ik mij de enthousiaste woorden
waarin hij mij — het moet ongeveer in 1889 geweest
zijn — over het toen niet lang geleden uitgekomen dichtwerk „Le Bonheur" van Sully Prudhomme sprak.
Die vereniging van soliede kennis, welsprekendheid
en geestdrift maakten Kuiper tot een geboren docent.
Hij bleek dat te zijn op het gymnasium, hij toonde het
ook toen hij in 1898 als de enige kandidaat op wie alley
ogen waren gevestigd, tot opvolger van zijn leermeester
Naber was gekozen. Zijn leerlingen zagen tegen hem
op en zij hadden hem lief, al was hij, die zelf van geen
halfheid wilde weten bij zijn werk, stipt in zijn eisen.
Zijn ervaring als leraar op 't gymnasium had hem geleerd
onder 't doceren in nauwe aanraking te blijven met
zijn gehoor ; door responsie bleef hij op de hoogte van
hun weten — of niet weten —, en tevens van het al of
niet duidelike der voorstelling die hij gaf. Diktaten
instampen en napraten had bij hem weinig sukses ; hij
verlangde dat ieder zich naar eigen aanleg ontwikkelde,
en zag hij daarvan bewijzen, dan liet hij veel vrijheid
in de keus van de richting. Het kollege dat hij voor
studenten van alle fakulteiten herhaaldelik heeft gegeven,
werd buitengewoon druk bezocht ; toen hij Sophokles
behandelde, was een auditorium van honderd personen
geen zeldzaamheid.
Met het verlaten der Akademie was de band tussen
professor en studenten niet verbroken. De „Philologische
Studieclub", die hij presideerde en gewoonlik op zijn
kamer ontving, verenigde vele oud-leerlingen en bedoelde
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het voortzetten van wetenschappelik onderzoek bij hen
te bevorderen die het grootste deel van hun tijd aan de
praktijk moeten afstaan.
Ook buiten Amsterdam en haar Universiteit heeft
Kuiper door tal van voordrachten, te Arnhem en elders
gehouden, zijn denkbeelden over de grote figuren van
Hellas verkondigd. Dat deed hij ongetwijfeld met genoegen, omdat men gaarne doet wat men gevoelt goed
te doers. Maar die persoonlike voldoening was toch niet
zijn enige drijfveer, en in verloop van tijd, toen hij verzadigd en meer dan verzadigd was van de toejuiching
die hem steeds ten deel viel, ging hij voort met zijn
lezingen voor een groot publiek omdat hij 't zijn plicht
achtte te verdedigen wat hij in steeds dreigender gevaar
zag verkeren : de beoefening van het Grieks bij het voorbereidend hoger onderwijs. Die zelfde aandrang om te
getuigen van de hoge waarde der Griekse beschaving,
is zeker ook een der redenen geweest die hem in zo veel
van zijn boeken zich deed richten tot de wijde kring
van hen die, gelijk hij 't uitdrukte, „niet, of niet meer,
Grieksch lezen".
Heeft hij die uit de verte belangstellenden bereikt ?
Ik geloof het zeker. Is hij niet te zwaartillend geweest
in zijn vrees voor 't wegkwijnen van de Helleense studie
op 't gymnasium en daarmee voor het terugdringen der
beoefening van het Grieks tot een plaats niet zo heel
veel aanzienliker dan die door 't Hebreeuws of 't Sanskrit
onder ons wordt ingenomen ? Was het ongemotiveerde
mistroostigheid die hem wel eens 't gevoel gaf dat hij
„een zinkend schip hielp besturen" ? Die laatste vragen
zou ik ontkennend beantwoorden. Naar mijn overtuiging,
in de loop van dertig jaren steeds sterker geworden, zal
het Grieks langzaam teruggebracht worden tot de zeer
bescheiden rol die het in vroeger eeuwen in ons voorbereidend onderwijs heeft gespeeld. Tal van maatregelen,
alle genomen met de bedoeling om de bloei van de studie
der kiassieken te bevorderen, hebben m.i. een evolutie
bespoedigd die met de opkomst der wetenschappelike
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studie van de moderne talen is begonnen. Ik geloof dat
mijn vriend, al zal hij op verschillende punten anders
over deze gang van zaken hebben geoord,eeld dan ik,
met mij de tragiese onafwendbaarheid van 't proces heeft
gevoeld. Doch daarom is zijn levenswerk niet minder
vruchtbaar geweest. Wat er schoons en goeds was in
't oude Griekenland heeft hij welsprekend in brede
kringen bekend gemaakt en al kan de onmiddellike uitwerking van zijn woorden niet worden aangewezen, wij
zijn geen lichtvaardige optimisten wanneer wij aannemen dat zij op velen een hartverheffende en blijvende
indruk hebben gemaakt. Zijn zuiver wetenschappelike
werken zullen aan hun bestemming blijven voldoen door
onze kennis van de Griekse beschaving steeds zuiverder
en steeds vollediger te helpen maken. Wat wij aan Hellas
te danken hebben, zal in een altijd scherper licht worden
geplaatst.
Al dit goede behouden wij van hem, doch wij delen
het met velen. Het schoonste wat hij naliet, de herinnering aan zijn liefde, blijft het onbetwist bezit van
zijn vrouw en kinderen ; wij, zijn vrienden die zo lange
jaren mochten genieten van zijn hartelikheid, van het
vertrouwen dat hij ons zo ruimschoots schonk en van
de hulp waartoe hij altoos bereid was, wij zullen hem
nooit vergeten.
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Uit diepen, zwaren slaap werd Thomas de Maerl den
ochtend na den dansavond wakker. Theo sliep nog,
maar August was al half gekleed en stond zich te wasschen
zoo behoedzaam als hij kon.
Wat was August, dacht Thomas, toch veranderd,
sinds hij voor zijn leerlingconsulsexamen werkte. Was
dit nog wel de aalvlugge, roerige kameraad van vroeger,
die zoo hard loopen kon, en vangen en werpen en slaan ?
Thomas herinnerde zich de vermaningen van zijne grootmoeder uit vroeger dagen, wanneer hij te onbesuisd of
te woest deed en zij hem aan „den ernst des levens" placht
te herinneren dien hij verwachten moest. Zou voor August
Meeter nu die tijd van „den ernst des levens" reeds aangebroken zijn ? Dan beklaagde hij hem diep en hij hoopte
dat voor hem, Thomas, die ernst nog lang mocht uitblijven.
Thomas keerde zich in bed en zag dat de ramen achter
de half geopende luiken dik bevroren waren. Hij kon
aan het licht zien, dat er zon was buiten.
Een koude, zonnige dag, dacht hij, en opeenmaal ver-

2 76

NAAR DE DIEPTE.

schenen voor zijn geest de gebeurtenissen van den vorigen
avond in al hunne kleuren, vormen, reuken, en geluiden.
Met de gewone begeerigheid hechtte zijn denken zich
nu aan zijn eenige veriangen om Nancy van Huizen terug
te zien, en dan stond er een richtpunt slechts voor zijn
verbeelding : Dat terugzien zou op het ijs moeten geschieden. In een dieper gelegen bewustzijn wist hij wel, dat
hij Naar evengoed misschien ontmoeten kon op straat,
maar zijn voorstellingen aangaande een schoon wederzien op het ijs, ergens nabij de vijvers in het Bosch, of
op de sloot met den molen, met een achtergrond van
besneeuwde velden en bladlooze, hooge boomen, alles
in de onbevangen schijnende winterzon met , een blauwen
hemel boven hunne hoofden, waren zoo vastbelijnd, dat
zij reeds halve werkelijkheden voor hem geworden waren.
Nu was deze komende Zondag de omlijsting van al die
verrukkelijke werkelijkheidsvizioenen. Want straks ging
hij mijnheer Dijkers goeden dag zeggen, en hij zag, hij
voelde zich in zijn beste kleederen, met zijn schaatsen
onder den arm, als een nette en voorbeeldige jongen,
voortstappen door de Prinsestraat. Dan kwam de hooge
wal langs de gracht en achter hem zou het bellenspel in
den St. Jacobstoren het uur spelen. Neen, naar de kerk
ging hij niet vandaag, hij was er sinds grootvaders dood
maar zelden meer geweest, hij had veel te werken op
school, en de Zondagen wilde hij vrij zijn, heel en al vrij.
Het gaan door den meestal helderen Zondagochtend was
trouwens al iets zoo schoons, bijna plechtigs, hij had
daaraan tot . stichting eigenlijk reeds genoeg. In den beginne had hij, wanneer hij op die manier zijn geweten
in slaap suste, het gevoel van zondig en strafbaar verzuim niet van zich kunnen afzetten, maar later was hij
er al makkelijker en makkelijker over heen geloopen, en
dan, zijne moeder vraagde er nimmer meer naar wat hij
den Zondagochtend deed, als zij hem stil en rustig met
een boek zag zitten in de voorkamer ...... Dus in geen
geval naar de kerk ; over een week misschien......
En nu schelde hij aan het huis in de Van Speyckstraat
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en hij ging de trappen op...... Vroeg zou zijne moeder
koffiedrinken, dan zou de middag lang zijn voor hem.
0, neen, hij zou geen vrienden vragen om mee naar
de vijvers te wandelen. Dezen dag zou hij alleen blijven,
alleen genieten van alles wat er ging, zou kunnen, o ja,
Als hij na dien heerlijken
bijna zeker, zou gebeuren
dag in het donker thuis kwam, zou het daar, als gewoonlijk, geuren naar de reuken uit den keuken, en hoe
hongerig zou hij zijn ......
De beelden kwamen ongeordender voor Thomas'
geest. Toen hij opstond, bemerkte hij dat August Meeter
de kamer reeds verlaten had. Vreemd toch, die jongen,
dacht hij : vroeger zoo vroolijk, het opgewektst van alien,
nu geheel en al gekeerd in zich zelve, schuw, achterdochtig bijna. „Was dat nu de ernst des 'evens ? Zou hij
August ontmoeten op het ijs ? Die woonde vlak bij de
vijvers en dat zou dus best mogelijk kunnen wezen ...... "
Neen daar maar niet aan denken, meende Thomas,
terwijl hij zich begon aan te kleeden ...... hoe kon hij
Nancy om August vergeten....
Het bleef hangen dat vizioen van het wederzien, het
werd ouder met het snelle vlieden van den dag, valer
van voorkomen, grauwer en onwerkelijker.
Daar had hij het huis in de Van Speyckstraat verlaten,
de groote wandeling was begonnen, en geen enkele kennis
had hij op dien tocht ontmoet.
Hoog en strak blauw schitterde de hemel, het was
windstil. Hij herinnerde zich wat Jan Rhodes verteld
had : Nancy woonde in het Voorhout, een van de grootste huizen. Nancy was dus een rijk meisje.
Soms leefde hij in het gebeuren van den vorigen avond. .
In den gulden schijn van het zaaltje, waar de zwoele,
lauwe geur bestond, de midden den dans verglippende
en wisselende achtergronden van spiegels die het Licht
uit den kristallen kroon vermenigvuldigden, de roode
behangsels, het glinsterende parket, de vale glans der
nimmer wel beschouwde oleografieen, en de klank van
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de piano, waartusschen de krakende stem van den dansmeester, in zijn draadziende jas, de figuren afriep van
kruispolka, pas de quatre, quadrille des lanciers, wentelden vlakken kleur, de jurken der meisjes, de donkere
pakken van de jongens. Onzegbaar van teederheid omgaf
hem de heugenis van Nancy's schrijden naast hem.
In menigte keerden de zoete gewaarwordingen van veler
lei lust en genot wen zij zich boog naar hem toe, zoo
dat hij de geur en de bekoorlijkheid van haar wezen in
zich opademde en er door bedwelmd raakte, toen zij al
die heerlijkheid nog duldeloozer bijna aanhitste met die
eene beweging naar hem toe, dat dringend tegen zich
drukken van zijn arm in hare zachte zijde, zoodat het
hem was als werd hij in haar opgenomen ......
En dan doemde ook die verholen drift weder aan, die
ongeweten begeerte onbemerkt met haar weg te treden
uit het zaaltje en alleen met haar te zijn, geheel en al
onbespied en aan elkander overgelaten in hunne allerteederste en onuitsprekelijkste verlangens ......
Maar daaraan kwam een einde als hij den buiten ontwaarde :
Nu ging het komen, daar achter die wazige, besneeuwde
boomen van de Koekamp. Wat was het alles allerwonderlijkst van tinten, verschieten, kleuren, lijnen en diepten,
en wat waren er talloozen op de been, die met schaatsen
gingen en die wandelden. Er was iets droefgeestigs in
dat wandelen, dat trage voortschrijden vooral van de
menschen zonder schaatsen langs de grachtwallen, over
het besneeuwde Malieveld, de Boorlaan en de lanen,
de breede langs de Koekamp. Wat gingen ze toch doen
die menschen, gingen zij kijken naar het schaatsenrijden
op de vijvers ? Dat moest toch koud en kil zijn. Het
waaide wel in het geheel niet meer, maar het vroor nog
hard. Neen, niet aan die anderen denken. Wat deed hem
dat ? Hem, die straks rijden zou, alles wat ijs was, zou
afzoeken, om dan eindelijk, ergens omtrent het Huis
ten Bosch natuurlijk of op de sloot met den molen, Nancy
te vinden.
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Nancy. De naam zeide hij in gedachten : Nancy van
Huizen. Een paar malen hoorde hij zich „Nancy" zeggen
en geen oogwenk was zij uit zijn mijmeren ......
Thomas kwam nabij de vijvers. De boomen vingen
het licht van de zon en gaven schaduwen over het ijs,
dat gebarsten was een weinig en op sommige plekken
water vertoonde. Overvol was het nog niet, maar aan
het einde van de baan, die met de wazige boomen aan den
vijverrand weder gloeide van het gelewinterzonlicht, dat uit
den hoogen, blauwen hemel ging, ontwaarde hij de zonderlingheid van het dooreenglippen en glijden der talloozen,
die op een ongeveegd gedeelte van den vijver bleven.
Dat zijn de kunstrijders, meende Thomas, want hij
kon alleen maar op zijn Friesche doorloopers rijden, en
hij had nooit aan het kunstrijden gedaan. De kunstrijders ! Die altijd maar draaien en tollen op een plaats,
en zulke zwierige en min of meer aanstellerige bewegingen
maken met hunne armen die zij dan net zoo uitsteken
als 't beeldje van Mercurius, dat bij tante Charlotte op
den bonheur-du-j our staat ......
Kijk, kijk eens die eene kerel ! Neen maar, wat die
een drukte maakte. Hup ! Daar ging het beentje over
rechts, en nu beentje over links ; de anderen bleven er
naar staan kijken. 0 ! Wat deed hij nu ? Hij tolde waarachtig als een tol ; was de man bezeten ? Wat een zotte
vent ! Nu begon hij zich to wringen als een kurketrekker,
een groote kerel was het wel. Als die eens viel, hij
zakte stellig in het ijs, en kans liep hij, met al die kapriolen. Zie, daar stond en deed hij weer als Mercurius van
tante Charlotte, en dan zwierde hij achteruit, achteruit.
gleed de man altijd maar door ? 't Was toch wel een
allemachtig handige kerel ! Hij stond eindelijk heel en
al stil op het ijs, in evenwicht op de punt van zijn linker
schaats. Dat zou hij nooit leeren vond Thomas. Hij bezat alleen maar doorloopers, en dan, wat had hij aan dat
gedraai altijd op de zelfde plek. Hij zou niet van de
baan komen ......
Zou Nancy ook zoo rijden misschien ? Hij bedacht
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het met schrik en tegenzinnig. Nog eens keek Thomas,
die zich juist had willen bukken om ook zijn schaatsen
vast te maken, naar de schoonrijders in dat goudige,
matte licht, maar er was geen enkel meisje bij.
Gelukkig, dacht Thomas, dat doet ze dus niet. Zij rijdt
gewoon, nu zal ik haar wel spoedig ontmoeten, en haastig
begon hij zijn schaatsen aan te binden.
Hij zwierf den eersten vijver of en dan den tweeden.
Achteloos gleed hij, de handen op den rug, langs de schoonrijders die fel bedrijvig bleven, weg in hun wentelen en
zwieren en krinkelen. Hij reed bedaard wat om hen
henen, dan nog eens terug, Nancy kon eens wat laat zijn
dezen middag en nu eerst op den eersten vijver komen.
Wat waren de kleuren op de vijvers, nu hij met zijn
rug naar het licht reed, somber daar voor hem, al dat
zwarte van die leelijke menschenkleederen. Er waren
eigenlijk geen kleuren, 't was dl zwart en donker grijs
tegen het blauwachtige boomenverschiet en tegen het
wit van de sneeuw die het ijs er ook niet mooier op maakte
dit jaar. Maar de winterzon was schoon toch en ook het
blauw van den hemel waarin de verwachting hing ......
Wat zou Nancy aan hebben ? Zij zou vermoedelijk
wel met vriendinnen zijn, misschien wel met die Fransche
juffrouw. Toch niet aan zulke mogelijkheden denken,
Als het eens zoo was, dan zou er niets van hun samenzijn
kunnen komen, van hunne lange, lange vertrouwelijke
gesprekken ......
Thomas reed de baan weder terug tot voorbij de schoonrijders, waar de groote, lange nog altijd vurig zwierde
en tolde, en standen aannam. Een heele kring toeschouwers had hij thans om zich heen, maar Nancy was daar
niet bij. Op den tweeden vijver ging hij nu over, moeilijk
met schaatsen nog ondergebonden, loopend over den weg.
Hier waren, zoo vroeg in den middag, veel minder menschen en het zoeken geleek zoo gemakkelijker. Het was
ook, alsof de zon bier met breeder en hooger licht scheen
omdat de boorden wijder waren. Thomas zag in die wijdheid de rijders verloren gaan over de slecht geveegde
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banen, en toch bedrukten de boomen, de bladlooze, ijle
in het rond. Hij voelde het verlangen stijgen van dezen
vijver snel weg te gaan en de grootere en inniger beslotenheid te zoeken van de banen rond het paleis, rond het
huis Ten Bosch, want wat kon Nancy op dezen vijver
doen ? Zoo eenzaam in de vroegte. Hij keek op zijn horloge. Neen, het leek vroeg wiji de dag helder was en windloos, al zou de zon midden den winter ook sneller dalen
clan hem lief kon wezen.
Nog een maal moest hij, mijmerend over Nancy, de
Fransche juffrouw bij haar zien, en woelige drukke vriendinnen, ook jongens, wellicht vriendjes uit de buurt of
wel haar broers ; dan konden bij haar wezen : Sophietje
Rhodes, Jan Rhodes, Willem van Elburg, Nanny. Even
stelde hij zich de beide jongens voor, hoe ze er uit zagen op
schaatsen, met jassen aan, of zonder mutsen op, zij allen
zwermend in een troepje bijeen, of aan een langen ijsstok
die een hunner wel zou bezitten en meegebracht hebben.. .
Een groote, verkleumde, gele hond, met verwilderde,
lichte oogen en schielijke, schuwe kopbewegingen, draafde,
telkens uitglijdend, langs hem voort. Het was een arm.zalige, stakkerige trekhond met een los touw om den nek,
alsof hij aan ophanging juist ontsnapt was. Het beest
keek links, keek rechts, de ooren joegen hem langs den
kop daarbij. Dan wendde die hond zich moeilijk, krassend
met nagels op het ijs, zonder te kunnen verhinderen dat
hij viel met een smak op de schonkige flanken, om daarna
met een overzijdsche wenteling zich op te rekken, en het
touw achter zich en onder zich voortslepend, als razend
over het onbereden gedeelte van het ijs voort te hollers,
recht op de oevers aan, waar zijn hongerige, naakte ellendigheid in de grauwe schaduwen van het bosch verdween.
Thomas zag het beeld en stond er op een maal door
bevangen. Het was alsof het met de waden van noodlottigheid hem omgaf en bij hem blijven zou tot ver in
komende dagen en deze middag vooral zou er door verduisterd blijven.
Hij trachtte nog een poos, turend naar de plaats waar
19
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het dier op den oever was geklommen, dat fantoom van
jammerlijkheid terug te vinden, maar er was daar ginds
slechts de blauw nevelige schaduw tusschen de donkere
rechte stammen der boomen.
Nu hoorde hij het gekras der schaatsenrijders op het
ijs, die hem terugbrachten in zijn begeerte, zwervend te
zoeken naar Nancy. Als zij niet op deze banen was, zou
zij dan niet op de grachten rond het paleis kunnen zijn ?
Hij klom op die grachten over en reed er geruimen tijd.
Het scheen hem toe dat het er kouder was dan op de
vijvers waar het nu wel erg vol zou wezen. Hier, tusschen
dit hooge, dichte geboomte waren maar weinige rijders
en hier, vond Thomas, was alles zoo innig besloten en
zoo vertrouwelijk van toon en stemming, hier zou Nancy
straks komen ; als zij hier niet kwam dan kwam zij niet
meer, hier ging zij, hier moest zij nu spoedig verschijnen.
De avond naderde alreeds maar Thomas besefte dat
nog niet, wel werd al wat hem omgaf dieper van toon
valer van kleuren en tinten, wel was het hem alsof het
gekras van de schaatsen der weinige rijders afgezonderd
in den middag wijlde en holler of dieper weerklonk
tusschen de boomen, waarachter het paleis statig onwerkelijk verrees, in een doom van gestrenge en ongenaakbare afgezonderdheid. Somwijlen, van heel wijd weg,
klonk het gefluit van den spoortrein of rinkelden er de
bellen van paarden voor rijtuigen of arren en dan was
er weder alleen het krassen van schaatsen dat de stilte
nog nadrukkelijker maakte.
Maar ook daar, op die banen, rond het paleis, kwam
Nancy niet en evenmin ontwaarde hij een van zijn vrienden of vriendinnen van de dansclub. Waar reden al die
anderen ? Niet anders dan ongure en grove Zondagsgasten had hij gezien. Konden de anderen naar Waalsdorp zijn gegaan of naar de groote ijsclub op Zorgvliet ?
Ach als Nancy daar nu toch eens was, zoo ver weg, heel
aan het andere einde der stad ; maar neen, dat kon niet,
zij was natuurlijk op de molensloot of verder nog op de
breedere vaart daarachter.
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Terstond maakte Thomas zich op er heen te gaan. Wat
was hij toch een suffer, ciddraan niet te denken. De ijsclub
was natuurlijk veel te ver voor Nancy en op de vijvers
reed te veel Zondagsvolk, daar paste zij niet.
Een eindweegs moest hij loopen, omdat, voorbij het
paleis, den kant van den Bezuidenhoutschen weg uit,
een slagboom den doortocht belemmerde. Hij kende nu
ook nog maar een dwingend verlangen, om buiten dat
verhullende, reeds lichtloozer bosch te komen, waarvan
de boomen hem beklemden en als gevangen hielden, zoo
goed als zij de zon die naar het westen neeg, afsloten
van hem. En naar het licht wilde hij, naar de ruimte en
het licht, zoolang het dag bleef.
Haastig, met driftige rukken, bond hij zijne schaatsen
weder aan, daalde dan de helling af, en reed over het
slechte ijs van de sloot den molen tegemoet.
Van oogenblik tot oogenblik meerderde zijn ijver, om
aan den anderen kant van dien molen te komen, waar,
achter een dijkje, de veel breedere baan naar Leiden
liep. In den laten, helderen namiddag stond, boven de
besneeuwde wijdheid van den buiten, de hemel strak en
bleek in het lage zonlicht. Naar het Oosten ziend geleek
het Thomas, alsof over de landen de avond reeds daalde.
Er waarde daar aan de kimmen ook een vale, donkere
kleur, waarin einder en het laagste hemelgedeelte een
werden. Die naderende en alles overstulpende duisternis ontwarend, keek Thomas achter zich, om voor hij
verder ging naar het westen, naar het nog volle daglicht
te zien. Maar de zon scheen er niet meer, zij stond lang
reeds achter de hooge boomen van het bosch en hij wist
den avond nabij. Thomas was op de breedere baan overgegaan en ging den zachten maar gestadigen Noordenwind tegemoet. De meeste schaatsenrijders zwierden in
dien wind mee in de richting van de stad, en hij was de
eenige die zich juist den anderen kant uit begaf. Als hij
naar de verte tuurde, zag hij daar op de baan maar weinige
rijders meer, die alien, naar het hem scheen, als aangetrokken werden door de huizen, dewelke diep achter hem lagen.

284

NAAR DE DIEPTE.

Maar hij reed verder, in doffe gedachteloosheid die geen
pijn was, maar wel weemoedige teleurstelling waarin
gelatenheid een veel grooter . smart scheen te omhullen
waarvan hij zich toch nog niet ten voile bewust kon
wezen. Want zijn begeerte, Nancy te ontmoeten, stond
zoo onveranderbaar in hem vastgegroeid, dat al zijn
andere gewaarwordingen er nog door waren omgeven
en bedwongen. Maar wel voelde hij meer en meer dat
de veer, welhaast te strak gespannen, snel aan stukken
springen zou als de schemering, die reeds begonnen was,
de vormen onherkenbaar maakte. Drie meisjes, achter
elkander aan een ijsstok rijdend, gleden hem voorbij
met kordate, gelijkmatige slagen. Even zag hij de frischheid van hunne roode wangen. Zij spraken niet, maar
hunne oogen waren helder in het avondlicht. Weifelend
ging hij nog een eind verder. Hij bleef dan staan en
voelde dat de wind krachtiger en kouder uit het noorden waaide. Schier zonder het te weten keerde hij en
hij was een oogwenk getroffen door de bleek oranje tint
van den hemel, die in het Westen door de toppen der
boomen van het bosch gloorde. En nu voelde hij den
avond zinken in zijn voile pracht en toch zwaar en noodlottig. Want het was gedaan met dien schoonen droom,
die hoezeer werkelijkheid voor hem geweest in zijn verbeelding, toch niet tot een wezenlijk blij en onvergetelijk
gebeuren was geraakt.
De avond nu zonk snel en de koude nam bij den feller
waaienden Noordenwind, die naar 't Noord-oosten
ruimde, in geduchtheid toe. Thomas wandelde voort en
lette er nu eerst op dat hij moe was en hongerig. Hij
zwierf naar huis, zich bedwingend met de vage hoop,
dat hij Nancy een volgend maal weer zou zien in het
kleine zaaltje van Gaillard als zij er weder dansen zouden.
En zoo, dolend naar huis, de molensloot weder of en
verslagen zwervend langs Bezuidenhout en Koekamp,
Koninginnegracht, besefte hij vol onuitsprekelijke droefenis, dat deze Zondag van onvervulde verwachtingen als
een schoone bloem verwelkt was.
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Vermoeienis en honger waren eindelijk zijn eenige geleiders en achter alles de moedeloosheid die uit het onbewuste
kwam ; hij was niet als alle anderen die slaagden in het
leven, wat hij ondernam moest mislukken. Hij mijmerde
maar door ; bestond er wel een jongen die zich zoo ongelukkig nu voelde als hij, waar ging hij heen in het leven
nu hij geen doel meer had als alle andere jongens, geen
doel meer lion hebben, omdat hem ontbrak wat die jongens bezaten, een scherp verstand, een wil, en ...... ijver.
Och, hij had zijn doel nu toch al gekozen, de doelloosheid, de eenzame vaart in den nacht, stuurloos drijven
door windstilten, geslingerd en gebeukt door de razende
zeeen in stormen en orkanen, vergaan misschien, of
spoelen aan land...... En dan ? ......
En in zijn ziel hoonde hij zich zelve, die zeeman had
willen worden, een kordate en onvervaarde, een waakzame mensch, een wachter van de daad, in wiens vuisten
vele levees veilig waren.
Ja, wel verre lagers de dagen der idealen, peinsde Thomas,
terwijl hij bemerkte dat het to sneeuwen begon en dat de
wind uit het Noord-Oos ten hem thans feller e,i feller duwde in den rug. Wat een droefgeestige terugtocht zou dat
geven, wanneer hij dien avond weer weg moest naar
school. Maar eerst zou hij dan ten minste toch nog thuis
zijn en middagmalen bij zijn moeder, misschien zou zij
in een van hare spraakzame luimen komen en met hem
praten, zitten bij de kachel, terwijl het water raasde in
den theeketel. En, als zij, zooals gewoonlijk, niets of weinig zeggen zou, nu dan was dat ook goed, dan zouden
daar toch enkele wren van huislijkheid wezen.
Thomas, de schaatsen aan de riemen hangend om zijn
hals, bemerkte aan de ijzers nog hard bevroren sneeuw
en zijn schreden wat inhoudend, krabde hij met de gebogen punten het staal schoon. Dan ging hij een brug
over en kwam in de Piet Hein straat. Zou hij nu straks
de Heemskerkstraat nog eens door gaan, waar zij vroeger
zoovele jaren gewoond hadden ?
De Trompstraat kwam, de Jacob van der Doesstraat,
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onzegbaar saai, en geluidloos, met de enkele haastige
voorbijgangers in de dichter en dichter vallende sneeuw...
Hij trad in de Heemskerkstraat en bij het gaan rond
den hoek ontwaarde hij al wat hij verwacht had......
Het was de witte, stille eenzaamheid. Er waren geen
wagensporen in het midden en zelfs op de trottoirs stond
geen enkel teeken van menschelijke schreden. Zoo was
het jaren geleden des winters geweest, zoo was het nu
nog, en de weinige lichtplekken onder de lantaarns
schenen die verlatenheid te bezegelen. Ja toch, in de verte
kwam zulk een eenzame, donkere gestalte als hij, straks
misschien zouden zij langs elkander gaan. De luiken
voor alle huizen waren gesloten en alleen uit sommige
lichtvensters boven de deuren gloorde eenig roodachtig
schijnsel en ook dwaalden er o droeve, droeve tonen in
den sneeuwverhulden avond, de klanken van een piano
en van een vrouwestem die een lied zong. Dat had hij
vroeger ook gehoord en in zijn trieste gebrokenheid had
toen het geluid even onwerkelijk, even koortsig aangehouden geklonken als nu. Thomas stond een wijle, om
te luisteren, zoozeer vond hij het mogelijk bedrogen
te wezen door zijn waan. Maar juist verstierven de laatste
tonen. De voorbijganger was nader gekomen en hij ging
geruischloos, een die niet voortschreed, doch te zweven
scheen. Als hij heel dicht langs Thomas wilde treden,
mompelde hij woorden, dof en rauw en Thomas herkende
den idioot die jaren lang reeds woonde bij zijne ouders
in een huis schuin tegenover dat van Thomas' moeder.
Een huivering doorvoer hem en hij wist niet waarom.
En ook wist hij niet waarom hij nu ook weder denken
moest aan dien hongerigen, zwervenden hond, dat rampzalige vizioen van verkleumde haveloosheid en verwildering aan den vijverrand. En plotseling, in een heete
verteedering, begon hij zich te vereenzelvigen met al wat
die twee schepsels rond zich heen gedragen hadden aan
meelijwekkende ellendigheid. Hij raakte van die deernis
in allerdiepsten deemoed zoozeer vervuld, dat hij als een
verdwaasde glimlachend, zich omwendde en den arm

NAAR DE DIEPTE.

287

hief tot een vaag gebaar als van instemming, een groet
aan den waanzinnige die nog mompelde in de verte, en
wiens donkere gestalte in de zwaarder vallende sneeuw
reeds onzichtbaar was. Toen herbegon het pianospel en
het zingen in een nabij huis. Enkele schreden ging Thomas
nog en opnieuw stond hij stil om te luisteren.
De vrouwestem zong een zoo wonder droefgeestig lied,
dat in Thomas de stroom van zijn wisselende gewaarwordingen en heugenissen, aan allerlei uit vroeger dagen,
tot een stortvloed aanzwol, waarin hij tuurde en tuurde,
ganschelijk zich zelve vergetend. Want veel was er ook
in dat lied, en in het begeleidend pianospel, dat waanzin
zelve geleek ; zoo bleef hij in een smartelijke aandacht
verzonken ......
En toen het gedaan was en de laatste klanken verstorven waren, wist Thomas wel dat hij die vreemde wijze
nimmer vergeten zou. Hij begon, voortschrijdend de
werkelijkheid te herkennen : de lichtgloringen boven de
deuren, de besneeuwde wintersche boomen nabij het
Tehuis voor militairen en op eenmaal stond hij omtrent
het Prins Hendrikplein, dat doodsch en wit zich strekte
onder de gestadig vallende sneeuw.
Vele jaren later, toen Thomas, volwassen man, een
Engelsch kunstenaar hoorde, die door Holland reizend
de liederen zong van zijn land, herkende hij in een dier
droefgeestige melodieen de zang, lang geleden in de stille
straat gehoord. Het was de wijze van een lied in het
Gaelic 1) uit overoude tijden : „Horo Mhairi dhu", waarvan
de overlevering verhaalde dat het in Schotland nooit
schooner dan door een waanzinnige werd gezongen.
Dit nu was het vreemde en ongerijmde in Thomas'
door stemmingen en luimen bestuurde wezen, dat hij
daarvan bijna voortdurend in schier alles afhankelijk
was. Maar zoo kon ook een dag van onvervulde en gebroken verwachtingen de teedere achtergrond worden
1) Keltisch.
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van andere reeksen, nu koesterende gewaarwordingen,
waarop zijn vegetatieve geest weer droomerig voor vele
uren leven zou, vreemde en ongerepte vaart op rimpellooze wateren, tevoren nog de diepe en donkere kolkingen van zijn ontredderd gemoed.
En aan het einde van dien dag vond hij zijne moeder
goedgezind, en tevreden hem weer te zien, na hunne
wekelijksche scheiding. Hij s p oof den geur van wildbraad
reeds bij het bestijgen van de trap en zij verwelkomde
hem in den corridor met de zachte, toonlooze stem van
een vrouw, die, alleen levend, er aan gewoon raakte
weinig te spreken. Zij aten, tegenover elkander gezeten,
in het schijnsel van de welgekende, oude lamp en nu en
dan spraken zij ook, in korte zinnen, over Thomas' vorderingen op school. Er was een onmerkbaarheid van wederzijdsch goed verstaan, zonder dat zij veel zeiden en toen
zij hem maande toch nog wat meer te eten, omdat hij er
vermoeid uitzag na dien langen dag van rijden, deed hij
het om haar ter wille te zijn en hij zag dien zeldzamen glimlach op haar gelaat die hem zoo raadselachtig altijd was
en wel ongerust maakte, omdat daarachter droefgeestigheid misschien bestond om dingen waarvan hij nooit
weten zou.
Na het middagmaal rustte zij op de chaise longue en
in het licht van de lamp kon Thomas nu nog beter zien
hoe de haren zijner moeder grijsden. Hij nam een boek,
bladerde er wat in en ging dan in een stoel naast haar
zitten, als om haar te nooden nog wat met hem te spreken,
voor hij weder voor een week afscheid nam. Maar eindelijk geleek het alsof zij, als hij, slechts luisterde naar de
dingen rond hen heen : het zachte tikken in de bronzen
pendule, het razen van het water in den keteLde gierende
geruchten in de rood gloeiende kachel, het suizen der
lamp en het ritselend zwieren van de sneeuw tegen de
vensters.
ZOO werd het, in beider innige stilzwijgendheid, hun
allerschoonste avond.

(Wordt vervolgd).

DE OUDSTE BEWONERS VAN EUROPA
DOOR

Dr. J. E. ENKLAAR.

De tijd ligt nog niet ver achter ons, waarin opschriften
op kleisteenen en gedenkteekenen de oudste bronnen
waren waaruit geschiedschrijvers van ons geslacht
konden puttee. Het laatste is veranderd. Grotten,
holen, rivierterrassen, aardlagen zijn in de laatste tientallen van jaren door tal van onderzoekers nagegaan.
Men heeft daarin documenten gevonden, die met de vroeger reeds bekende maar eerst nu begrepene spreken
van een verleden van den mensch, van een cultuur dui.zenden eeuwen ouder dan de bovengenoemde. Er bestaat
nu een v6Orhistorische geschiedenis van onze voorouders,
waaruit wij een enkel hoofdstuk willen opslaan.
I
Geen yolk ter wereld heeft een meer ontwikkeld, een
sterker sprekend nationaliteitsgevoel dan het Fransche.
Pasteur hechtte de meeste waarde aan zijn betrekkelijk
weinig bekend onderzoek van de ziekte der zijdewormen,
die een rationale tak van nijverheid met ondergang bedreigde. Meermalen sprak hij er zijn voldoening over uit,
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dat hij met het redden der zijde-industrie in Zuid-Frankrijk feitelijk de oorlogschatting van 1871 aan Duitschland betaald had. In de Fransche geschriften over den
vOOrhistorischen mensch wordt er met voldoening op
gewezen, dat geen enkel land met dit onderwerp in zulk
een nauwe betrekking staat als het hunne, zooveel van
de gegevens verschafte, waarop onze kennis van dien
tijd berust. Wat Rome en Griekenland opleverden voor
de geleerden, die de Oude geschiedenis uit geschreven
bronnen bestudeerden, dat gaf in de eerste plaats Frankrijk aan de anthropologen, die trachten door te dringen
in een tijdvak, dat meer dan 4000 eeuwen aan het historische voorafging, dat de geboorte en kindschheid
van ons geslacht omvat. Vooral het midden en Zuiden
van Frankrijk niet ver van de Pyrenaeen en de Middellandsche zee is voor de geschiedenis van den vOOrhistorischen mensch in Europa een klassieke bodem. Daar
heeft zich een belangrijk gedeelte van het leven onzer
oudste voorouders afgespeeld. In het bekende museum
van natuurlijke historie te New- York, waarin een groote
afdeeling gewijd is aan alles wat betrekking heeft op den
vOOrhistorischen mensch, zijn onlangs muurschilderingen
aangebracht, tooneelen voorstellend uit dat verre verleden en het is wel merkwaardig, dat een groot aantal
die, Welke de schilder als de meest typische
er van
beschouwde landschappen in het Zuiden van Frankrijk tot schouwplaatsen verkregen. Die oudste bewoners
waren geen autochtonen ; zij waren voor bijna 2000
eeuwen van het Zuiden en het Oosten het land binnengetrokken. Dat zij er bleven is alleszins begrijpelijk.
Nog heden ten dage heeft de Riviera, de „Cote d'Azur"
met haar heerlijk subtropisch klimaat, haar weelderige
plantengroei, haar rijkdom aan liefelijke bloemen, die in
natura of vertegenwoordigd door geurige reukstoffen
tot ons komen, den naam van een aardsch paradijs te
zijn.
Hoeveel te meer moest het onze voorouders aantrekken,
voor wie het Noorden en Oosten van ons werelddeel
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vrij wat onherbergzamer was dan voor ons. Tot aan het
uitbreken van den grooten oorlog waren voorname
Fransche en Duitsche anthropologen op dat terrein
bezig met het zoeken naar overblijfsels uit dien vOOrtijd
in den vorm van bewerkte vuursteenen en deelen van
skeletten van menschen en uitgestorven dieren. De
wisten steenen en
uitkomsten van hun arbeid
skeletten te vinden en te laten spreken kunnen slechts
begrepen worden, als men een veel ruimer gebied, en een
veel grooteren tijd in oogenschouw neemt.
Het tijdperk, dat hier ter sprake komt, is het diluviale
(pleistocene), dat vooral merkwaardig is, om de rol welke
ijs en gletschers er in gespeeld hebben. Men rekent, dat
het begonnen is bijna een half millioen jaren vOOr Chr.
In het daaraan voorafgaande, het tertiaire had Europa
en Azie over een enorme uitgestrektheid een gelijkmatig
warm subtropisch klimaat gehad. In dien tijd waren
de groote zoogdieren, de voorloopers van onze paarden,
runderen en olifanten, op aarde verschenen en in het laatste
gedeelte daarvan, het pliocene, zou er voor het eerst een
wezen bestaan hebben, dat den naam van mensch verdiende. Reeds op het laatst van het plioceen begon het in
Europa koeler te worden ; de koude van Noordsche zeestroomen langs de kusten deed zich gevoelen. Van de
gerniddelde temperatuur van het jaar van 65° Fhr.
(18° C.) was spoedig geen sprake meer.
De half-tropische boomen en gewassen uit de uitgestrekte bosschen verdwenen ; de apen, die ze bewoonden
stierven uit of vertrokken naar Azie en Afrika ; zij hidden
het 't langts in Italie uit. De Nijlpaarden, die in de Theems,
den Rijn en de Somme zwommen en de olifanten, in die
streken vertoevend, zouden, zij 't ook eerst veel later,
dien weg volgen en dan zouden de muskus-os en het
rendier van het hooge Noorden afdalen tot de Z.-kust
van Engeland en tot in Spanje. Op de hooge bergtoppen
verdween de sneeuw niet meer. De eerste ijstijd naderde.
Er vormden zich gletschers, die afzakten in de dalen ;
de lijn, waar boven de sneeuw niet meer smolt, daalde
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in de Zwitsersche Alpen 1200 M. ander die van heden.
In Skandinavie en in N.-Duitschland vormden zich op
alle toppen sneeuw en ijslagen, die zich als gletschers
ver in de dalen uitbreidden. In N.-Amerika bereikte
het landijs Jowa en Nebraska.
Men stelle zich echter niet voor, dat Europa plotseling veranderde van een, tropisch werelddeel in een
arctisch. In de geologie tellen eeuwen als in ons leven
dagen. De gebeurtenissen verliepen langzaam en geleidelijk in den loop van duizenden jaren. Een menschengeslacht zou niets bemerken van de verandering. Er
waren ook plaatselijke verschillen ; in Engeland b.v.
bleef het klimaat lang zachter. En dan is er geen temperatuur van de N.-Pool noodig om veel ijs to doen ontstaan. Vochtigheid en matige koude is daarvoor voldoende. Water bevriest reeds bij 0° C. De gemiddelde
temperatuur van Alaska met zijn massa's sneeuw en ijs
is slechts 5,56° C. lager dan die van Zuid Duitschland.
Neumayr stelde de gemiddelde daling van de temperatuur in de ijstijden op niet veel meer dan 6° C. Martins
berekende, dat een daling der temperatuur van 4° de
gletschers van Chamonix naar beneden zou brengen
tot bijna het niveau van het meer van Geneve.
Het eerste ijstijdperk, waarvan het begin bijna op een
half millioen jaren voor Chr. gesteld wordt, werd na
100000 jaren door een tweede gevolgd, waarna nog
tweemaal telkens na een lang tijdsverloop, gedurende
welke het ijs zich terugtrok en het klimaat zachter werd,
een uitgebreide bedekking met ijs in Europa ontstond.
De vierde, de laatste ijstijd, ' trad 50000 jaren voor
Chr. in. Deze gebeurtenissen gingen gepaard met rijzen
en dalen van den bodem tot een aanzienlijk peil , het
eerste in de interglaciale tijdperken, het laatste in de
ijstijden. Het eerste had ten gevolge het droogleggen van
groote uitgestrektheden grand en het tot stand komen
van verbindingen. Gedurende de eerste interglaciale
periode rees o.a. de kust van de Middelandsche zee bijna
100 M. zoosiat er landbruggen ontstonden tusschen Europa
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en Afrika bij Gibraltar en tusschen Italie, Sicilie en Afrika.
Deze bruggen brachten de dieren van Europa, Azie en
Afrika samen en waren de wegen, waarop Afrikaansche
menschenrassen Europa binnendrongen. Zoo was ook
Engeland gedurende die tijdperken met het vaste land,
met Frankrijk, verbonden en konden menschen en dieren
zich snel en gemakkelijk van het eerie land naar het
andere verplaatsen. In zulke tijden rees de sneeuwlijn,
trokken de gletschers zich terug en schuurde het afvloeiende gletscherwater smalle diepe beddingen uit in
de dalen. Dit alles had zijn invloed op de flora en de
fauna der landstreken. In het subtropisch of meer
arctisch karakter der fossiele overblijfselen er van heeft
men de voornaamste gegevens, om een oordeel te vormen
over het klimaat.
In de ijstijden, als de kustlijnen daalden, drong de zee
diep het land in, werden de verbindingswegen verbroken
en vulden de zich uitbreidende gletschers de dalen op
met de grovere en fijnere steenbrokken en het sub, dat
zij medevoerden. Vooral in den laatsten ijstijd was er
een sterke en algemeene daling van den bodem. Een deel
van de Middellandsche, van de Kaspische en de Zwarte
Zee werd toen aanmerkelijk verdiept. Engeland was
toen nog door een smalle landstrook met Frankrijk verbonden '). Hoogst belangrijk, vooral voor de bepaling
van den ouderdom der fossielen, zijn de valleien, waardoor de rivieren stroomden. In de ijstijden lieten de gletschers gelijk blijvend of zich uitbreidend door afsmelting
weinig water ontstaan, dan vormden zich de eindmorainen
en werden de valleien met steengruis en slib gevuld. In
den volgenden interglacialen tijd trok zich de gletscher
terug, gaf veel smeltwater, waardoor de rivier sneller
ging stroomen en zich in het aangevoerde materiaal een
smalle bedding uitschuurde. Een gedeelte van het laatste
bleef tegen de helling van het oude gesteente, den rots1) Eerst in laat Neolithische tijden is het Engelsche Kanaal gevormd
en Groot-Brittanje van Europa afgescheiden. Toen verloor ook lerland
zijn verbinding met Wales en Schotland.
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rand, liggen en vormde een terras. Elke nieuwe ijstijd
bracht zoo nieuw materiaal in het dal, elk interglaciaal
tijdperk deed er een nieuwe bedding in ontstaan en
vormde een nieuw terras op het bestaande. Van die
terrassen, waarin zooveel werktuigen en skeletdeelen
gevonden worden, zijn dus in het algemeen de bovenste de
oudste. Elk terras correspondeert met een bepaalden
ijstijd en kan dus dienen om den ouderdom to bepalen
van voorwerpen er in gevonden. Dit is de theorie van
Penck ; met het oog op de Alpen opgesteld '). Vele valleien werden ook, toen in midden Europa een steppenhet zoo
klimaat heerschte, opgevuld met zand en klei
genaamde loss — dat voortgezweept werd door de gevreesde stofstormen, die nog in de woestijnen de schrik
der reizigers zijn.
Wij kunnen ons nauwelijks iets voorstellen meer indrukwekkend dan de Zwitsersche Alpen met hun mantels
van sneeuw en ijs en toch is dit alles nietig en klein vergeleken met het tooneel, dat Europa vertoonde in den
diluvialen tijd, toen de opheffing van den bodem en de
ijsbedekking het grootst waren. Vatten wij den bekenden
RhOnegletscher in het oog, zooals hij nu is en toen ter
tijde was en het verschil springt in het oog.
Hoog daalt hij af, breed breidt hij zich uit omgeven
1) De juistheid dezer theorie in het algemeen wordt niet betwijfeld,
maar vele geologen meenen, dat zulke terrassen ook nog op andere
wijze gevormd kunnen worden, o.a. door rijzen en dalen van den bodem
en daarmede gepaard gaande verandering in de stroomsnelheid der
rivieren, onafhankelijk van ijstijden. Ook in ons land vindt men in den
benedenloop der rivieren, Rijn en Maas, zulke terrassen, bij de Maas
in Limburg met zekerheid een laag-, midden- en hoogterras. De onzekerheid aangaande het aantal ijstijden, die in ons land voorkwamen, maakt
hier de toepassing van de theorie van Penck bezwaarlijk. Twee ijstijden
kan men hier op goede gronden aannemen, van oudere heeft men
aanwijzigingen in de gronden, die men bij enkele diepe boringen ontmoet
heeft. Ten onzent kan het rijzen en dalen van den zeespiegel, als gevolg
daarvan het verzwakken en versterken van het verhang der rivieren,
afwisselende opvulling en uitslijting der dalen verklaren. Bij het begin
van het pleistoceene tijdperk was het noorden en westen van ons land
nog maar betrekkclijk kort geleden uit het water opgerezen.
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door de besneeuwde toppen van den Galen-, den Rhoneen den Dammastock. Als een machtig ijsveld vertoont
hij zich aan den toeschouwer, die van den hoogen Furkapas op hem neerziet. Maar het uiteinde, waar hij het
aanzijn geeft aan de Rhone, bereikt den Grinselpas
nog niet. In den genoemden dilu.vialen ijstijd had de
gletscher bij dien pas reeds een dikte van bijna 2000 M.,
ging hij er over heen, vervolgde, de vallei vullend, kronkelend zijn weg over de streek waar zich nu de meren van
Constanz en Neuchatel bevinden, verliet Zwitserland,
klom tegen de hellingen van de Jura op, daalde naar
Frankrijk aan de andere zijde af, om eerst bij Lyon te
eindigen en zijn eind-moraine te vormen, altijd het
Rhone-dal met een geweldig dikke ijsmassa vullend. En
in zulk een verhouding waren in dien tijd alle gletschers
van de Alpen in omvang en lengte toegenomen. In het
Noorden van Europa zond Skandinavie zijn gletschers
over Engeland naar het vasteland over Antwerpen de
vallei van Rijn, Elbe, en Wezer in tot aan de Karpathen, die zelf met ijskappen bezet waren. Het Noordsche landijs drong Rusland binnen en eindigde eerst bij
het Zuidelijk deel van het Oeral-gebergte. Al die gletschers vloeiden samen, het grootste gedeelte van Skandinavie, Engeland, N.-Duitschland en Rusland vormde
een groot onafgebroken sneeuw- en ijsveld. In het Zuiden
daalde van de Pyrenaeen een gletscher door de vallei
van de Gallego in Spanje af en aan de Noordzijde een
soortgelijke in Frankrijk, die in het dal der Garonne
een lengte van 45 mijlen en op sommige plaatsen een
dikte van een halve mijl bezat 1). Ziedaar het aangrijpend
grootsche tooneel, waarop zich de geschiedenis afspeelde
van de alleroudste bewoners van Europa, teruggedrongen
op de betrekkelijk zoo kleine landstreken, zooals het
1) Vgl. E. Bruckner. Die Alpen im Eiszeitalter, 1909, J. de Charpentier Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du bassin du Rhone.
Lausanne 1841. en C. Martins Recherches sur la përiode glaciaire
et l'ancienne extension des glaciers du Mont-Blanc depuis les Alpes
jusqu'au Jura. Rev. d.d. Mondes 1847. T. 17, p. 919-942.
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Midden en Zuiden van Frankrijk, die in den regel ijsvrij
bleven, beperkt wat de kleeding betreft tot los om het
lijf geslagen dierenhuiden.
Het beeld is nog niet volledig. In het diluvium valt
de bloeitijd van de fauna der groote zoogdieren. Nooit
heeft de aarde zulk een rijkdom van reusachtige zoogdiergestalten, nooit zulk een aantal individuen van die soorten voortgebracht. Waar de plantengroei het maar even
toeliet, dwaalden groote kudden van de reusachtige
mammoeten, paarden en bisons door de vlakten, meer op
zichzelf zochten de groote neushoorns, de holenbeer, de
leeuw en de sabeltijger afzonderlijk hun weg. De mensch
scheen zoo klein en onbeduidend te midden van die
grootsche natuur en die geweldige dierengestalten, zoo
zwak en hulpeloos met zijn houten speer en steenen hip
tegenover de met tanden, horens en klauwen zoo vreeselijk gewapende tegenstanders. Het zou worden een aangrijpende tragedie, de eerste en de laatste, waarbij het
intellect betrokken was, de ondergang van het nog zoo
jonge menschelijk geslacht in Europa. Het kwam anders.
Steeds zich verplaatsend, zwervend over het geheele
werelddeel, de streken opzoekend, vrij gelaten door het
ijs, waar de omstandigheden het gunstigst waren, bescherming vindend in holen en grotten tegen wilde dieren
en de ruwheid van het klimaat, wist de mensch zelfs de
ijstijden door te komen, hield hij zich staande, bleef zijn
geslacht in stand. Individuen bezweken, rassen verdwenen
voor goed van het tooneel, maar de soort mensch kwam
ten slotte zegevierend te voorschijn uit den strijd om het
bestaan, een uitkomst boven al te danken aan zijn verstandelijke vermogens. Het was de eerste fase, de zwaarste,
van den strijd, dien het intellect te voeren heeft tegen
de vijandelijke machten in de natuur. De uitkomst, hoewel
nog niet meer dan het levensbehoud, was een profetie.
Aan den mensch behoorde de toekomst. Hij was klaarblijkelijk bestemd om een leider en heerscher te worden.
Die profetie is vervuld. De mensch is thans heer en
meester op de aarde. Hij vreest de ijsvelden niet meer,
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maar zoekt ze vrijwillig op. Het arbeidsvermogen der
natuur, dat hem met vernietiging bedreigde, weet hij ten
zijnen bate aan te wenden. Voor de dierenwereld is hij
een gevaarlijker tegenstander geworden dan zij ooit
voor hem was. Wat hem daarin hindert of benadeelt
laat hij den weg opgaan van de Amerikaansche bisons 1).
Wat hem voordeel brengt spaart hij en neemt het in zijn
dienst. Na de uitvinding der vuurwapenen was het lot
van allen beslist. Er is voorspeld, dat de mensch reeds
in het midden dezer eeuw alleen zal staan te midden van
de overblijfsels der eens zoo machtige zoogdier-fauna en
dan, meenen velen, komt ook zijn tijd. Door de gevolgen
der overbevolking verzwakt, zal hij ondergaan. De geologie leert, dat elke diersoort haar tijd van opkomst, van
grootste ontwikkeling en van ondergang heeft. Zal de
mensch door zijn intelligentie aan het gemeene lot kunnen
ontkomen ? Of eindigt hier de macht van het intellect ?
II
Keeren wij nu, toegerust met de kennis van de voornaamste verschijnselen, die de ijstijden op klimatologisch
en geologisch gebied vertoonden, terug naar Frankrijk,
waar in de dalen van Marne, Somme en Vêzêre reeds
jaren lang voorname onderzoekers bezig waren met
nasporingen naar werktuigen en skeletdeelen uit den
vOOrhistorischen tijd ; onderzoekingen die eerst bij het
uitbreken van den grooten oorlog afgebroken moesten
worden. In 1908 hadden wij in het dal van de Vëthe
werklieden aan den arbeid kunnen vinden onder leiding
1) Van de groote zoogdieren houdt de Aziatische tijger nog met
goed gevolg tegen hem stand, de leeuw wordt meer en meer teruggedrongen tot een beperkt gebied, de wilde olifanten zijn niet meer
bestand tegen de nieuwste vuurwapenen. Het aantal van deze eens
schier onoverwinlijke tegenstanders, die vallen door de hand van den
mensch, wordt jaarlijks grooter. Volgens een opgaaf van het gewestelijk
bureau van Sumatra's Westkust werden in 1920 in dat gewest gedood :
61 tijgers, 11 gevlekte panters en 18 zwarte.
0. E. XXII 3
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van Dr. Hauser, die op eenigen afstand daarvan in een
rotswoning voor geruimen tijd verblijf genomen had.
Er was een groote vondst gedaan. De gravers hadden
op den rechter oever van de Vezêre slechts 25 M. boven
de rivier in een grot een schedel blootgelegd. Hauser
ontvangt bericht er van, stijgt te paard en bereikt na
een nachtelijke rit door de donkere kastanjebosschen
van de eenzame streek het terrein bij het krieken van den
dag. Een oogopslag overtuigt hem van het belang der
ontdekking. Weldra is ook de bekende anthropoloog.
Dr. Klaatsch van Breslau ter plaatse. Voorloopig blijft
alles onaangeroerd, totdat eenige maanden later een
commissie van wetenschappelijke deskundige manners
is aangekomen, onder wie o.a. prof. Virchow. Nu heeft
de ontgraving met alle voorzorgen plaats en er komt
een vrij volledig skelet te voorschijn van een jongen man
van omstreeks 18 jaar. Uit het skelet zelf, uit de vuursteenen voorwerpen en de zoogdierbeenderen, die er
bij lagen, bleek overtuigend, dat het hier betrof een
vertegenwoordiger van het ras der Neanderdalers, dat
tusschen den 3den en 4den ijstijd Europa bewoond had.
Omstreeks 50000 jaren waren er dus verstreken sedert
den tijd, waarop men dien jongeling daar te ruste had
gelegd. Klaatsch achtte het „den bedeutendsten anthropologischen Fund, der je gemacht worden ist." Inderdaad,
men had reeds beenderen van menschen uit dien grauwen
vOOrtijd gevonden maar nog geen geheel skelet van zoo
hoogen ouderdom. Wat beteekenden daarbij de mummies
nit de Egyptische pyramiden met hun 3000 jaren, waarvan zooveel ophef werd gemaakt. De jonge man was de
tijdgenoot geweest van den mammoet, het rendier, het
reuzenhert, de woldragende rhinoceros, den bison en den
holenbeer, toen de warmte, waarmede dit tijdperk
begon, reeds door vochtigheid en koude vervangen
was. Geen inscriptie kon lets mededeelen aangaande dit
graf, toch sprak het tot de omstanders. De jonge man
lag daar als in den slaap, met het hoofd gesteund door
den rechterarm op een kussen van vuursteenen. Bij de
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laatste, ten deele fraai bewerkte gereedschappen en
wapenen, lagen beenderen van den bison, die met vleesch
bedekt waren geweest. Dat alles had hij noodig, om in
een andere wereld met betere jachtvelden den bison en
den holenbeer te jagen en de buit toe te bereiden. Uit
dat alles sprak de liefdevolle zorg, waarmede verwanten
en stamgenooten hem te ruste hadden gelegd. Het meest
treffend is wel, bij menschen, wier uiterlijk nog zoo dierlijk was, het geloof te vinden aan een leven hiernamaals.
Hoever waren zij, hoewel lichamelijk nog aan het dier
verwant, geestelijk reeds van het dier verwijderd. Zulk
een vast geloof moet een bron van kracht geweest zijn,
die zij behoefden, want hun leven was zwaar en moeilijk.
Dagelijks er op uit voor het levensonderhoud, jagend
langs de rotswanden in het dal, worstelend met het schier
ondoordringbaar struikgewas, alle zintuigen op het uiterste gespannen, om niet onverwacht een bison of een
holenbeer voor zich te zien, voordat met knods en speer
op zulk een ontmoeting gerekend was.
Reeds vroeger waren overblijfsels van dit ras gevonden.
Luitenant Flint vond in 1848 een goed bewaarden schedel
ervan op de rots van Gibraltar. De merkwaardigste
vondst van dien aard was evenwel die van eenige beenderen en een schedel in een hol in den kalkwand van de
vallei van het riviertje de Dtissel bij Dusseldorf (het
Neanderthal), die een buitengewone bekendheid verkreeg
en tot uitgebreide discussies aanleiding gaf, waaraan
Lyell, Huxley en tal van anderen deelnamen. Men
meende daarmede den overgangsvorm van den aapachtigen voorvader tot den mensch gevonden te hebben.
Wij herinneren ons hoe druk Buchner en Carl Vogt
over dien schedel spraken en schreven, waaraan het
geheele ras zijn naam ontleende. In 1858 werd deze
schedel het eerst door Schaaffhausen beschreven 1).
In de volgende jaren vond men op tal van plaatsen
1) Vgl. D. Schaaffhausen : Zur Kenntniss der altesten Rassenschadel. Hullers Arch. Jg. 1858 5. 453-78.

300

DE OUDSTE BEWONERS VAN EUROPA.

beenderen van dit ras 1) in ongerepte aardlagen te samen
met beenderen van dieren, die tusschen den 3den en
4den ijstijd in Europa geleefd hebben. Uit alles, wat
gevonden is, heeft men lichaamsbouw en voorkomen
van de Neanderdalers vrij nauwkeurig kunnen opmaken.
Het waren korte gespierde gestalten, de hoogte bedroeg
voor mannen gemiddeld 1,633, voor vrouwen 1,482 M.
Het hoofd was onevenredig groot, vooral door de sterke
ontwikkeling van de beenderen van het aangezicht. De
kaken waren vooruitstekend en buitengewoon zwaar
en massief. Kenmerkend waren dikke beenriggels boven
de oogen, waardoor de laatste diep in de kassen lagen en
met zware wenkbrauwen overschaduwd werden. Het
hoofd was zoodanig met de wervelkolom verbonden,
dat het naar voren gebogen niet nauwkeurig in het verlengde van de laatste gelegen was. De onderarm en het
onderbeen waren bijzonder kort, waaruit volgt, dat de
Neander-man niet snel kon loopen. Daarenboven liep
hij steeds met gebogen knieen niet geheel rechtovereind
gaande. Dit alles gaf dien kleinen man een aapachtig
voorkomen. Vele dier kenmerken waren van lager orde.
Daarentegen was de inhoud van den schedel van dit ras
bijzonder groot, o.a. 1408 cM 3. bij dien van het Neanderthal. Bij den hoogst staanden aap heeft de schedel
slechts een inhoud van 600 cM 3., terwijl de schedels van
Kant en Leibniz resp. een inwendig volume van 1715
en 1422 cM 3. bezaten. Deze getallen zeggen dus niet veel.
Het komt voornamelijk, behalve op aantal en diepte der
kronkelingen en plooien van de hersenen, op het volume
van het voorste gedeelte ervan aan waarmede de hoogere
geestvermogens in het nauwste verband staan. En dit

1) Men vond o.a. onderkaken te Archy-sur-Eure, te La Naulette, te
Malarnaud en te Gourdan in de Hautes-Pyrenees, schedels en skeletdeelen te Spy, te Petit-Pugmoyen, te La Terrassie, te La Quina,
alle plaatsen in Belgie, Frankrijk en op plaatsen in Duitschland en
Oostenrijk. Al deze schedels en skeletdeelen zijn in anthropologische
tiidschriften beschreven.
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gedeelte was bij de Neanderdalers met hun laag wijkend
voorhoofd al bijzonder klein.
De Neanderdalers zijn de eerste oude bewoners van
Europa van wie wij een geschiedenis kunnen schrijven,
zij 't ook alleen in groote lijnen ; een geschiedenis uit
nog spaarzame gegevens met groote scherpzinnigheid
samengesteld. bit is zeker, het waren geweldige jagers,
wier nijverheid en kunst, wier geheele leven op de jacht
gericht was. Deze kleine zoo primitief gewapende menschen wisten de grootste en gevaarlijkste dieren, den bison,
den holenbeer, zelfs den mammoet, meester te worden.
Daarvan getuigen de tallooze beenderen, open gespleten
terwille van het merg, op de plaatsen, waar deze jagers
hun maaltijden hielden, gevonden te midden hunner
steenen werktuigen en wapenen. Van den graad van
beschaving, van de cultuur, die zij bezaten, spreken
alleen de bewerkte vuursteenen, die zij achterlieten,
schrapers (valloir), boren (percoir), messen (couteau),
werp- en handsteenen (pierre de jet en coup de poing) ;
van wat zij uit ander materiaal vervaardigden, is niets
tot ons gekomen. De kunst om den vuursteen zoo te
vervormen hebben zij niet uitgevonden maar van voorgangers overgenomen ; wel hebben zij ze verbeterd, de
voorwerpen dunner en lichter gemaakt en doelmatiger
voor het gebruik. Daarin bestaat dan ook hun geheele
vooruitgang in zulk een groot aantal eeuwen. Tot het
bewerken van een ander materiaal, b.v. been, tot het
maken van nieuwe wapenen, b.v. van piji en boog, schijnen zij het niet te hebben gebracht. Uiterst langzaam
is de mensch in de vroegste tijdperken van zijn bestaan
op de baan der ontwikkeling voortgeschreden. Maar het
vuur hebben zij gekend, vele gespleten beenderen dragen
er de sporen van. Het doen ontstaan en onderhouden
van vuur is wel de grootste uitvinding, die de mensch
ooit heeft gedaan. Het koken van zijn voedsel, het aanleggen en onderhouden van vuren voor de grotten was
voor zijn welzijn en veiligheid van het hoogste belang.
Green wonder dat de Grieken een halfgod Prometheus
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den menschen het vuur lieten brengen en dat de goden
hem straften, omdat hij daarmede de macht der aardbewoners te groot had gemaakt.
Met pyriet en vuursteen sloegen de Neanderdalers
vonken, om vuur te ontsteken, dat de vrouwen waarschijnlijk tijden achtereen onderhielden. Maar hoe
kookten zij hun vleesch ? Aardewerk kenden zij niet.
Wellicht haalden zij water in dierenhuiden en wierpen zij
daar met het vleesch steenen in, heet gemaakt in het vuur.
Ook zullen zij het vleesch wel onmiddellijk boven het
vuur gebraden hebben, zooals nog bij enkele natuurvolken geschiedt.
Het beginsel van de verdeeling van den arbeid is van
oudsher toegepast, waar dieren of menschen in gezelschappen leefden ; bij de insecten, o.a. bij de bijen, vindt
men er treffende voorbeelden van. Bij de Neanderdalers
waren het de flintwerkers, die belast waren met het
bewerken van den vuursteen. Hun werkplaatsen in de
open lucht vindt men door geheel Europa verspreid,
kenbaar aan de opeenhooping van vuursteenen voorwerpen, afgewerkte, mislukte, brokstukken. Men vindt
ze op de terrassen bij de groote rivieren, de Rijn, de
Donau en de Theems, noordelijk tot aan de Baumann's
Mile in den Hartz, zuidelijk tot aan de Cote d'Azur,
de kusten der Middellandsche zee en in Spanje. In N.Duitschland zijn deze kleine ondernemende, krachtige
jagers zelfs doorgedrongen in de landstreken tusscheit
de gletschers van Skandinavie en van Zwitserland die
slechts 350 kilometer van elkander verwijderd waren.
Het leven in de open lucht op de plateau's in werkplaatsen en kampen was regel in het eerste warmere
gedeelte van het tijdperk. Er bleef toen van het lichaam
van den mensch weinig over ; alleen van wat toevallig
door water in holed werd gespoeld, kon iets bewaard
blijven. Waarschijnlijk werden de lijken eenvoudig
overgelaten aan de hyena's, die om de kampen zwierven.
Dit alles veranderde toen bij het naderen van den 4den
ijstijd het klimaat kouder en vochtiger werd en dieren
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van de toendra's van N.-Rusland hun weg vonden naar
W.-Europa. De zomers waren nog warm, maar de winters
spreidden dikke sneeuwlagen over het landschap uit.
Toen zochten jagers en flintwerkers de zonnige hellingen
bij de rivieren en de grotten op en daarmede begon de
gewoonte om de lijken te begraven, waardoor hier en
daar de beenderen bewaard bleven. Uit de grotten moesten
zij eerst de groote roof dieren verjagen, die er zich de
rechtmatige bezitters van achtten. In de grot Echenozla Moline vond men de overblijfselen van de skeletten van
ruim 800 holenberen 1).
De Neanderdalers hebben uit hun overoude graven en
door de talrijke werken hunner handen de steenen kunstproducten, aan de anthropologen, die hun taal verstaan,
dat zij van hun levee een beeld
zooveel medegedeeld
konden ontwerpen, niet minder getrouw en aanschouwelijk dan hetgeen de historieschrijvers ons wisten te geven
van dat der oude Egyptenaars en Babyloniers. Wij zien
de mannen, de dierenhuid om de leden geslagen, zwerven
langs de begroeide oevers der Vezere one op de hooge
boschrijke plateau's onverschrokken den strijd aan te
binders met bison of holenbeer en na hardnekkigen strijd
het dier neerleggen, op de plaats zelf, waar het viel, het
ontweiden 2), om dan met de beste stukken beladen terug
te keeren naar de grot, voordat de avond viel en de
groote verscheurende dieren hun rooftochten begonnen.
Wij zien de vrouwen in de grot vertoevend, den terugkeer
der mannen met spanning verbeidend, gezeten voor het
vlammend vuur, bezig met het prepareeren der huiden
1) Die holen waren geen ideale woningen. In regenachtige tijden
droop het water van den kalkigen bovenwand af. De gevonden dierenen menschenbeenderen dragen de sporen van gezwollen en ontstoken
geweest te zijn onder den invloed der vochtigheid. Vuur in de grotten
veroorzaakte de rookplaag. De grotten waren echter beter geventileerd
dan de ijshutten der Eskimo's.
2) Men leidt dit daaruit af, dat ribben en wervels zelden gevonden
worden in de grotten, terwip beenderen van de zijstukken van het dier
er in grooten getale in voorkomen. De schedels werden gespleten om
de hersenen, de beenderen om het merg te bemachtigen.
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met de steenen krabbers en met het maken van kleedingstukken ervan met behulp van de steenen boren en dunne
repen huid.
De kunstenaar van het museum te New-York komt
onze verbeelding te hulp. Een van de groote muurschilderingen in de afdeeling gewijd aan de vOOrhistorische
geschiedenis van den mensch stelt ons een werkplaats
voor van Neanderdalers voor de grot van Le Moustier,
waar het skelet gevon den werd in het voorafgaande
beschreven. Een groep mannen is er bezig met het bewerken van den vuursteen. Zij zijn voorgesteld in de
voile actie van het bedrijf. 't Is of wij de splinters van
den vuursteen zien spatters en het tikkend geluid hooren
van de tegen elkaar geslagen steenen. 't Was ruw werk,
maar de producten waren in hun soort voortreffelijk.
Zouden onze steenhouwers ze met zulke gebrekkige
hulpmiddelen kunnen voortbrengen ?
Over een tijdvak van 200 eeuwen kunnen wij de Neanderdalers in Europa volgen, dan verliezen wij ze uit het
oog. Zij schijnen den 4den ijstijd niet overleefd te hebben.
Dit althans is het gevoelen van anthropologen, o.a. van
Osborn en Schwalbe. Het gure klimaat en de komst
van een nieuw hooger ras, de mannen van CrO Magnon,
bewerkten hun ondergang. Waarschijnlijk zijn zij uitgeroeid in den strijd met de laatste, die intellectueel en in
,bewapening hen overtroffen. Dit is het lot van elk lager
ras, als een hooger staand hun land als verovenaars
binnendringt.
Andere anthropologen zijn van oordeel, dat in het
algemeen zulke overoude volkstammen niet uitsterven,
dat zij door andere hooger ontwikkelde teruggedrongen
worden tot in landstreken, die als woonplaatsen niet
begeerd warden.
En zij wijzen er op, dat de laagste rassen, waarvan vele
nog in het steentijdperk verkeeren, uitsluitend in de
uithoeken der aarde gevonden worden ; de Eskimo's
aan de kust en der Poolzee, de Boschjesmannen en de
bewoners van Vuurland in het Zuiden van Afrika en
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Amerika en nog verder weg de Patagoniers en Australiers
en de bewoners van het binnenland van N.-Guinea.
Zulke volkstammen worden dan bijzonder belangwekkend.
Tochten als de Nederlandsche en Engelsche naar NieuwGuinea verkrijgen dan een buitengewone beteekenis.
Zij leveren kostbare bijdragen voor het begrijpen der
vOOrhistorische menschheid. Mocht het inderdaad blijken,
dat wij daarvan in de meest primitieve menschenrassen
de weinig veranderde overblijfsels bezitten, dan is het
van het grootste belang, om hun kunst en nijverheid,
hun geheele werken en leven nauwlettend na te gaan,
voordat zij verdwenen zijn 1).
Veel is reeds in deze richting gedaan. Reeds kwamen
er met het oog op den vorm van den schedel en op de
steepen wapenen en gereedschappen treffende punten
van overeenkomst aan het licht tusschen deze rassen
en den mensch uit het vOOrhistorische steentijdperk 2).
Maar er is geen tijd te verliezen. De Tasmaniens zijn
reeds door de moderne kolonisten uitgeroeid ).
Het schijnt onaannemelijk, dat volkstammen, die geen
vaartuigen bezaten, de verst verwijderde streken van
Azie ,Afrika en Australia konden bereiken. Men bedenke
echter, dat in de ijstijden de wereldkaart er zoo geheel
anders uitzag en dat zulke verplaatsingen geleidelijk in
1) Dr. Hirdlicka, die een bijzondere studie,maakte van het Neanderdaler-ras in Europa, meent, dat zij met hooger rassen, o.a. de CrO-Magnons zijn versmolten en dat zelfs de moderne Europeanen nog bloed
van hen in de aderen hebben. Prof. Sergi ziet in de Australiers afstammelingen van de Neanderdalers uit den Europeeschen ijstijd.
2) Vgl. Avebury (Sir John Lubbock). Prehistoric Times as Illustrated bij Ancient Remains and the Manners and Customs of Modern
Savages. 7de Edit. 1918 en J. E. Johnson. The Stone Implements of
the Tasmaniens. Nature vol 92 N°. 2298 Nov. 13, 1913 p. 320.
3) Tijdens den grooten oorlog ging Dr. Basedow voor de Australische regeering in het binnenland van Australia naar ertsen zoeken
voor de betreiding van ammunitie. Hij vond, dat de inboorlingen door
tuberculose en venerische ziekten, geschenken der kolonisten, op weg
waren om uit te sterven. In het gebied, dat hij bezocht, waren vOOr een
halve eeuw nog 12000 inboorlingen, nu nog maar 2000. De regeering
is voornemens hier hulp te bieden.
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den loop van duizenden jaren kunnen geschied zijn.
Tusschen den 3den en 4den ijstijd was Europa een schiereiland, dat zich veel verder noordwaarts uitstrekte dan
tegenwoordig, een groot deel van de Noordzee, de Iersche
Zee en het Engelsche kanaal waren breede valleien, waardoor groote rivieren stroomden. De straat van Gibraltar
was een landengte, Italie was met Sicilia en dit met
Afrika door een Breeden landweg verbonden. Amerika
was over de Behringstraat te bereiken. De meeste dieren,
waarop de mensch jaagde — mammoet, woidragende
wisten den weg naar
rhinoceros, eland, bison, rendier
Amerika te vinden. Het is niet zoo onwaarschijnlijk, dat
een bastaardras van Neanderdalers en CrO-Magnons
Amerika bereikte. Sommige Eskimo's vertoonen het
type van de oudste CrO-Magnons. Quatrefages wees er
reeds op, dat de Roode Indianen karaktertrekken gemeen
hadden met de Neanderdalers en de CrO-Magnons. Zelfs
Australia kon in de ijstijden nagenoeg over land bereikt
worden. De Neanderdalers, hoewel behoorend tot de
oudste bewoners van Europa, hadden reeds een verleden achter zich, dat honderden eeuwen ornvatte en als
het Cellische en Praecellische bekend is. De kennis ervan
berust nagenoeg geheel op gevonden vuursteenen, die
bewerkt schijnen te zijn. Dit althans is de meening van
den Belgische anthropoloog Rutot ; een rneening, die
wat de oudste vindlilaatsen betreft, door de meeste der
vakgenooten niet gedeeld wordt. Ook in zijn oordeel
over de Neanderdalers vertegenwoordigt Rutot een afzonderlijk standpunt. Hij stelt ze zeer laag ; acht ze een
der laatste rassen van voorloopers -van den mensch, nog
geen menschen in den hoogsten zin van het woord. Zij
zijn volgens hem onderworpen en tot slaven gemaakt
door hoogere rassen. Hij wil niet aannemen, dat „le
vrai homme mousterien qui a taille les êlegants coups-depoing et les belles pointes mousteriennes, est le demisinge connu sous le nom d'Homme de Neanderthal" ').
1) Academie royale de Belgique. Classe des beaux-arts Memoires
T. I. Rutot Un essai de reconstitution plastique des races humai
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Wij zijn, zegt hij, nu volkomen op de hoogte van de
karaktertrekken van dit ras en mijn meening is dat
„les hommes de Neanderthal doivent etre comptès
parmi les derniers descendants des Prêcurseurs de l'Humanitê" 1). Maar die meening steunt bijna alleen op het
dierlijke uitzien van het ras en op het feit, dat enkele
malen skeletten en bewerkte vuursteenen van hooger
(mousterisch) en lager (eolithisch) type bijeen aangetroffen zijn.
Tot de voorloopers van den mensch, de overgangsvormen, rekent Rutot ook de overblijfsels van het ras
van Sussex en van Heidelberg, die dateeren van een
tijd, die weder veel verder in het verieden achter ons
ligt. Van het eerste werd op een plateau, ruim 20 meter
boven de rivier de Ouse bij Pitdown niet ver van een
primitives. 172 pages, 241 gravures, 32 planches, p. 55 en 56 ; een
werk met fraai6 typische afbeeldingen van de vertegenwoordigers der
vOOrhistorische menschenrassen.
1) Met meer recht kan men spreken van de voorloopers van den
mensch met het oog op de vondst van onzen landgenoot den militairen
arts Dubois in 1891. Hij vond toen in een ongerepte zandlaag op Midden
Java bij de dessa Trinil bij de rivier de Bengawan een schedel, een
dijbeen en eenige tanden ; een vondst, die de wetenschappelijke wereld
in rep en roer bracht en over de beteekenis waarvan de deskundigen
het nog oneens zijn. De schedel van het wezen, dat Pithecanthropus
erectus, rechtop gaande aapmensch genoemd werd, had slechts een
inhoud van 900 cM3. tegen 600 bij dien van een menschaap, maar het
dijbeen wees op een rechtopgaanden gang. Een expeditie-Selenka zocht
ter plaatse naar meer overblijfsels van dat wezen, maar vond slechts
een enkele kies. Osborn erkent dit wezen als een vertegenwoordiger
van een afzonderlijk zeer laag staand ras uit het begin van den pleistocenen tijd. Rutot spreekt van „la vision fugitive et incertaine d'un
etre encore mysterieux, comme l'est le Pithêcantrope". T.a.p. p. 17.
Men raadplege er over : E. Dubois. Pithecanthropus erectus, eine
Menschenahnliche Uebergangsform aus Java. Batavia 1894 en J. Elbert.
Ueber das Alter der Kendeng-Schichten mit Pithecanthropus erectus
Dubois. N. Jahrb. Mineral. Geol. u. Pal. XXV. Bd. p. 648-662, 1908
en L. Selenka. Die Pithecanthropus-Schichten auf Java. Geologische
und palaologische Ergebnissen der Trinil-Expedition (1907-1908).
Herausgegeben van M. Leonore Selenka und Prof. Max Blanckenhorn.
Leipzig, 1911.
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oude Cellische werkplaats een schedel, van den tweeden
bij Heidelberg een onderkaak gevonden onder in een
dikke laag zand en grint 1). De fossiele beenderen van
dieren, in dezelfde lagen voorkomend, bewezen, dat
men hier te doen had met de alleroudste menschelijke
documenten, die tot ons gekomen zijn. De mensch van
Pitdown wordt geacht geleefd te hebben tusschen den
2den en 3den ijstijd en wel in het begin van dat tijdperk,
d.i. voor omstreeks 2000 eeuwen. Wij bezitten geen
enkel document, dat getuigt van nog oudere bewoners
van Europa. De dierlijke kenmerken waren in dien kaak
en schedel veel sterker uitgedrukt dan bij de overeenkomstige skelet-deelen der Neanderdalers. Een snuit
vormend staken de kaken vooruit, de kin week naar
achteren, de hoektanden waren puntig als bij de apen,
maar de schedel was bij den mensch van Pitdown menschelijk, een eenzijdige ontwikkeling derhalve, die echter
menschelijke eigenschappen medebracht. Bij den geweldig zwaren kaak van Heidelberg hadden daarentegen
de tanden een onmiskenbaar menschelijk karakter 2).
Wij moeten ons voorstellen, dat afstammelingen van
de overgangsvormen uit den tertiairen of vroeg pleistocenen tijd nog leefden en in Europa rondzwierven, toen
reeds hoogere rassen, die in Azie of Afrika een ontwikkelingsproces hadden doorloopen, den Europeeschen bodem
1) Vgl. C. Dawson : On the Discovery of a Palaeolithic Human Skull
and Mandible in a Flint-Bearing Gravel overlying the wealden (Hastings Beds) at Piltdown (Sussex) Quart. Journ. Geol. Soc. London, vol.
LXIX part., I, 1913, p. 117-151.
W. H. Gregory : The Down Man of Piltdown. England. etm. Mus.
Journ. Vol. XIV, May 1914.
A. Keith : The Piltdown Skull and Brain Cast. Nature Vol. 92.
N°. 2294, Oct. 16, 1913, p. 117-119 en Nat. vol. 92 N°. 2297, Nov. 6,
1913, p. 292 en Nat. vol. 92 N°. 2299, Nov. 20, 1913, p. 345-346.
G. E. Smith : The Piltdown Skull Nat. vol. 92 N°. 2292, Oct. 1913,
p. 131 en Nat. vol. 92 N°. 2296, Oct. 30, 1913, p. 267.
2) 0. Schoetensack : Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis
aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg. Ein Beitrag zur Paldontologie
des Menschen. Leipzig, 1908.
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betreden hadden. Gewapend met puntige stokken en
knodsen leaden zij vrij in dichte bosschen en ontoegankelijke streken van de opbrengst der jacht. Waar zij het
terrein met een hooger ras deelden, waren zij aan het
laatste onderworpen.
Willen wij nog dieper in het verleden doordringen,
dan verlaten wij het gebied der feiten, waarop wij ons
tot nu toe bewogen. Men kan van meening verschillen
waar de feiten door de evolutie-hypothese aaneengeschakeld en ander een gezichtspunt gebracht warden,
maar de feiten zelf, het bestaan in een vroeger tijdperk
van menschen rassen, die lichamelijk niet ver verwijderd
waren van de menschapen, is niet te ontkennen.
Wie prijs stelt op wetenschappelijk onderzoek naar
den oorsprong van ons geslacht kan de evolutie-hypothese niet missen. Wie de openbaring van kerk of bijbel
stelt boven de uitspraken der wetenschap op het gebied,
waarop de laatste gezag heeft, hij kan er op wijzen, dat
het feitenmateriaal hier nog geheel onvoldoende is, om
met klemmende logica den mensch in het evolutie-proces
te betrekken. Als hij echter a priori de evolutie-hypothese op den mensch niet toepasselijk, haar daar zelfs
ongeoorloofd acht, dan neemt hij positie tegenover de
wetenschap in het algemeen.
Rijst de vraag waar de oudste voorvader van ons geslacht leefde, waar de eerste fase van het proces der
menschwording plaats vond, dan wijst de wetenschap
op Azle en wel op Mesopotamia, het reeds van ouds uitverkoren land bij de rivieren Euphraat en Tigris, het land
met zijn heerlijk klimaat, zijn overvloed van voedingsmiddelen — wilde graven, vruchten, abrikozen, vijgen,
meloenen en olijven — zijn gunstige ligging ten opzichte
van drie werelddeelen. Waar ter wereld ware een andere
plaats aan te wijzen, waar een wezen, nog zoo zwak en
hulpbehoevend als dat, hetwelk het eerst den naam van
mensch verdiende, den strijd om het bestaan met goed
gevolg kon voeren ; van waar uit zijn nakomelingen zich
over de geheele aarde konden verspreiden. Voor- en
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tegenstanders der evolutie-hypothese zoeken daar het
paradijs der menschheid.

III
Wij willen niet langer verwijlen op het gebied der
onderstellingen aangaande het verst verwijderd verleden,
dat echter aan ooze schets van den vOOrhistorischen
mensch niet mocht ontbreken, evenmin als de achtergrond aan het doek der landschapschilders. Gelijk daar
in de wijkende verschieten aan den verren horizont,
vormen en gestalten de scherpe omtrekken verliezen zich
oplossend in een blauwen half doorschijnenden nevel,
zoo wordt ook de gestalte van den vOOrhistorischen
mensch voor ons oog vervaagd in een wazig verschiet,
totdat hij geheel uit het gezichtsveld verdwijnt.
Wij keeren terug tot Frankrijk en de Vèzêre, waar nog
documenten to vinden zijn voor een op feiten berustende
beschrijving van enkele tijdperken nit het leven onzer
oudste voorouders. Een jaar is verloopen na het vinden
van het skelet van den jongen Neanderdaler. Weder was
er een groote vondst gedaan. Een der arbeiders had
onder den uitroep : „een mensch, een mensch" met zijn
spade op een schedel gestooten. Hauser was op het bericht er van weder spoedig ter plaatse en Klaatsch kwam
weder van Breslau over. De vindplaats was een heuvel,
„Combe Capelle" (bergkapel) genaamd, nabij het dorpje
Monferrand-du-Perigord. Onder een reeks aardlagen
van jongeren datum werd een goed bewaard skelet gevonden, ook hier omgeven door bewerkte vuursteenen
en fossiele dierenbeenderen, wapenen en mondkost voor
de andere wereld ; de beenen waren met gekromde
knieen in de richting van het hoofd opgetrokken, aan
het gebit ontbrak geen enkele tand. Het goed ontwikkelde voorhoold en de kin, het ontbreken der beenriggels
boven de oogen bewees terstond, dat het hier geen Nean-
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derdaler maar een nieuw hooger ras betrof '). Het was
niet de eerste vondst van dien aard. Reeds in 1823 had
Buckland in een hol bij Rhosilly op de kust van Wales
een skelet ontdekt, dat later herkend werd als een exemplaar van dit ras op de westelijkste voorpost ervan. Het
merkwaardigste geval was dat van Aurignac, een plaatsje
nabij de Pyrenaeen in Haute-Garonne, waarvan het ras
zijn naam ontving. Een werkman vervolgde daar in
1852 een konijn, dat in een gat verdween. De man stak
zijn arm in de opening en haalde een been te voorschijn.
Hij begon te graven en ontdekte voor den ingang van een
grot te staan, die door neervallend steengruis geheel
overdekt was. In dien grot bevonden zich zeven skeletten,
die op bevel van den maire van Aurignac op het kerkhof
van de plaats begraven werden. Toen Lartet in 1860
daar een onderzoek kwam instellen, waren de skeletten
verdwenen en niet terug te vinden. Hij kon slechts vaststellen, dat de verloren skeletten tot bovengenoemd ras
moesten behoord hebben. Gelukkiger was Lartet in 1868,
toen er weder zulk een schat verloren dreigde te gaan.
Mannen, werkzaam aan een weg in de vallei der Vêzêre
ontdekten een grot met beenderen. Lartet vond erin
het skelet van een ouden man, van een vrouw, een kind
en van twee jonge mannen, waarschijnlijk een stamhoofd, met vrouw, kind en een paar volgelingen. Naar het
1) H. I(laatsch. Homo Aurignacensis Hauseri, ein Palaeolithischer Skeletfund aus dem unteren Aurignacien der Station Combecapelle
bei Montferrand (Perigord). Prahist. Zeitschr. Bd. I, 1909. Heft 3-4,
1910, S. 273-238.
H. Verneau : La race de CrO-Magnon. Rev. Anthropol. Se'r 3. t.I. 1886
p. 10-24.
Rutot denkt over dit skelet anders dan de meeste zijner vakgenooten.
Hij erkent, dat het was „intimement associe a bon nombre d'instruments
du plus pur mousterien". Toch ziet hij er geen Aurignac-type in, maar
een „race sp6ciale", een meer ontwikkelden vorm van een veel ouder
ras. De voorwerpen, bij het skelet gevonden, zijn volgens hem afkomstig
van een lateren tijd, van families uit het oude en midden Aurignactijdperk en het solutreen, die achtereenvolgens op die plaats verblijf
hielden. T. a. p. in de „Memoires", p. 51 en 52.
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nabijgelegen dorpje Cro-Magnon spreekt men van den
ouden man van Cro-Magnon. Hier waren weder bewerkte
vuursteenen en zelfs doorboorde schelpen aanwezig. Het
is nu de vraag of al deze skeletten hebben toebehoord
aan individuen van een en hetzelfde ras. Volkomen overeenstemming is hier niet, maar de meeste anthropologen
beantwoorden de vraag bevestigend en noemen het naar
de vindplaats van Lartet de CrO-Magnon's, waarbij wij
ons aansluiten. Maar dan moeten zij reeds in het begin van
den 3den interglacialen tijd Europa zijn binnengetrokken
langs den meermalen genoemden weg over Sicilie en.
Italie tegelijk met een tweeden inval van groote Afrikaansche dieren. Zij waren vergezeld van negers — het
Grimaldi-ras waarvan in de grotten van dien naam
skeletten gevonden zijn 1), een ras dat evenwel in Europa
geen blijvende plaats heeft gevonden. De CrO-Magnons
vonden in Europa de Neanderdalers en hebben eeuwenlang er samen met hen geleefd ; natuurlijk op den voet
van oorlog. De mensch is altijd de grootste vijand van
den mensch geweest. Slechts op enkele plaatsen heeft
men vuursteenen van beide rassen vermengd gevonden
en in de gevonden skeletten nergens anders de sporen
van vermenging der rassen aangetroffen. Het was de
eerste groote Europeesche oorlog, waarvan de geschiedenis gewaagt. Het schijnt, dat de overwinnaars niet
alleen de manners maar ook de vrouwen gedood hebben 2).
Lang hebben de Neanderdalers stand gehouden tegenover de geestelijk en lichamelijk zoo veel hooger staande
tegenstanders, die daarenboven, o.a. met boog en pijl,
zooveel beter gewapend waren. De CrO-Magnons waren
groote fraai gebouwde menschen — men heeft een skelet
van hen gevonden van 1.94 M. lengte, een skelet van een
Neanderdaler daar naast geplaatst, geeft den indruk van
een opgeschoten jongen naast een volwassen man. De
1) M. Boule : Les Grottes de Grimaldi (Bousse—Rousse, T. I,
fasc. II Geologic et Paleontologie. Publiees sous les auspices de S. A. S.
Albert 1 er Prince de Monaco. Monaco, 1906, T. I, fasc. II 1, Monaco, 1906.
2) Volgens Rutot zijn de Neanderdalers tot slaven gemaakt.
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individuen van dit ras, dat in Azie zijn ontwikkeling
reeds voltooid had, schijnen eerst in verloop van tijd zoo
groot geworden te zijn. Het waren nog nomaden, wilde
jagers, maar van een hoogstaand type. De armen waren
betrekkelijk kort, de beenen lang ; zij liepen zeker veel
s p eller dan de Neanderdalers. De schedel van den ouden
man van Cro-Magnon had een inhoud van 1590 c11/13.,
de lengte er van overtrof de breedte, hij was dolichocephaal (langhoofdig) ; hij had een smalle adelaarsneus
en een nog wat vooruitstekende bovenkaak. De beenderen dragen de sporen van de aanhechting van zeer sterke
spieren. Met het oog op dit alles schrijft Osborn, dat er
in de geheele geschiedenis van West Europa nooit zulk
een diep ingrijpende verandering plaats greep als die,
Welke intrad, toen het Neanderdaler-ras verdween en
dat van de Cro-Magnon's het tooneel betrad. Het was
de vervanging van een ras lager dan eenig bestaand type
door een ander, dat hoog uitstak boven alles wat toen
aanwezig was door bekwaamheid en intelligentie. Zulk
een ras bestond reeds 20000 jaren vOOr onze jaartelling
en toch heeft het 't niet verder kunnen brengen dan tot
het zwervend jagersleven zonder waste woonplaatsen.
Dat het een begaafd ras was, blijkt vooral uit de kunstproducten, die zij in den vorm van teekeningen, zelfs
van veelkleurige schilderstukken op de wanden van
grotten, op been en ivoor, achterlieten. Met de CrO-Magnons heeft de kunst haar intrede in Europa gedaan. Bij
de Neanderdalers was geen spoor van dat kunstgevoel
aanwezig. Bij geen enkel onbeschaafde volkstam van
onze dagen, waarmede men toch de vOOrhistorische
menschen moet vergelijken, heeft men zulk een artistieken
aanleg aangetroffen als bij de Cro-Magnon's. Trouwens
bij geen enkele van eerstgenoemde vindt men zulk een
modern voorhoofd, een brein, zooals Osborn zegt
„capable of ideas, of reasoning, of imagination." Dit
openbaarde zich allereerst in het bewerken van den
vu.ursteen, waarvan zij de techniek op hooger peil brachten. Het was hun niet alleen te doen om doelmatige pro0. E. XXII 3
21
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ducten voort te brengen, ook de schoonheid ervan
wisten zij door retoucheeren te verhoogen. Ook wisten
zij nieuwe vormen te vinden, waardoor nieuwe gereedschappen aan de oude werden toegevoegd ; van elk voorkrabbers, messen,
werp, voor een bepaald doel bestemd
boren, speerpunten werden geheele stellen voortgebracht met wijzigingen van allerlei soort, die de bruikbaarheid zeer verhoogden en alles was even fraai en goed
afgewerkt. Daarenboven werd door hen voor het eerst
een nieuw materiaal gebruikt, hoorn en been. Eigenaardig is de zoogenaamde „baton de Commandement",
die zij vervaardigden uit het gewei van een reedier, een
soort van staf, vaak met ingesneden figuren versierd,
het teeken van gezag bij leiders en aanvoerders. Later
kwam het werken in steen bij de Cro-Magnon's in vernal.
Het had zijn tijd gehad Men had een grondstof leeren
kennen die beter en gemakkelijker bewerkt kon worden.
De ontdekking van de voortbrengselen der Cro-Magnon's
op het gebied van schilderkunst en plastiek werd met
wantrouwen ontvangen. Men dacht aan een mystificatie.
Een yolk uit den vOOrhistorischen tijd zou reeds zulk een
ontwikkeld kunstgevoel bezeten hebben, zulk een scherp
waarnemingsvermogen, zulk een bekwaamheid om het
waargenomene met lijn en kleur in beeld te brengen,
dat scheen onaannemelijk. Met het oog op het werk der
latere geslachten, de zoogenaamde Magdalenische, is dit
wantrouwen alleszins begrijpelijk. De dieren zijn zoo weergegeven, soms maar met enkele lijnen, dat men ze terstond herkent. De kalm daarheen loopende beren, die
zich onbemerkt achtten, de woedend chargeerende
bisons, de rennende paarden, de imponeerende verschijning der machtige mammoeten, 't is alles vol actie.
Het leven zelf is gegrepen en vastgelegd in een enkel
kenmerkend moment van zijn openbaring. De eigenaardigheid, dat de wandschilderingen in grotten alleen
voorkwamen op zoo grooten afstand van den ingang,
dat zij in volslagen altijd durende duisternis gehuld waren,
gaf voedsel aan het wantrouwen, zoodat dan ook slechts
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afbrekende kritiek werd vernomen, toen Riviêre op het
Archeologisch congres in 1897 deze ontdekkingen ter
sprake bracht. En toch bracht hij toen reeds de argumenten te berde, die men thans volkomen overtuigend
acht wat de echtheid en de tijdsbepaling betreft. Vele
dier figuren zijn bedekt met een dikke laag druipsteen,
de roode klei op den bodem der grot reikt vaak tot over
het onderste gedeelte van de pooten der geteekende
dieren, stiji en karakter der beelden komen geheel overeen
met die op been en ivoor, die men reeds kende. Eerst in
1901, toen de voortreffelijke anthropoloog de abt Breuil
nieuwe ontdekkingen op dit gebied beschreef en op tal
van bijzonderheden wees, week de twijfel en thans voorgoed 1). De sceptische ontvangst, die aan de eerste mededeelingen aangaande de wandschilderingen in de grotten
in deskundige kringen te beurt viel, bewijst beter dan
jets anders de voortreffelijkheid ervan. Een realistische
kunst in een verleden, waarin de mensch nog even als
het dier alleen door de jacht in zijn levensonderhoud kon
voorzien, waarin van wetenschap nog geen sprake was,
dat was een te groote tegenstelling. Men stelde zich die
Cro-Magnon's te veel voor als de wilden van onzen tijd.
Men vergat, dat de kunst in de eerste plaats vereischt een
groote ontvankelijkheid voor indrukken en een levendige
verbeelding, dat zij eerst in haar hoogste openbaring
scheppend wordt, dat is niet alleen weergeeft wat de
zintuigen leerden kennen, maar uit de elementen van het
waargenomene, scheidend en verbindend, door een intultieve synthese nieuwe beelden doet ontstaan, zich zoo
boven de werkelijkheid verheffend zonder haar ontrouw
1) E. Cartaillac : Les peintures et gravures murales des cavernes
pyren6ennes. (Avec Breuil) III, Niaux (Ariege) L'Anthropol. XIX,
1908, p. 15-46. IV. Gargas. one d'Aventignan (Hautes pyren.). T. XXI.
E. Rivil re La grotte de la Mouthe (Dordogne) Bull. soc. d'Anthropol.
Paris, S6r. 4 T. VIII, 1897, p. 302-329 , 484-490, 497-501.
L'Abbe H. Breuil. Les peinture rupestres d'Espagne (Avec Serrano
Gomez et Cabre Aguillo) IV Les Abris del Bosque a Alpera (Albacete)
L'Antropolog. T. XXII I, 1912, p. 529-562.
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te worden. Tot die hoogste sferen der kunst konden de
CrO-Magnon's niet opklimmen, maar in de lagere, de
typische reproductie van het waargenomene zonder
meer waren zij meesters. Waar de Neanderdalers in de
hen omringende dierenwereld niet meer zagen dan een
overvloed van eetbaar vleesch, daar werden de CroMagnon's ge1mponeerd door den grooten rijkdom aan
vormen en gestalten, die zij dagelijks voor oogen hadden,
de talrijke kudden van snelvoetige paarden, van zwaar
gebouwde bisons en oerossen, van mammoeten met hun
geweldige lichamen en kolossale slagtanden en dat alles
zich bewegend op een tooneel van ongerepte oerwouden.
Van sn.elstroomende rivieren nog niet door dijken bekneld,
nog vrij om rijzend en dalend de oevers te overschrijden
en nu en dan als een Indische banjir in woeste vaart te
vernielen en mede te sleepen wat haar op den oever weerstand biedt, van sappige weiden, waar het gras hooger
kan opschieten dan in een Amerikaansche prairie, daarvan kunnen onze landstreken met haar tamme dieren,
waarin de wilde natuur overal beteugeld is door de hand
van den mensch, geen flauw denkbeeld meer geven.
De CrO-Magnon's hadden oog voor die ongebreidelde
werking der natuurkrachten en voor die weelderige ontplooiing van het leven en dan was een vuursteenen punt
en een gladde rotswand voldoende om het doorleefde
in beelden objectief naar buiten te brengen. Zijn het niet
de dieren in onze omgeving, die den eersten en diepsten
indruk maken op onze zeer jonge kinderen en trachten
de laatste niet, zoodra hun vingertjes krijt of potlood
kunnen besturen, figuren te trekken, die bepaalde dieren
moeten voorstellen ? De kunst heeft veel ouder brieven
dan de wetenschap.
Een van de groote muurschilderingen, een fresco, in.
de „Hall of the Age of Man" in het museum van natuurlijke historie te New-York, stelt Cro-Magnon's voor
bezig met het decoreeren van een grot. Een er van licht
met een steenen lamp den kunstenaar bij, die met een
puntigen vuursteen de figuren in den wand krast, een
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andere is bezig kleurstoffen --- rooden oker en zwarten
bruinsteen
fijn te wrijven, die de kunstenaar, op
verlerlei wijzen gemengd en verdund om de verlangde
tinten te verkrijgen, zal brengen op de figuren, waarvan
de omtrekken eerst met een zwart pigment zijn aangegeven, want ook de kleur der dieren moet zoo getrouw
mogelijk weergegeven werden. Op den voorgrond staat
een opzichter of leider met een commando-staf aan
wien het toezicht op het werk klaarblijkelijk is toevertrouwd.
Eerst in het midden en op het laatst van het tijdperk
der Cro-Magnon's, het Magdaleensche, werden er met
kleuren schilderingen geleverd van groote schoonheid
en was men ook de techniek geheel meester. Toen ontstonden volledige polychrome fresco's. De kleurstoffen
hoofdzakelijk oker en oxyden van mangaan, werden in
steenen mortieren fijn gewreven en met dierlijke olien
of vetten, waarschijnlijk op het schouderblad van een
rendier als palet gemengd. Zulke minerale kleurstoffen
zijn uiterst bestendig, in de duisternis der grotten veranderden zij niet, zoodat de kleuren nu nog even frisch
en schitterend zijn als toes de schilder ze vOOr 20 000
jaren op den wand bracht. De kleurstoffen werden bewaard in kokertjes van hoorn ; zulke tuben zijn, nog met
oker gevuld, gevonden in de grot des Cotté's.
Voor het trekken der fijne lijnen en de arceering gebruikte men dunne staafjes van vuursteen met lange
scherpe punter, de zoogenaamde microlithen. De overeenkomst der schilderingen in alle landen van WestEuropa tot in bijzonderheden bewijst, dat het yolk der
Cro-Magnon's een eenheid vormde, dat het in elke omgeving zijn eigen oorspronkelijk karakter wist te bewaren,
dat zijn schilders alle tot een groote school behoorden.
Als men bedenkt, dat er van den gouden eeuw der
Fransche prae-historische kunst meer dan 2000 teekenen schilderingen geweest moeten zijn, dan is het duidelijk,
dat aan een beschrijving ervan, zelfs maar van de voornaamste, niet te denken is. Slechts op een er van willen
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wij de aandacht vestigen, op die in de grot van Altamira
in het Noorden van Spanje, waarvan de ontdekking reeds
van 1879 dagteekent. De archeoloog Sautuola maakte
te Parijs op de wereldtentoonstelling kennis met de
eerste vondsten in de grotten van het zuiden van Frankrijk en begon toen de grotten in zijn eigen land te onderzoeken. Zoo kwam hij in de genoemde grot. Toen hij op
den bodem ervan zocht naar bewerkte vuursteenen,
wees zijn dochtertje, dat hem vergezelde, op eens naar
boven onder den uitroep „toros, toros". En daar op den
bovenwand vertoonden zich fresco's uitnemend van
lijn en kleur, waarover de leden van het archeologisch
Congres in 1879 de schouders ophaalden en waarbij men
nog in 1880 na de nauwkeurige beschrijving ervan aan
bedrog dacht. Men wist toen nog niet Welke schatten
in die geheimzinnige holen verborgen waren. net waren
de afbeeldingen van beren, van geheele kudden van bisons
en herten in de natuurlijke rood-bruine kleuren, de
afzonderlijke dieren in de meest verschillende houdingen,
liggend, staande, loopende.
Men zeide van de polychrome fresco's van Altamira,
dat zij voor den Palaeolithischen tijd waren wat die van
de Sixtijnsche Kapel waren voor den modernen. De abt
Breuil, een van de beste onderzoekers en kenners van de
grotten, noemde ze het volmaaktste kunstwerk, dat wij
van die overoude tijden bezitten, als dierschilderingen
stelde hij ze boven het beste wat het klassieke Oosten
en Griekenland op dat gebied geleverd hadden. „Rien",
heette het bij hem „n'egale la rigueur du trace, l'exactitude et la hardiesse des attitudes, l'habilite et le fondu
des nuances rouges, brunes, noires et jaunes qui se melangent et se gradumt en mille demi-teintes" 0.
Onze bewondering voor de Cro-Magnon's neemt nog
toe, als wij vernemen, dat zij niet alleen uitnemende
1) E. Cartailhac. La caverne d'Altamira a Santillane pros Santander
(Espagne) (Avec Breuil) Peintures et gravures murales des cavernes
paLolithiques publi6e's sous les auspices de S. A. S. Prince Albert I er
de Monaco. Monaco, 1906.
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teekenaars en schilders voortbrachten, maar ook in de
beeldhouwkunst en de plastiek verdienstelijk werk
leverden. Men vond o. a. een kunstwerk, een hoog relief
in kalksteen, voorstellend een groep van zes paarden
van den midden-Magdaleenschen tijd in de grot CapoBlanc aan de rivier de Beure in Dordogne 1). Maar het
merkwaardigste zijn de uit klei geboetseerde bisons, een
stier en een koe, in 1912 ontdekt in de grotten van Tuc
d'Audubert bij Montesquieu in de Pyrenaeen 2). In een
hoog gelegen zaal slechts te bereiken na het breken en
wegruimen van zuilen van stalactieten staan daar de
twee bisons meesterlijk gevormd naar het levende model.
In de duizenden jaren na het voltooien van dat kunstwerk schijnt geen mensch die plaats meer te hebben
betreden, althans in de weeke klei stonden nog de voetstappen van den kunstenaar en zijn gezellen en van berenklauwen afgedrukt, 't was of die alle de grot eerst op den
dag van gisteren verlaten hadden. Er lagen nog stukken
klei, die de indrukken van hun vingers vertoonden. Uit
den ingang van die grot komt een onderaardsche rivier
te voorschijn, daarop volgt dan een reeks zalen met
prachtige stalactieten, een indrukwekkend geheel zooals
vele lezers het zullen aanschouwd hebben in de grot van
Hann.
Wat is er geworden van dat begaafde levenskrachtige
yolk der Cro-Magnon's ? Het heeft niet alleen den 4den
ijstijd doorleefd maar ook in den postglacialen tijd nog
lang van zich doen spreken. Toen echter begonnen zich
ook bij hen duidelijk de teekenen te vertoonen van achteruitgang en verval. Het milde klimaat in Europa tusschen
den 3den en 4den ijstijd was reeds lang voorbij. Schijnbaar
was na den 4den ijstijd de heerschappij van het ijs ge1 ) L'Abb6 Breuil : L'abri sculpte de Cap-Blanc a Laussel (Dordogne)
(avec Lalanne) L'Antropol. T. XXII 1911, p. 385-408. La statuette
de mammouth de Predmost (avec Maska et Obermaier), 1912.
2) Le comte B6gouen : Les statues d'angile pre historiques de la
caverne du Tuc d'Audaubert (ArP.ge) C. R. Inscrip. et Belles-Lettres,
1912, p. 532-538.
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broken, maar het gaf nog geen kamp, nog tweemaal
na dien tijd drong het voorwaarts, van de Alpen uit,
zijn onbetwist gebied, en tweemaal trok het zich weer
terug. Tijdens de uitbreiding ervan was het klimaat
koud en vochtig, dan kwamen tal van dieren uit de Noordelijke tundra's
de mammoet, de woldragende rhinoceros, het rendier, en de muskus-os in West Europa en
daalden de dieren uit de Alpen, de steenbok, de gems
en het argali-schaap in de vlakte af, dan werden de
velden met sneeuw bedekt en bereikten gletschers zelfs
de zee. Tusschen die ijstijden verkreeg Europa door het
rijzen van den bodem en de uitbreiding van het land naar
het Westen een koud droog steppen-klimaat, dan verschenen er de dieren van de Aziatische steppen — de
saiga-antilope, het steppen-paard, de Aziatische ezel,
dan woedden de sneeuw- en stofstormen. De laatste
vulden de valleien met de als loss bekende klei.
Met de steppen-dieren kwamen de bewoners van de
steppen mede ; het was de eerste inval van rondhoofdige
(macrocephale) stammen, gewoonlijk samengevat onder
den naam van de menschen van Solutre 1), de Neanderdalers en CrO-Magnons waren langhoofden (dolichocephalen) ; de laatste stelt men zich voor met blonde haren
en blauwe oogen, die van Solutre waren donker van kleur.
Zij stonden in beschaving lager dan de Cro-Magnon's,
maar waren waarschijnlijk krijgshaftiger ; althans in de
bewerking van vuursteenen lanspunten en pijispitsen
overtroffen zij de eerste. Ook in het zuiden drongen
nieuwe rassen Europa binnen. Het was een ware yolksverhuizing, een revolutie, een omkeering van het bestaande. Osborne zegt er van : „The artistic spirit entirely

1) Ten opzichte van deze rondhoofden bestaat nog verschil van
gevoelen. Vanwaar kwamen zij ? waarschijnlijk van de hoogvlakten
van centraal Azie. Behooren de schedels te Furfooz, te Grenelle en
te La Truchëre gevonden, alien tot dit ras en zijn dit de menschen van

Solutre ? Het Furfooz-ras schijnt identiek te zijn met het Alpen-ras
(Homo sapiens alpinus). Dit wordt evenwel nog betwijfeld.
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disappears ; there is no trace of animal engraving or
sculpture". Toch ontbreken gravures op hoorn, been
en rendiergeweien van deze tijden geenszins geheel. De
zorg voor fraaie en goede steenen wapens stond echter op
den voorgrond.
Zijn de Cro-Magnon's in dien maalstroom ondergegaan ?
Hebben zij het onderspit gedolven in den strijd met de
nieuwe aandringende rassen en hebben de ongunstige
klimatologische toestanden tot dien ondergang medegewerkt ? Er zijn bewijzen aan te voeren voor de meening,
dat de CrO-Magnon's zich op een beperkt gebied staande
hebben gehouden zelfs tot op onzen tijd 1). Als heerschend
y olk in Europa zijn zij echter zeker verdwenen. Er waren
onmiskenbare teekenen, dat het krachtige en begaafde
ras het hoogtepunt had overschreden, dat de schitterende lichamelijke eigenschappen van weleer verzwakten.
De lengte van het lichaam nam af, bedroeg bij de
mannen niet meer dan 1,6, bij de vrouwen 1.55 M. ;
de inhoud van den schedel daalde tot 1500 cM 3 . De omstandigheden waren in Europa na het verdwijnen van
steppen- en tundra-dieren geheel veranderd. De rendieren, Noordwaarts getrokken, werden er zeldzamer en
daarmede verminderde het voedsel en het materiaal
voor kleeding en kunstdoeleinden -- huiden en been ;
de bosschen breidden zich uit, de jacht werd meer bezwaarlijk. Ook de mammoeten, eertijds zoo overvloedig,
werden in West-Europa steeds minder talrijk. De tijd
voor volkstammen, uitsluitend jagers, was voorbij en
daarmede ook die der CrO-Magnon's, wier verdwijnen
1) De CrO-Magnon's zouden zich door gunstige omstandigheid van
het terrein op een beperkt gebied — in Dordogne, Landes, bij de
Garonne in Z.-Frankrijk, op het eiland 016van aan de westkust van
Frankrijk, te Lannion in Engeland, tot op onzen tijd staande hebben
gehouden. Men leidt dit o.a. af uit de overeenkomst der schedels van
de tegenwoordige bewoners dier streken en de zoo kenmerkende der
CrO-Magnon's. Dan zouden de bewoners van de Dordogne het oudste
levende ras in West Europa zijn. De meest primitieve Europeesche taal,
die van de Basken, wordt aan de Noordzijde der Pyreneeen niet ver
van Dordogne gesproken.
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van het wereldtooneel door dit alles volkomen begrijpelijk wordt. De dichte uitgestrekte Europeesche bosschen
noodzaakten de rassen, die nog het zwervend leven bleven
leiden, om door visscherij in hun onderhoud te voorzien.
De voorwerpen, die zij achterlieten, getuigen ervan.
Een nieuwe tijd was in aantocht. Het oudere gedeelte
van het Palaeolithische tijdvak neigde ten einde. De
mensch zou een groote schrede voorwaarts doers op den
weg der beschaving. Hij zou in een andere betrekking
treden tot de dieren,wereld. Tot nu toe had hij de dieren
als jager vervolgd om hun vleesch en hun huid, nu zou
hij als herder ze tot zich trekken en als jager en krijger
bijzondere diensten van hen vragen. Het werd een contract met wederzijdsche verplichtingen. Hij zou zorgen
voor de voeding en de veiligheid, zij zouden hem geven
hun melk en hun wol en met hun kracht en snelheid de
zijne vergrooten.
Het voordeel bleef geheel aan de zijde van den mensch,
die leven en dood van zijn beschermelingen in zijn hand
hield en die niet vergat, dat hij zelf aan dierlijk voedsel
behoefte had.
Nog 66n schrede verder en hij werd landbouwer en
het zwervend leven werd vervangen door het verblijf in
vaste woonplaatsen, waar het familie-leven opbloeide en
geordende maatschappijen ontstonden.
Het eerste huisdier was de hond, zelf een jager,
Wiens voorvaderen zoo lang om de kampen hadden
gezworven.. De gemeenschappelijk bedreven jacht was
voor beide partijen voordeelig. Daarna traden de wilde
runderen en paarden in nadere betrekking tot den mensch.
Het bedwingen van het edele dier, het paard, is een der
schoonste veroveringen, die de laatste ooit maakte 1).
Het alleroudste tijdperk der menschelijke beschaving,
waarvan wij eenige kennis bezitten, het lagere Palaeoli1) In het groote kamp van dien tijd, te Solutre ontdekt, vond men
de overblijfsels van niet minder dan 100000 paarden, in een grooten
cirkel om het kamp verspreid.
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tische, dat van den behou.wen steer", van de v6Orhistorische
jagers, is buitengewoon aantrekkelijk. De vondsten in de
laatste tientallen van jaren hebben het mogelijk gemaakt
om zulk een geschiedenis te schrijven. Zij verhaalt ons
het leven onzer vroegste voorouders ; het is een boek nog
vol van onbeantwoorde vragen, van nog onbeschreven
bladzijden en toch weder volledig genoeg om ons een
denkbeeld te geven van den aard dier alleroudste cultuur.
Het is in hoofdzaak de geschiedenis van de twee groote
rassen, de Neanderdalers en de CrO-Magnon's, die achtereenvolgens de heerschers in het oude, toen nog zoo jonge,
Europa geweest zijn. Zij is nog zoo eenvoudig en toch
zoo gelijkend op de latere uit historische documenten
opgebouwd. Wij zien volken opkomen, het hoogtepunt
van ontwikkeling bereiken, dan verzwakken en ontaarden en door een nieuw levenskrachtig yolk verdrongen worden. flat afwisselen van oude en nieuwere culturen, dat komen en gaan van volken, evenals van geslachten en individuen, brengt ons ook de historie der
latere tijden steeds voor oogen. Homerus vergeleek de
geslachten der menschen met de bladeren der boomen.
Het is het lied der vergankelijkheid van al het aardsche
op geestelijk en stoffelijk gebied, dat ons altijd en overal
in de ooren klinkt. Dit heeft de vO6rhistorische geschiedenis op de latere voor, dat zij handelt over de menschelijke natuur, die zich nog vrij en onomwonden openbaart
zoowel in de trekken, die zij met het dier gemeen heeft
en nooit geheel verloor als in de hoogere algemeen menschelijke, die zij reeds in den beginne bezat, toen zij het
eerst den naam van homo sapiens mocht dragen en die
haar altijd zullen blijven kenmerken als een wezen van
een hoogere soort. En dan spreekt de v6Orhistorische
geschiedenis steeds -van een wel langzame maar nooit
ophoudende vooruitgang in beschaving en ontwikkeling,
waar de laatste althans op zedelijk gebied een geheel
van op- en neergaande lijnen vertoont, een telkens
vooruitgaan en terugvallen in slechtere verouderde toestanden. In den Praehistorischen tijd was een Rousseau
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een onmogelijkheid geweest. Hij had wel de frissche
oorspronkelijke levenskracht bij een ras kunnen zien to
loor gaan in den loop der tijden, maar dan had hij ook
reeds een ander op het tooneel zien verschijnen, dat een
hoogeren beschavingstoestand vertegenwoordigde en de
leiding overnam.

OCCULTISME EN MYSTIEK
DOOR

LEONARD J. SCHUTTE.

Der animalische Magnetismus 1 ) ist, freilich
nicht vom 6konomischen und technologischen,
aber wohl vom philosophischen Standpunkte
aus betrachtet, die inhaltschwerste aller jemals
gemachten Entdeckungen , wenn er auch einstweilen mehr Rathsel aufgiebt als lost. Er ist
wirklich die praktische Metaphysik, wie schon
Baco von Verulam die Magie definirt : er ist
gewissermaassen eine Experimentalmetaphysik :
denn die ersten und allgemeinsten Oesetze
der Natur werden von ihm beseitigt , daher
er das sogar a priori fib- unmoglich Erachtete
moglich macht.
SCHOPENHAUER. Werke V (Frauenstadt) pag. 285.

Zoowel destijds als heden moet men Of een flinke dosis
cooed hebben, Of met betrekking tot oordeel en vooroordeel der officieele en officieuze wetenschap de verpersoonlijkte onverschilligheid zijn, om zóó lets te durven
beweren ! Zaken als magnetisme en telepathie de aan
inhoud meest gewichtige ontdekkingen die ooit gemaakt zijn...... !
1) Het is nuttig op te merken dat Schopenhauer het dierlijk magnetisme volstrekt als wils-overdracht begrepen wil zien. Dit wil zeggen,
dat het dan slechts een variatie zou zijn van de telepathie of gedachtenoverdracht, welker realiteit door de jongste proeven van prof. G. Heymans c.s. een hernieuwde bevestiging heeft gekregen.
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„ ...... freilich nicht vom Okonomischen and technologischen standpunkte ...... " Dat omdat nog al iets. Want
wat valt daar niet onder ? En dit wil tevens zeggen, dat
zoowat alle menschen „Okonomisch oder technologisch"
worden opgevoed, waarna zij, in de op dien opvoedingstijd volgende zware oeconomische of technologische
praktijk, in een denk en gevoelssfeer vastgroeien en zich
inleven, die alle ander en verder uitzicht steeds moeilijker maakt. Immers, zelfs Renan, die toch reeds omstreeks zijn twintigste levensjaar het kerkverband verliet, erkent, dat zich reeds toen in zijn hersenmassa straatjes en gootjes hadden gevormd en „gezet", waar doorheen
alles steeds neigde te circuleeren, zoodat de nieuwbakken „vrijdenker" soms het gevoel had, als moest
hij over huizen klimmen, inplaats van behoorlijk een
trottoir te bewandelen.
Een overeenkomstig gevoel moeten oeconoom en technoloog op hun beurt hebben, als ook zij eenmaal waarlijk
vrij komen rond te zien , d.w.z. wanneer zij, evenals
Renan, het benauwde kader, waarin opvoeding en maatschappelijke arbeidsverdeeling hen geestelijk dreigden
te doen verzanden, doen springen, om een meer volledig
menschelijke bewustwording althan.s in beginsel mogelijk
te maken.
Maar hoe groot is dan niet de verwarring die zij allereerst waarnemen, met betrekking tot de dingen waarvan Schopenhauer in ons motto spreekt ! We willen
trachten deze verwarring eerst een beetje overzichtelijk
te maken, daar het niet mogelijk is voor dien ernstig
over die dingen te spreken en die verzekering van
Schopenhauer waar te maken.
Aangezien het gaat om de aan inhoud gewichtigste
aller ooit gemaakte ontdekkingen, speciaal voor de filodit ligt toch voor de hand — ablersofie, richten wij
eerst ooze aandacht op de filosofie der laatste tijden,
om te zien wat daarmee toch wel bedoeld kan zijn. Maar
tegen alle verwachting in zijn we hier al zeer spoedig
uitgekeken, omdat, mirabile dictu, in haar tot op heden
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eigenlijk met Been woord sprake is van wat dan voor haar
de belangrijkste aller ooit gemaakte ontdekkingen zou zijn.
Blijkbaar heeft men in de filosofie met die ontdekking
nog steeds niets weten aan te vangen ; of zeer of te keuren vooroordeelen houden de eigenlijk geroepenen ervan terug de kans te loopen hun naain te schaden, en
een tijdlang, ja, misschien wel voor hun geheele level'
voor dwaas te gelden, zooals zoovelen die nu reeds ling
dood zijn, maar op wier moed tot beginner onze geheele
moderne leefwereld in theorie en praktijk is gebouwd.
We kijken dus een anderen kant uit.
Volgens Kant's filosofie zijn er, evenals in het bloot
verstandelijke kategorieen, zoo in het redelijke ideeen,
die ervaring pas mogelijk maken. Dit is een uitspraak
van groote draagwijdte, vooral als men bedenkt, dat die
ideeen niet, aan alle ervaring voorafgaand, zich eerst
eens behoorlijk aan ons bewustzijn voorstellen alvorens
hun werk te doen ; maar dat ons bewustzijn pas in en
met hun werkzaamheid tot stand komt, zoodat we ze
in hun eigenlijke naaktheid pas uit de reeds op grond
van hen tot stand gekomen ervaring kunnen „uitlezen".
En hetzelfde geldt natuurlijk in meerdere of mindere
mate van alles wat psychisch-geestelijk menschelijk is.
Dit brengt mee dat, als er telepathische en magnetische
verstandhouding tusschen de menschen bestaat, men op
dit gebied, evenmin als met verstandsbegrippen en ideeen
alle werkzaamheid uitstelt totdat de soms eindeloos
treuzelende en bezwaren opperende geleerden haar nit
de ervaring hebben uitgelezen ; zoodat menschen die,
door al of niet toevallige organisatie, in deze een scherper waarnemingsvermogen hebben dan de meeste anderen,
op een half-bewuste, half-instinctieve manier daarmee,
zoo echt als met onbeheerd goed, naar goedvinden en
willekeur omspringen. Die dingen zijn dan niet waarlijk
bekend, maar toch ook allerminst onbekend. En het
burgerlijke gewichtigresultaat is : mysterieuzigheid,
doenerij, — wonderdokters, — kortom : een clandestien
gedoe, dat geenszins op nonsens berust, maar dat, in
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verband met de weinig aanbiddenswaardige natuur van
den mensch en met onze rationalistische geknotheid,
tot een inderdaad grof bijgeloof leidt en tot allerlei ordelooze en ongeregelde praktijken.
Gaf de filosofie de eerste en quasi negatieve wanordelijkheid in deze te zien, dan is dit de tweede en quasi
positieve.
Vestigen we nu het oog voornamelijk op de laatste
tijden, dan staat er tusschen de twee beziene uitersten
een enkele uitzondering in het midden. Na zoowel bij
Indiers als Egyptenaars, Grieken en Romeinen, Middeleeuwers en Renaissancefilosofen min of meer bekend te
zijn geweest, is de aandacht voor deze dingen in ons
westen als het ware opnieuw gewekt door het deels beroemde, deels beruchte boek van den dichter en medicus
Justinus Kerner . Die Seherin von Prevorst.
Dit stukje geschiedenis is zeer eenvoudig. Kerner
kreeg in zijn praktijk een rechtschapen boerenvrouwtje
te behandelen, dat op een sterk afwijkende manier georganiseerd bleek te zijn en vrijwel de geheele serie der occulte
verschijnselen ongewild en zelfs zeer tegen haar zin reproduceerde. Van bedrog kon geen sprake zijn
het arme
menschenkind leed zeer, en haar toestand werd van dien
aard, dat Kerner haar bij zich in huffs nam : deels om haar
steeds te kunnen helpen, deels misschien ook om haar,
met het oog op de betreffende feiten, beter te kunnen
observeeren. Na haar dood — welke o.m. de gelegenheid
opende om te constateeren dat haar hersenen zeer goed
in orde waren — maakte Kerner al zijn waarnemingen in
boekvorm openbaar.
Dat bock bracht natuurlijk heel wat poppers aan het
dansen ; en de goede, eerlijke en hoogstens een weinig
onkritische Kerner kreeg allerlei vriendelijkheden te
hooren van de soort waarmee menschen wier filosofie
geen raadsel onopgelost laat, d.w.z. waarmee de rationalisten (het woord zegt het bovenstaande) zulke dingen
plegen te denigreeren. Een van die lieden, die het bijzonder
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bont had gemaakt, doch er later anders over ging denken
toen vele anderen van goed gehalte dit deden, ontmoette
daarna Kerner in een gezelschap, en vroeg hem of hij nog
boos was. Kerner deed alsof hij die vraag niet begreep
en liet den man alles nog eens vertellen, waarna hij hem
bemoedigend op den schouder klopte met de verzekering :
Ach mein Lieber, das wusste ich ja nicht einmal ; denn
ich lese niemals Dummheiten.
Wij danken deze anecdote aan Kerner's zoon Theobald
Kerner, die in zijn charmant boek „Das Kernerhaus"
mede een incompleete en nochtans ellenlange lijst geeft
van de namen der belangstellenden, die in een paar jaar
tijds Kerner's huis bezochten om de even merkwaardige
als rampzalige patiente te zien. En — men zou het niet
gelooven daar zijn heel wat klinkende namen onder,
— zelfs van Hollanders, o. m. als ik het we heb, die van
den man die destijds den leerstoel voor filosofie te Leiden
bezet hield.
Schopenhauer nu, die van alles wat wijsbegeerte was,
en ook van wat slechts eenigermate daarmee verband
hield zoo mogelijk niets ongelezen liet, was natuurlijk
ook langs andere wegen met de dingen van dezen aard
in kennis gekomen ; maar het is m.i. zeker dat inzonderheid Kerner's publicatie zijn aandacht heeft aangewakkerd
en dat hij mede hierdoor er toe gekomen is op dit gebied
studies van zeer noemenswaardigen omvang te makers,
Welker resultaten hij in een drietal evenzeer belangrijke
als origineele essais heeft neergelegd. En op hun beurt
moeten deze stimuleerend hebben gewerkt op het tamelijk systematisch onderzoek op dit gebied in de laatste
helft der vorige eeuw in Duitschland.
Het heeft geen zin hier tal van namen te noemen, waaronder niet slechts vele goede, maar zelfs groote zijn. Ik
wil volstaan met te vertellen dat Carl du Prel, philosophiae doctor, goed Kantkenner en Schopenhauerbewonderaar, kan worden aangezien voor den hoofdman, of
niet omdat hij in scherpzinnigheid
als het middelpunt,
of kennis van zaken boven de anderen in 't oog vallend
22
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uitmuntte, maar voornamelijk omdat hij, voor zoover
mij bekend is, de eenige was die, in een flinke serie werken,
welke Die Philosophie der Mystik en Die monistische
Seelenlehre tot middelpunt hebben, vrijwel het geheele
betreffende gebied beheerscht en dus een samenhangend
geheel van dat alles tracht te geven.
Toen ik nu ten naaste bij alles wat du Prel geschreven
heeft gelezen had, en mijn aandacht vooral op de twee
bovengenoemde werken had geconcentreerd, kwamen
mij de als motto boven deze studie geplaatste woorden in de gedachte, en ik vroeg mij af, of Schopenhauer
in du Prel's geschriften de bevestiging en het quasi
aposteriorisch bewijs voor de juistheid zijner in die woorden uitgesproken „enormiteit" zou hebben gezien, eri
triomfantelijk zou hebben uitgeroepen : ziet ge nu wen
heb ik het u niet gezegd !
Zonder op de waarde sui generis van du Prel's werken
lets af te dingen moet ik deze vraag ontkennend beantwoorden. Zeker, du Prel heeft veel gepraesteerd ; met
zijn boeken heeft hij vele menschen getroost en misschien
zelfs verblijd, en dit is minstens zooveel waard als vele
andere dingen, die soms in de wetenschappelijke of in de
wijsgeerige wereld hoogelijk worden gewaardeerd en
verheerlijkt, maar die toch, goed beschouwd, met veel
recht elken mensch een beetje koud laten. Als men mij
echter vraagt of du Prel's bemoeiingen de filosofie ook
slechts een enkelen stap verder hebben gebracht, of
juister : of du Prel's inzichten samenhangen met, of
uitmonden in, of een soliede, belangrijke en nieuwe basis
opleveren voor een nadere, diepere en meer beteekenisvoile doordenking van het leven als zoodanig en van het
menschenbewustzijn, dan moet ik erkennen niets, of
toch al zeer weinig van dien aard te hebben kunnen
vinden. En dan blijft de vraag over, of dit ligt aan de
behandelde stof, of aan den man die haar behandelt ?
Al naar wij deze vraag moeten beantwoorden, heeft of
Schopenhauer ongelijk in wat hij in ons motto zegt, Of
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het is inderdaad waar dat de portee der bedoelde ontdekking niet werd doorschouwd.
Laat ons zien hoe dit zit en wat hierop te antwoorden is.
Leest men du Prel's wetenschappelijke werken, — of, —
als de een of andere hyper-rechtzinnige geleerde zich
hieraan blauwe plekken stoot : zijn wetenschappelijk
„bedoelde" of wetenschappelijk „opgezette" werken,
dan dringt zich. steeds krachtiger de overtuiging op, dat
du Prel „im grossen Ganzen" slechts een ding najaagde
en onvermoeid fixeerde, n.l. de te demonstreeren zekerheid dat 's menschen lichamelijk sterven de individualiteit als zoodanig niet vernietigt. Dat in hoogste instantie
om dit „felt" bij hem alles draait en dat dit hem tot
richtpunt dient bij al zijn streven en werken, dit wordt
ten overvloede bevestigd door een omvangrijken roman,.
waarin hij, ook al om meer menschen te benaderen,
allerhand occult feitenmateriaal zoo populair en onderhoudend mogelijk verwerkt.
Ik geloof niet dat iemand, die du Prel's geschriften
kent, dit in alien ernst zal kunnen of willen bestrijden.
Maar als het dan zoo is, dan wil dit zeggen, dat du Prel's
werken niet eigenlijk tot de wijsgeerige literatuur behooren, welke zich toch nimmer en nergens ten doel stelt
slechts de een of andere feitelijkheid — al is deze ook van
nog zoo groot belang — te demonstreeren. — Socrates
hij
vraagt toch niet of er zoo iets als deugd bestaat,
vraagt niet naar de deugd als een te demonstreeren feitelijkheid, — maar, aangenomen dat zij bestaat, vraagt
hij : \vat is zij, — wat maakt de deugd tot deugd ?
Kunnen we dit niet weten, wat zegt ons dan dat andere ?
— Socrates neemt de deugd dus als ledig feit, en wenscht
nu den inhoud, den zin van het feit te kennen. Slechts
deze vraag is filosofisch. Elke andere behoort onder andere
— En als het dan heet dat deugd
rubrieken thuis.
kennis is, dan komt niet de vraag, of er kennis bestaat,
want dit kunnen we toch pas weten als we eerst weten
wat kennis is !
Aldus gaat het voort totdat Plato
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de persoonlijk-praktisch gekende, maar onpersoonlijktheoretisch slechts als hypothese te introduceeren Idee
van het Goede als bovenwezenlijken grond van alle
leven en werkelijkheid stelt, en alle wat ?, of quid ?
beantwoord weet en ziet waar de Idee zich openbaart,
zich realiseert, tot bestaan komt. Want afgezien hiervan
is alle leven slechts schema, materie, en de eindigheid
en gestorvenheid zelve. Daarom behoort de vraag, Of
er onsterfelijkheid is, steeds ondervangen te worden
door de vraag wat zij is.
Ziet men dit niet in, dan begrijpt men ook niet wat de
geestelijke inhoud van het leven is, en velen schijnen
dan reeds tevreden als zij het schema of den ledigen vorm
maar hebben, die toch slechts om der wille van dien
inhoud recht en zin van bestaan heeft. Het tekort van
du Prel is, dat hij zich slechts voor het voortduren of
het voortbestaan van het schema interesseert, hetwelk
hij, met een na den lichamelijken dood natuurlijk geworden, dock ons thans slechts als occult bekende linieering
of psychische organisatie, alleszins een onvermoeid en
eindeloos bestaan waard schijnt te achten.
Wij bedoelen natuurlijk niet te beweren, dat het demonstreeren van feitelijkheden voor en in de wijsbegeerte
nutteloos of waardeloos is, maar slechts dat de wijsbegeerte
als zoodanig pas clAAr aanheft, waar in geestelijk opzicht
inhoudlooze feiten quasi als uitloopers voorhanden zijn 1).
Is dit juist, dan zouden du Prel's bemoeiingen precies
dãâr ophouden en zoo'n beetje doodloopen, waar de
wijsbegeerte nog het eerste woord moet spreken. En
speciaal voor de wijsbegeerte is, volgens Schopenhauer,
die ontdekking waarvan ons motto spreekt, en die ook
in du Prel's beschouwingen zoo'n kapitale plaats inneemt,
van zoo groot belang.
1) Men bedenke dat ook het Kantsche redebegrip of de Kantsche
idee de quasi ledige en zinledige uitloopers van het bloote verstands
denken spiritualiter „vult", ordent, coOrdineert, waardoor de losstaande
veelheid als tot leven wordt opgewekt in en door haar zinvol samenhangen in hoogere eenheid.
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Toch is dit alley niet als aanmerking bedoeld. Wij
hebben hier slechts ordening op het oog.
Niet maar
door den aard of het karakter onzer persoonlijkheid,
maar ook door den aard van het milieu waarin wij het
licht zien en opgroeien worden richting en object van
ons streven bepaald. Welnu, in den tijd waarin du Prel
leefde, d.w.z. in de laatste helft der vorige eeuw, waren
zijn bemoeiingen en zijn streven alleszins ter plaatse.
De Hegelarij, die gedurende eenige decennia hoogtij had
gevierd, was afgezakt — zooals Schopenhauer voorspeld
had dat gebeuren zou
en voor dat manvast idealisme
was een even manvast materialisme in de plaats getreden.
Schopenhauer bleef eenzaam tot in zijn oude dagen, en
de algemeene atmosfeer werd, mede door den neerslag
der tijdelijk door de dialektiek kunstmatig opgeschroefd
gehouden gemoederen, die eener steeds krachtiger wordende brutaliteit. De leelijke binnenkant dampte naar
buiten, en voor ietwat fijnere menschen was het daarin
niet prettig ademen. Kortom, in du Prel's tijd stond
Duitschland in het teeken van Ludwig Buchner.
Hiertegen is du Prel's leven en werken een protest
geweest. Maar als hij bij dat protesteeren velen bereiken
wilde, dan was hij aan allerlei gebonden. Met eigenlijke
metafysica moest hij niet aankomen. Daarvan hing alien
nog de tong uit den mond. En waar alle eigenlijke filosofie
en het fijner idealisme ontbreken en geen kans zouden
hebben directen invloed uit te oefenen, daar ja, het
is nu eenmaal zoo, daar geeft de zekerheid van het voortbestaan der individualiteit door den lichamelijken dood
heen de eerste deuk in het al te brutaal materie-geloof,
daar is die zekerheid als een muis, die den als eenig
soliede aanvaarden stofbodem langzaam wegknaagt.
Ziedaar hoe ik mij du Prel's streven en zijn werkzaamheid voorstel. Menschen, die om alle fijnere speculatie
lachen en slechts met handen in materie willen grijpen,
moet men met feiten en feitelijkheid te lijf gaan als men
hen wil bekeeren en verbeteren. Dit heeft du Prel gedaan,
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en in aanleuning tegen zijn tijd heeft hij het zoo materialistisch gedaan als maar mogelijk was.
In de eerste publicatie van de kort geleden opgerichte
Nederlandsche vereeniging voor „psychical research"
deelt prof. G. Heymans mede, dat het bestaan van
gedachtenoverdracht, onder omstandigheden die het
gewone verkeer door tusschenkomst der zintuigen volledig
uitsluiten, door zijn proeven buiten alien redelijken twijfel
wordt gesteld ; en dat men thans bezig is te onderzoeken,
of dit zuiver psychisch-noetisch geschieden niet door
zekere fysische verschijnselen (b.v. electrische of Röntgenverschijnselen) wordt begeleid.
Het is te hopen dat prof. Heymans er in zal slagen
dergelijke begeleidverschijnselen op het spoor te komen.
Of dit gelukken zal moge vooralsnog twijfelachtig zijn ;
vooral of het zoodanig zal gelukken dat het iets van
beteekenis oplevert, iets dus waaraan men iets heeft
en waarmee iets te beginnen valt, — maar dat er dingen
van dien aard moeten zijn, dit is m.i. volkomen zeker.
Laat men er dan vooral voor zorgen ook bij andere occulte
verschijnselen de fysische keerzijde op te sporen. Men
zal nog wel Bens uiterst gevoelige instrumenten uitvinden,
of misschien wel „metascopen", om de verschijnselen in
quaestie beter, precieser en gemakkclijker te kunnen
waarnemen, zoodat voor het aldus gewapend oog alles
zich in een zekere soort van materieel geschieden laat
oplossen. Pas dan kan een scherpe en behoorlijke scheiding
gemaakt worden tusschen de fysische en de noetischpsychische zijde van dat alles. Van rechtswege komt
de eerste dan ter bestudeering en beschouwing toe aan
de wetenschap,
de tweede echter zal dan haar onderkomen vinden in de filosofie.
Voor het oogenblik klinkt dit nog al utopistisch.
Maar waarom zou het met deze dingen niet kunnen
gaan als met zooveel andere ? Leonardo gaf zich reeds
rekenschap van de mogelijkheid van onderzeebooten,
maar aangezien hij begreep dat het fraaie genus mensch
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deze geniale uitvinding in den dienst van misdadige
instincten zou stellen, wilde hij die uitvinding niet op
zijn geweten hebben. Hij wist ook dat vliegmachines
bestaanbaar moesten zijn, en heel wat tijd en geld werd
door hem aan het construeeren van zulke dingen besteed.
Ja, het heet dat de man, die hem daarbij zoo'n beetje
als mêcanicien diende, bij het eerste vliegongeluk dat
de wereldgeschiedenis te registreeren heeft is omgekomen,
then hij eens de proef wilde nemen en inderdaad „opsteeg".
Maar zelfs een man als Leonardo, die zooveel „vorahnte",
heeft destijds van X-stralen, van electriciteit en radium
en van zooveel meer thans algemeen en reeds bijna
gedachteloos geexploiteerde natuurraadsels niet de flauwste „Vorahnu.ng" gehad. Welnu, met de occulte verschijnselen, voor zoover zij heden reeds niet meer betwijfeld kunnen worden, zijn wij thans reeds verder dan
Leonardo met duikboot en vliegmachine.
Laat ons dus voor een oogenblik aannemen, dat
zooiets als metascopie mogelijk is. Ik denk daarin desnoods een kunstmatig bewerkstelligde metamorphose
der ruimteaanschouwing mee ; in diên zin, dat b.v.
actualiter latent blijvende functies of potenties in ons
oog „aus zu Ibsen", of tot zelfstandige activiteit te
brengen zijn 1). Ons voornaamste zintuig zou dan in
zekeren zin kunstmatig op het occulte gebied te adapteeren zijn, en het blijvend protest onzer verstandelijke
organisatie zou door „Augenfãlligkeit" opgeheven worden.
voor het oogenblik is dit natuurlijk pure fantaisie.
Het komt mij echter voor dat er reeds veel . in vervulling
is gegaan, wat eertijds als voorspelling precies even gewaagd geklonken zou hebben.
Als men nu opmerkt, dat in het buiten onze zintuigelijke
waarneming vallend, maar nochtans tot het algemeen
erkeiide natuurgebied behoorende rijk der electrische
en magnetische werkingen misschien we! het aanknoo1) 1k fantaiseer dit in verband met uitspraken van de Zieneres
van Prevorst bij Kerner.
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pingspunt, of het beginpunt te vinden zal zijn voor de
fysische zijde der occulte verschijnselen, of hun uitloopers
in de richting onzer materieele werkelijkheidsformatie

welke laatste dan niet zoozeer begrepen moet worden
als continue in het verlengde daarvan liggend, dock veeleer
als er op gebouwd, —, dan is de mogelijkheid allerminst
uitgesloten, dat, wat men heden onderscheidt als psychologie en metapsychologie, mettertijd steeds meer een
twee-eenig geheel zal gaan uitmaken, omdat zonder de
gegevens der laatste de eerste onherroepelijk incompleet
en ledig blijft, ja, zonder fundament.
Plato beweert, dat velen 's avonds op kerkhoven de
zielen van gestorvenen zien rondwaren. Mij dunkt dat
een luguber tijdverdrijf, — dat rondwaren wel te verstaan. Aangenomen nu dat het inderdaad nog eens zal
gelukken het menschelijk oog metascopisch te wapenen,
dan zullen, als er inderdaad op kerkhoven iets van dien
aard te zien is, geheele families dit weinig aantrekkelijk
feit kunnen constateeren. Men zal dan de spiritisten,
wat de quintessens van hun leer betreft, onvoorwaardelijk
in het gelijk moeten stellen, en — de dood zal pas dan
waarlijk het afschrikkendste worden wat dit onpleizierig
bestaan te presenteeren heeft.
Is het zoo ver gekomen, dan zal de mystiek, of de
mystische filosofie tot haar voile recht komen. Want
als de zaken aldus verloopen, dan blijkt, dat „de werkelijkheid" niet zoo armoedig en mathematisch eenig is als
men langen tijd kon meenen, — of, — juister gezegd :
als steeds velen meenen, want ten alien tijde waren er
menschen die beter wisten. En al houdt men terecht
aan de eenigheid der werkelijkheid vast, dan blijkt alsnu
dat zij nochtans als een veel-eenige moet worden gezien,
en wel in verband met bewustzijnstoespitsingen op zeer
bepaalde formaties in haar. Zoo'n „toespitsing" zou dan
door zus- of zoodanige zintuigelijke organisatie fysisch
worden gerealiseerd ; met het gevolg dat, voor den duur
dier organisatie, alles buiten het gezichtsveld valt en
sub- of supra-liminaal moet worden genoemd, wat
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niet door de toespitsing als het ware „in het licht wordt
gebracht". Zoo'n toespitsing is dus tevens te begrijpen
als een werkelijkheidscentralisatie, als een vermiddelpunting der werkelijkheid, die, al naar den aard van
het aldus zich-zelven en zijne werkelijkheid bepalende
wezen, misschien wel het eigenlijke en beste afwijst,
implicite buitensluit en buiten het gezichtsveld brengt.
— Hierover ware, in verband met Kant's vrijheidsleer,
heel wat te zeggen.
En — nu wordt het pas goed fantastisch, maar tevens
behoorlijk consequent en logisch — als men dan metascopisch zal zijn doorgedrongen tot in regionen, waarvan
zelfs de stoutste occultist niet droomt, en steeds maar
op-nieuw „uitloopers" ontdekt, die weer op andere, laat
ons zeggen : dieper liggende formaties duiden ; zoodat
men eindelijk flauw beseft, dat het volstrekt willekeurig
is langs dezen weg naar een beginpunt te zoeken, dan
zal men zich toch Bens de vraag moeten stellen : A quoi
bon tout cela ?
Wat is de raison van deze eindelooze
tragi-comedie ? — Wat wil men er mee ? Of beter : wat
wilt Het er mee ? — het groote vraagteeken dat het
Leven is. Wat is dat leven, dat, als men de oogenschijnlijk zegevierende occultisten en spiritisten zonder meer
in het gelijk moest stellen 1), met het oog op zijn eindeloozen duur in elk wezen, ons in een waanzinwekkende
nachtmerrie zou gevangen houden, in een obsessie,
erger in haar eindeloosheid, dan de beklagenswaardigste
zenuwlijder er ooit een heeft beleefd ?
Hier vermag slechts de mystische filosofie te antwoorden, wier eigenlijk wezen pas meer algemeen begrepen en gewaardeerd zal worden, naarmate het zoo
volstrekt ten onrechte door du Prel mystiek genoemd
occultisme tot de boven gefingeerde utopistische volmaaktheid nadert.
1) Aan het einde zijner Philosophie der Mystik weet du Prel het
eindelooze voortbestaan niet beter te rechtvaardigen dan dat hierdoor
de individualiteit in de gelegenheid verkeert zich steeds meer te ver-

scherpen.
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Laat ons dus twee dingen scherp onderscheiden.
Eenerzijds voegt de opbrengst van het occultistisch
onderzoek aan ons leven een nieuwtje toe, in dier voege,
dat het een onverwachte uitbreiding krijgt ; en menig
menschenkind, dat voor het eerst met die dingen kennis
maakt en overtuigd wordt, staat blij verrast over het
feit, dat het levensprogramma dat hij tot dusver bezat,
slechts een fragment catalogiseert, zoodat hij nog heel
wat meer te leven zal krijgen dan hij ooit had durven
hopen. Van harte lacht hij om de religie en de filosofie,
die hij toch maar terecht ter zij de had gezet ; en die
nu, aldus meent hij, geducht beschaamd moeten staan
in hun ten langen leste gebleken holheid en incompetentie.
Want nimmer had de man jets anders gezocht dan blijde
boodschappen voor zijn „Selbst-bejahung" ; en in zijn
lichtelijk-brutale naiefheid had hij, zonder zich daarvan
precies rekenschap te geven, steeds gemeend dat het
de taak van religie en filosofie was voor zulke boodschappen te zorgen. En ziedaar ! Niet de eerzame religie en
de deftige wijsbegeerte, maar het veelgesmade occultisme verschaft hem het gewenschte.
Religie en filosofie hebben zich echter steeds voor
andere opgaven geplaatst gezien. Reeds langen tijd verwijt men hun gaarne dat zij niet op het bekende leven
steunen, en dat hun leerstellingen en uitspraken als echte
luchtkasteelen boven alle bloedwarm leven zweven.
Maar als dit tot op zekere hoogte juist is, wat is daarvan
dan de oorzaak ? Zou het ook kunnen zijn, dat in zake
geestesinhoud het ons oogenschijnlijk toch zoo goed
bekende leven veel bevat en te zien geeft dat tenslotte
toch allerminst bekend is, in diên zin, dat wij vele dingen
hebben, zonder te weten wat wij in en met hen hebben ?
Men bekijkt dan die dingen van alle kanten ; men constateert en experimenteert ; men besnuffelt het historisch
en zelfs de uitloopers van het prae-historisch verleden ;
men opent rekeningen-courant voor de erfelijkheid en
het atavisme ; men draait rondom de menschelijke
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ziel als een p ond om zijn gesloten hok, — kortom : men
schept een eindelooze rij van eindelooze wetenschappen,
— alles om Loch maar het wezen bloot te leggen van
juist die dingen, die wij reeds actualiter hebben, zonder
ze toch eigenlijk waarlijk te hebben Aldus streven
wij er naar ons bezit waarlijk te bezitten. We trachten
het als het ware op naam te zetten, het te legitimeeren.
Want pas uit den acrd en het wezen van het geestelijk
bezit leert men den bezitter kennen.
Tot op heden is dit niet gelukt. En het zal ook nooit
zoodanig gelukken, dat het raadsel niet het raadsel
blijft. Als alles, wat het oogenschijnlijk toch bekende
ziele-leven te zien geeft, inderdaad bekend was, d. i.
begrepen eii doorschouwd werd, dan zouden de diepste
diepten van het Mysterie zijn blootgelegd, en behoefde
men niet, naar problematische en steeds min of meer
fantastische toekomsten te speuren, die, al naar men
het noemen wil, in het transcendente of in het transcendentale liggen, nOch naar verledens van die soort.
Dikwijls stelt men de vraag, waar toch menschen als
b.v. Plato en Spinoza al die dingen die zij zeggen vandaan
halen, en of het eigenlijk wel zin heeft om het level,
dat voor plant en then zoo gladverloopend eenvoudig is,
voor den mensch zoo bijna gewild te compliceeren. Want
het meeste van wat zij brengen is Loch maar oneigenlijk
gesproken. Zij geven aanwijzingen die men niet al te
zeer A la lettre moet nemen. En zij verwaarloozen het
meest nabij liggende, de interessen van den dag. Er
is jets waar van hetgeen Socrates in den Theaetetus
zegt, dat de filosoof niet eens oplet of zijn buurman
een tweebeenig staatsburger is of een ander beest. Zij
zijn als lieden die maar steeds naar den horizont turen,
en dan al het naastbijliggende willen verklaren op grond
van gegevens, die zij in het bijna onwaarneembaar verschiet waarnemen. Zegt toch Plato zelf, dat de Idee
van het Goede, die hij als eerste oorzaak ziet van alles
wat schoon ' en goed is in het bestaan, aan de uiterste
grenzen der intelligibele wereld is gelegen en dat men

340

OCCULTISME EN MYSTIEK.

die Idee ternauwernood vermag te onderscheiden. (Staat.
Boek VII).
Is dit nu een manier van doen ? Is dit
wel iets meer dan het tijdverdrijf van den Griekschen
aristocraat, die zich in zijn geestelijke bezigheden van
de massa radikaal wenscht te onderscheiden ? Leidt dit
niet tot een levenshouding die zich centrifugaal verhoudt
tot alles wat voor ons waarlijk reeel is en het meest voor
het grijpen ligt ? En last not least : zijn er niet meer
urgente bezigheden in dit leven, dat voor bijna alien
vol zeer voor de hand liggende plagen is ? Is de Martha
au fond niet toch normaler, gezonder en ook beter dan
de Maria, wier oogen gefixeerd zijn op een punt waar
haar zuster niets ziet ? Als er inderdaad nog andere en
zoogenaamd hoogere' dingen zijn dan die welke wij helder
en duidelijk vermogen waar te nemen, dan zullen we dit
te zijner tijd wel bemerken ; maar dan is dat geen reden
om de dingen die wij zien en hebben te verwaarloozen
en er steeds maar overheen te staren naar wat wij -- toch
eigenlijk niet zien en hebben !
Deze redeneering, of eene die intiem met haar verwant is, zal wel steeds die der meeste menschen blijven.
Maar toch wordt de Maria, de Plato, kortom de mystischspeculatieve geest door de zich steeds maar herhalende
uitkomsten der occultisten a posteriori in 't gelijk gesteld.
Want naarmate de occultist zorgt voor „uitbreiding", —
naarmate hij het niet slechts waarschijnlijk doch bijna
zeker doet zijn dat, wat wij hier gemakshalve en ter
wille van de duidelijkheid het leven der individualiteit
noemen, niet binnen aardsche geboorte en dood besloten
ligt, maar dat het veeleer aan de eindeloosheid deel
neemt ; in diezelfde mate heeft de mysticus of de mystische
wijsgeer er voor te zorgen, dat het leven „entsprechend"
wordt verdiept en verruimd, d.w.z. aan de oneindigheid
deelneemt. Geschiedt dit niet, dan komt er wanverhouding. Het is een vulgairheid in de lengte naar bestaan
(voortbestaan) te vragen en te speuren, als dit niet,
in de hoogte en in de diepte, „met leven kan worden gevuld" .
Stelt men den bestaansduur voor door een horizontals
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en den levensinhoud door een vertikale lijn, dan is er
slechts evenwicht als deze twee even lang zijn. Als
empiristen en ook sommige groepen van kriticisten
een „zonde" op hun geweten laden, dan is het deze,
dat zij hun uiterste best doen om het leven zoodanig
te vermageren en te ontledigen, dat men wel in de lengte
moet speuren om niet Al te onvoldaan te zijn. Het is
alsof zij de vertikale lijn met geweld tot een minimum
samendrukken. De horizontale lijn blijft dan niet zooals
zij was, maar wat aldus de andere verliest wint zij drievoudig in lengte. De oneindigheidsdorst is 's menschen
geestelijk hart, en als men het dichtknijpt, dan zoekt
hij in eindeloosheid uitkomst.
Als dus het occultisme voor uitbreiding en lengte
zorgt, dan heeft een mystische filosofie die zich niet laat
„einschiichtern" voor de correspondeerende diepte te
zorgen, want zonder de laatste heeft de eerste geen zin,
en kunnen we haar zelfs verwaarloozen, hoe krachtig
de feiten ook spreken. Is echter de mystische filosoof
tegen zijn taak opgewassen, dan geeft hij . in zekeren
zin de a-priorische bevestiging van alles wat de occultist
constateert , terwiji omgekeerd de laatste voor de waarheden van den mysticus een aposteriorische bekrachtiging verschaft. In samenhang met al het voorafgaande
zou men dus kunnen zeggen, dat de occultist de quasi
fysische, de mysticus echter de geestelijke of noetische
zij de dezer dingen bezorgt, en dat alles in orde is als
zij elkaar maar waarlijk complementeeren.
Laat ons met dit laatste ernst maken en, na eerst op
de volstrekte onzelfgenoegzaamheid van den zeer onmystischen en onwijsgeerigen occultist gewezen te hebben,
hem nu ook alles geven wat hem rechtens toekomt.
Zoo even stelden we een fantaisie op ter illustreering
van de quasi platvlakkige bestaansuitbreiding, tot welke
de bemoeiingen van den occultist misschien in de toekomst zullen leiden ; en wij wezen er op, dat dit niet
de minste waarde heeft zoolang — om het nu eens zoo
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vulgair mogelijk te zeggen — de mysticus daarvoor geen
„emplooi", d.i. geen inhoud, geen verdiept en verhoogd
leven weet aan te wijzen.
Maar nu keeren we het om, en zeggen, dat als, wat
inderdaad het geval is, de mysticus „getuigt" van hoogere
levensinhouden, van geestesverheffingen., ja, van de vereeuwiging of vergoddelijking van den mensch, ook dit
toch maar voorwaardelijk waarde heeft, zoolang met
deze verienging van de vertikale lijn geen verlenging
van de horizontale verband houdt.
Men versta mij wel. Ik bedoel met dit laatste niet maar
een verlengstuk aan het tijdsbestaan , doch veeleer
slechts de aanwijzing van bestaansmogelijkheden, die
het door den mysticus geopenbaarde tot zijn voile recht
vermogen te brengen : welke bestaansmogelijkheden gedacht moeten worden. als liggend buiten de werkelijkheidstoespitsing, die in en met onze zintuigelijke organisatie is gegeven, en dus evenzeer buiten het tijdelijke, dat
van die organisatie niet kan worden los-gedacht en
gehypostaseerd.
Het gaat nu eenmaal niet aan te beweren, dat ons
actueel bestaan, d.i. onze actueele organisatie ' daarvoor
de mogelijkheid biedt. Terwille van een bepaald systeem
kan men zooiets door dik en dun volhouden, en trachten
den groot-menschelijken geestesinhoud in gedraaide formuleeringen, die dan b.v. als redelijke opheffing aller
tegenstellingen worden aanbevolen, te laten doodloopen,
maar men behoeft slechts het eigen gemoed en de geschiedenis te bezien, om tot de ontdekking te komen
dat er toch nog lets geheel anders is dan wat deze systeemmakers kennen en belichamen. Wat zij niet kennen is :
de disproportie, — de wanverhou.ding tusschen het mystisch geschouwde en de middelen waarover wij, fysischpsychisch-noetisch, beschikken om het mede te deelen,
om het waarlijk te belichamen en het in zijn geheele volheid en in zijn eigenlijke wezen tot openbaring te brengen.
Daarom blijft, in rebus spiritualibus, in dit leven alles
bij vingerwijzingen, bij oneigenlijke stameling, en kan
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aan adaequate mededeeling zelfs niet worden gedacht.
Men heeft de dingen in een bovenaardsch licht gezien, -maar fixeer dat nu eens met aardsche middelen ! De
kunstenaar die in deze misschien het meest praesteerde —
Leonardo da Vinci
heeft juist zijn leven lang het
zwaarst onder zijn onmacht geleden. En zouden de
groote zieners en denkers onderling wel zoo quasi uiteenloopen als niet — ja, misschien alle schouwen vooralsnog zeêr vaag — maar ook alle mededeeling in deze
noodzakelijkerwijs zoo hopeloos inadaequaat bleef ? Voor
iemand die van dat alles niets bemerkt, is het gemakkelijk
nu die lieden daarom te bespotten, maar hun spot zal
verkeerd worden in bewondering en — mede-onmacht,
zoodra ook in hen het geestelijk licht opgaat, dat aan
alles in concreto een oneindige scherpte geeft, maar het
eo ipso in abstracto onuitsprekelijk maakt.
Dit gaat zoo ver, dat men geneigd is aan menschen,
die b.v. den tijd en de ruimte zooals wij die kennen, niet
slechts als materieele organisatie-voorwaarden, maar kortweg als individuatie-voorwaarden beschouwen, zoodat,
afgezien van het actueele bestaa,n of van de actueele
zintuigelijke organisatie, geen individualiteit hoegenaamd
mogelijk zou zijn (Schopenhauer), — te antwoorden, dat
het waarschijnlijker is, dat dit geheele materie-bestaan
veeleer zooiets is als de kraamkamer, waarin de individualiteit of de persoonlijkheid in en met de hoogste en waarachtigste menschuitingen pas waarlijk ten heelalle komt ;
en dat de pijnlijke geboorte te begrijpen is als een zich
uitwikkelen uit en een zich losscheuren van het moederlijf, hetwelk in dit geval het geheele onpersoonlijke
natuurbestaan is, waarmee de meeste op menschwording
aangelegde wezens vooralsnog zoozeer een en vergroeid
zijn, dat in hen nog slechts de eerste aanloopjes in de
richting der individualiteit zijn waar te nemen 1). Want
die niet weg te redeneeren disproportie, die steeds door
1) Vergelijk : L. J. Schutte.
1918), pag. 262-279.

De Zin der Onsterfelijkheid. (Amsterdam,
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velen pijnlijk is gevoeld, wijst er op, dat het levensproces
dat zich in en met ons voltrekt, met onze actueele organisatie niet zijn afsluiting kan vinden, — dat dus in dat
proces onze actueele bestaanswijze niet meer kan zijn
dan een moment in een meer omvattend geheel, — en
tèvens, dat uit de actualiteit de levensvormen pas „geboren" worden, die zich in een passend bovenaardsch
milieu zullen ontwikkelen.
Het valt niet te ontkennen dat ten alien tijde mystieken
en mystische wijsgeeren geestesinhouden hebben aangewezen die tot dergelijke consequenties leiden. Dit kan
slechts betwijfeld worden door lieden, die in de inderdaad ongepermitteerd naieve meening verkeeren, dat
hun steeds maar juistheden afleverend, en nochtans
hopeloos te kort schietend denken, een losstaande functie
is op den neutralen ondergrond van een geestelijk indifferent bestaan of zijn. Het komt mij echter voor, dat
wij met die consequentie toch een weinig hulpeloos staan,
zoolang wij niet van geheel andere zijde en langs geheel
anderen weg geholpen worden. Stel u een Shakespeare
voor of een Goethe, met hun visie en geestesinhoud, maar
zonder taal en woorden, zonder het belichamingsmateriaal,
zonder het voertuig dat noodig is om er hun visie in te
kleeden. Precies zoo zou de vergeestelijkte mensch staan,
indien zijn actueele organisatie met het werkelijkheidseen-en-al samenviel. Het is zeer juist wat Ottinger zegt :
Keine Seele, kein Geist kann ohne Leiblichkeit erscheinen,
keine geistliche Sache kann ohne Leib vollkommen
werden. Alles was Geist is, ist dabei auch Leib.
Moeten we dan een nieuwe gevolgtrekking maken,
die op die van zooeven is gebouwd ? Moeten we zeggen :
gegeven dat andere, moet er ook een bestaan zijn, een
werkelijkheidsformatie in quasi materieelen zin, waarin
die geestesinhouden hun adaequate belichaming en
openbaring kunnen en zullen. vinden ? M.a.w. moeten
wij zelf er voor zorgen dat de horizontale lijn in harmonie
komt met de als direct uit de oneindigheid spruitende
en van oneindigheid zwangere vertikale ? — Men kan
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dit natuurlijk wagen en doen, maar het is toch aangenamer en vooral veel solieder en afdoender als men u
van geheel andere zijde hulp en gegevens komt aanbieden, die althans in nuce alles bevatten wat gij nu
verder noodig hadt.
Dit doet de occultist, en ziehier zijn waarde voor den
mysticus, en de indirecte, aposteriorische bevestiging
die hij voor de gezondheid en de „juistheid" van het
hoogste bereik van alle menschelijke geestespraestaties
heeft aan te bieden. Want dat geheel andere werkelijkheidsformaties, dan die met welke onze zintuigelijkverstandelijke organisatie correspondeert, mogelijk zijn
en ook (men moet roeien met de riemen die men heeft)
„bestaan", dit wordt door de resultaten van het occultistisch weten en onderzoeken aller tijden zeer waarschijnlijk gemaakt.

Herleiding tot enkelvoudigheid.
Het opmerkelijke bij alle occulte verschijnselen is, dat
zij als werkelijke verschijnselen wel voorhanden zijn
(magnetisme b.v. en telepathie vallen als werkelijke
verschijnselen nu eenmaal niet langer te loochenen, en
evenmin het vele dat slechts va,riatie is van deze twee
die au fond een zijn, daar zij als wils- en gedachtenoverdracht slechts twee zijden te zien geven van de
inisschien wel interkosmisch-universeele directe psychische
gemeenschap of communicatie tusschen alles en alien. —
Zie Kant : Tr5ume, I cap II), maar dat wij hen zintuigelijk, d.w.z. als fysische verschijnselen niet vermogen waar te nemen ; terwifi onze verstandelijke spontaneiteit noodzakelijkerwijs tegen hen protesteert, omdat
zij als het ware hierheenwaartsche uitloopers zijn van
een geschieden waarop onze zintuigelijke organisatie niet
is „ingesteld" of toegespitst, en waarmee daarom onze
verstandelijkheid beslist vloekt. Dit is door Schopenhauer volledig ingezien, en daarom zegt hij, dat inzake
occulte verschijnselen niets a priori kan worden uitgemaakt, maar dat wij in deze alles moeten afwachten ;
O. E. XXII 3

23
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zoodat wij zuiver a posteriori tot onze wetenschap van
die dingen komen. Wie dit eenmaal heeft ingezien begrijpt en billijkt volkomen het even krachtig als spontaan protest juist van vele geleerden, wier kunde op
ander gebied hier tot onkunde en voorbarig afwijzen
leidt 1).
Men zou nu onwillekeurig meenen, dat van de geestelijke zijde dier dingen hetzelfde moet gelden, zoodat
ook de betreffende geestesinhouden slechts zuiver a
posteriori in ons bewustzijn kunnen komen. Maar dit
is nu juist niet het geval en precies het omgekeerde is
waar. Hier berust alles op geestelijke spontaneiteit 2),
en is er dus sprake van inzichten a priori, die zich door
geen normale, platvlakkige ervaring laten bevestigen,
tenzij dan door het feit, dat zij leiden tot b.v. moreele
verheffingen, die de grenzen van het zoogenaamd normale
overschrijden, maar nochtans waardeering en zelfs bewondering afdwingen 3).
Dit wil zeggen dat, als men de fysische en de geestelijke zijde van het mystisch gebied in eènen samenvat,
zij to zamen een sfeer vormen, die naar alle zijden het
1) Der entschiedene Unglaube, mit welchem von jedem denkenden
Menschen einerseits die Thatsachen des Hellsehns, andrerseits des
magischen, vulgo magnetischen Einflusses zuerst vernommen werden,
und der nur spat der eigenen Erfahrung, oder hunderten glaubwiirdigster
Zeugnissen weicht, beruht auf einem und demselben Grunde : namlich
darauf, dass alle Beide den uns a priori bewussten Gesetzen des Raumes,
der Zeit und der Kausalitat, wie sie in ihrem Komplex den Hergang
mOglicher Erfahrung bestimmen, zuwiderlaufen. — SCHOPENHAUER.
Versuch.
2) ...... in Ansehung desjenigen ...... , was die Principien der Sittlichkeit, der Gesetzgebung und der Religion betrifft, ...... machen
Ideen die Erfahrung selbst (des Guten) allererst miiglich ...... — Kritik
der reinen Vernunft, pag. 375.
3) Men denke hierbij aan de kapitale uitspraak : Denn in Betracht
der Natur giebt tins Erfahrung die Regel an die Hand und ist der Quell
der Wahrheit ; in Ansehung der sittlichen Gesetze aber ist Erfahrung
(leider !) die Mutter des Scheins, und es ist htichst verwerflich, die Gesetze
fiber das, was ich thun soil, von demjenigen herzunehmen oder dadurch
einschranken zu wollen, was gethan wird. — Ibidem.
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drie-dimensionaal ruimtelijke, d.i. de wereld onzer zintuigelijk-verstandelijke organisatie omvat, omgeeft, en
nochtans doordringt. Want voor zoover sprake is van
de geestelijke zijde dier dingen, ligt deze quasi boven
het op grond van transcendentale deductie der bewustzijnsvormen voor ons volledig doorspeurbaar geestesgebied ; terwip anderzijds de fysische zijde dier dingen als het ware beneden den bodem van alle op grond
onzer zintuigelijk-verstandelijke organisatie mogelijke
normale ervaring ligt. Onze geheele actueele leefwereld
lig! dus als gebaad in een andere, die hoar aanraakt (want
wij constateeren de betreftende verschijnselen), draagt

en ook doordringt, zonder dat Naar zelfstandigheid er
door wordt aangerand.
Draagt en doordringt Immers, wat zien wij gebeuren ?
dat overal waar een mensch de zelfstandigTait,
heid zijner zintuigelijk-verstandelijke organisatie, of,
wat hetzelfde is : der actualiteit, beaamt en bevestigt,
zijn medemenschen, ook zij die niets willen weten van
wat ik hier voordraag, geen woorden kunnen vinden
om 's mans minderwaardigheid to striemen. Men eischt
van hem dat hij de invloedoefening dier ruimere sfeer,
waarin onze zintuigelijk-verstandelijke als gebaad ligt,
in zijn gedachten en daden, ja, in zijn geheele zijn zal
openbaren. Men eischt van hem moraliteit, d.w.z. verstandelijk onlogische handelingen ; religie, d.w.z. verstandelijk onlogische gedachten en gevoelens ; schoonheid in de kunst, d.w.z. verstandelijk onlogische oogen,
want de zuiver zinnelijk-verstandelijke of zoogenaamd
„natuurlijke" oogen betrekken alles uitsluitend op een
begeerig individu. Slechts op grond van dit gedragen
en doordrongen worden onzer zinnelijk-verstandelijke
sfeer door die andere en ruimere, en van het aanvaarden

en beamen van die doordringing door elken mensch a/zonderlijk, wordt het leven eenigermate bestaanbaar en de
mensch een weinig menschelijk.
En waar in deze — willens of onwillens, wetens of
onwetens
niet aanvaard of beaamd wordt ? -- Nu,
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daar koppelt men zich-zelven aan zijn liefde. Daar is
onze zinnelijk-verstandelijke organisatie het een en al.
Valt deze eindelijk weg, dan zal allicht het luguber
schouwspel waarvan Plato verhaalt inderdaad door
sensitieven worden waargenomen, doordat zulke afwijzend gestemde lieden, of mijnentwege hun „zielen",
zich centripetaal blijven verhouden tot het door hen
zelf gestelde levens-middelpunt. Mais passons par dessus !
Op zuiver fysisch gebied ontdekken we steeds meer
dingen die met dit alles verband houden. Want we
weten het nu wel zeker, dat de materie die met onze
zintuigen correspondeert, door een andere, meer etherische
materie wordt gedragen en doordrongen tevens (niet
door eene die b.v. mikroscopisch, doch door een die slechts
metascopisch zintuigelijk waarneembaar zou. worden).
Vroeger meende men, dat de verbeelding ons wel helper
kon om in zake materie tot de eerste elementen terug
te gaan. Maar de atomen die zij schiep werden, al naar
gelang van waarnemingen die in rekening gebracht moesten worden, tot electronen, krachtcentra, stralende
materie en wAt al niet meer, — steeds crescendo in de
richting van het ijle en quasi immaterieele. Maar al verkrijgt men aldus aardige en misschien wel vruchtdragende
hypothesen, toch zeggen zulke woorden niets. Beter doet
men met onze, al of niet mikroscopisch gewapende, zintuigelijke organisatie tot maatstaf te nemen en te zeggen
dat, afgezien van de materie welke deze ons doet kennen,
er nog andere materie is, die wij niet eigenlijk vermogen
waar te nemen, maar welker aanraking met de ons bekende wij nochtans in tal van verschijnselen (electr.
magnet. versch. etc.) constateeren. Voorts zeggen wij
dan, dat de waarschijnlijkheid groot is, dat er geen
geleidelijke voortgang of overgang is van de eene materie
in de andere, maar dat tusschen hen veeleer een verhouding moet worden aangenomen als van het dragende
tot het gedragene, en van het doordringende tot het
doordrongene.
Deze zienswijze keert alle algemeen (want : op grond
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onzer zintuigelijk-verstandelijke spontanelteit) aanvaarde
verhoudingen om. Want aldus wordt niet de materie
onzer zintuigen tot „de vaste en soliede grond" waaruit
het leven groeit en opbloeit ; doch, veeleer omgekeerd,
wordt zij nu tot iets zuiver bijkomstigs, tot zooiets als
woekering of aanslag, waarin het leven doordringt, —
terwij1 de vaste en soliede grond, de kern, of „de rots"
gezocht moet worden in de richting vanwaar, zoowel
in het geestelijke als in het fysische, „uitloopers" tot
ons komen. Dit leidt tot de aanvaarding van het primaat
der intelligibele, of, zooals Kant gaarne zegt, der immaterieele wereld ; waarbij dan in het oog is to houden,
dat dit laatste woord alleen door contrast-werking iets
zegt, en dat die immaterieele wereld, voor zoover zij
nochtans — — materieel is, als alles dragend en doordringend moet worden begrepen. Als dus Paulus van
aardsche en hemelsche lichamen spreekt, dan kan dat
laatste lichaam nimmer als „restant" of als schaduw
van het eerste begrepen worden, en precies even weinig
als iets dat krachteloos, onwezenlijk, of slechts schijn
zou zijn. Wie dit onwillekeurig doet, laat alle in deze
studie gevestigde verhoudingen los, en maakt, wederom
onwillekeurig, niet waarlijk zich-zelf, doch — precies
zooals Protagoras deed — zijn zintuigelijk-verstandelijke
organisatie tot maat aller dingen.

CHINA'S POLITIEKE ONTWIKKELING1)
DOOR

J. J. L. DUYVENDAK.

I.
Wat zijn de oorzaken dat China de laatste vijftien
jaren nog zoo weinig voortgang in haar ontwikkeling
heeft gemaakt ? Deze vraag dringt zich, thans meer
dan ooit, op aan ieder, die een inzicht tracht te krijgen
in de problemen van het Verre Oosten. En nu die problemen wereldproblemen geworden zijn, aan Welker oplossing ook het toekomstig lot van Europa hangt, is het
niet ondienstig die vraag nader onder de oogen te zien
en een poging te doen tot haar beantwoording.
1k kan daartoe niet beter doen dan de geschiedenis
van de laatste vijftien jaren voor zich zeif te doen
spreken. Meer dan de vele leuzen, waarrnede het Europeesche publiek ten opzichte van het Verre Oosten zoo
vaak wordt gepaaid, zullen de feiten verhelderend
werken. Bij het relaas daarvan hoop ik partijdigheid
te vermijden ; toch zal ik niet nalaten met nadruk de
aandacht te vestigen op de factoren, die ik aansprakelijk
meen te moeten stellen voor den weinigen vooruitgang
dien China in al deze jaren heeft kunnen makers.
1) De kern van deze studie wordt gevormd door eenige voordrachten, in Mei 1920 door mij voor de Ned.-Ind. Bestuursacadernie
in den Haag gehouden, thans nog eens herzien en bijgewerkt.
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China is ontwaakt. Dit is de mare die nu sedert een
aantal jaren met tromgeroffel en trompetgeschal den
volke is verkondigd. woord van naief Aufkldrungsoptimisme ! Staat het reeds aan ons, tijdgenooten, te
beoordeelen of, wat in China plaats vindt, werkelijk
een Renaissance is, of kan de beteekenis daarvan niet
eerst langer aprês date worden gemeten ? Voorzeker
zou het niet moeilijk zijn — en in China ontbreken de
laudatores temporis acti niet, die dit inderdaad doers, —
nit de neergaande lijnen een beeld te ontwerpen, waarbij
alle optimisme zou besterven. Doch wij stellen ons met
vertrouwen tegenover de geschiedenis en durven hopen
dat het niet alles zinnelooze spot is met menschenlevens.
wij aanvaarden daarom het woord „Ontwaking", als
men daarbij dan maar bedenkt dat reeds hiermede onze
houding is bepaald en een keus gedaan, die de historie
misschien later zal logenstraffen.
De ontwaking van China heeft niet spontaan plaats
gehad ; het is de drang van buiten geweest die China
nit Naar dommel heeft wakker geschud. Met geweld,
en het heeft lang genoeg geduurd ! Zoo lang dat men
ten slotte het wachten moe was geworden en alvast
de huid van den beer ging verdeelen in wien Been leven
meer scheen te zijn. Maar joist de laatste trap, die doodelijk had moeten wezen, bracht beweging in het logge
lichaam. Eerst de oorlogen met Engeland, Frankrijk, de
vernederende verdragen, de afgeperste concessies, de
verloren grenslanden. Dan de oorlog met Japan, van
alle teleurstellingen de grootste, waar men het echec
moest beleven van de eerste pogingen tot modernisatie
in den vorm van een werkelijke vloot, troetelkind van
Li Hung-chang 1), doch van even weinig gevechtswaarde
als de beroemde „dummy-fleet" waarmede Engeland
gedurende den oorlog den vijand misleidde. Bittere pil
1) Men breke zich niet de tong over de Chineesche namen ! In
de Kier door mij gevolgde, meest gebruikelijke, transscriptie hebben
de medeklinkers in den regel de Engelsche, de klinkers de Italiaansche
waarde.
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voor den trots van het Chineesche hof, de mindere te
moeten zijn van het verachte Japan, dat tot de tribuutplichtige landen werd gerekend, niet meer de eerste te
mogen heeten in het Verre Oosten 1 En onmiddellijk
hierna, de crisis veroorzaakt door de steeds meer rijpende
plannen tot verdeeling van China, de bezetting van
Kiao-chow, Wei-hai-wei, Port-Arthur, Kuang-chow-wan,
ternauwernood afgewezen begeerigheid van zelfs Italic !
Dan de Honderd dagen, de schromelijke mislukking van
K'ang Yu-wei's hervormingsplannen en de daarop
volgende reactie, en ten slotte de dolle uiting van getergd conservatisme in de Boxerbeweging. Het einde
schijnt genaderd, als de Mogendheden met hun straffen
komen, en met hangend hoofd zet zich de Regeering eindelijk tot het onvermijdelijke, de zoo lang uitgestelde
taak van hervorming.
De Russisch-Japansche oorlog, gevochten chez elle,
sur elle et sans elle, geeft voor het eerst eenig geloof
in de waarde van deze hervormingen en opent nieuwe
uitzichten. De Westerling bleek niet onoverwinnelijk, zijn
wapens bleken ook tegen hemzelf gekeerd te kunnen
worden. Zou China niet kunnen, wat Japan gekund had ?
Van nu of aan worden de aarzelende stappen op den
nieuwen weg zekerder en beslister, een. nieuw gevoel van
nationale saamhoorigheid wordt wakker en werkt prikkelend. In de boycottbeweging tegen Amerika, hoezeer
nog in hoofdzaak een Cantonneesche beweging, komt
reeds jets daarvan tot uiting, nog meer in den toenemenden
strijd tegen het heerschende opiumeuvel, dat de yolkskracht ondermijnt. En door een resolute daad wordt
eindelijk de Rubicon overgetrokken, die nog steeds de
oude wereld scheidde van de nieuwe : het oude examenstelsel wordt afgeschaft en een nieuw onderwijs-programma wordt ontworpen (1905).
Zonder overdrijving kan men zeggen dat hier eigenlijk
het begin ligt van de hervormingsbeweging. In de buiten.landsche agressie lag de dwang tot hervorming, de
Russisch-Japansche oorlog gaf een nieuwen sterken

CHINA ' S POLITIEKE ONTWIKKELING.

353

prikkel, door de afschaffing van de staatsexamens sloeg
men voor goed den nieuwen weg in en verbrandde men
de schepen in den rug. Wel waren daarvoor reeds pogingen
gedaan Westersch onderwijs in te voeren en verschillende
scholen in dien geest gesticht, ook waren studenten naar
Amerika gezonden, vooral ook naar Japan, de buitenlandsche zendelingen hadden veel gedaan tot verspreiding van de „nieuwe" kennis, — maar het oude examenstelsel was steeds een strop om den hals gebleven van
het nieuwe onderwijs. Nooit kon het zich harmonisch
ontwikkelen zoolang dat nog bestond. Want door de
poorten van deze examens voerde de aloude koninklijke
heirbaan die de Chineesche intellectueelen sedert eeuwen
hadden bewandeld en die uitkwam in het beloofde land
van ambten en aanzien 1). Alle andere wegen waren slechts
bijpaden die vaak tot niets leidden of aithans het einddoel
onzeker lieten. Alle kennis die men op andere wijze verkreeg, was in de oogen van den Chineeschen literaat,
en dat waren de ambtenaren in de eerste plaats, niet
veel meer dan bijzondere technische kennis ; op den naam
van werkelijk onderwijs kon het geen aanspraak maken.
Want het oude Chineesche ideaal van onderwijs stond
zeer hoog ; onderwijs was opvoeding, ethische volmaking,
en de stof daarvoor boden de klassieken en de geschiedenis.
Wat buiten de humaniora viel was kennis van minder
allooi, curieus wellicht, knappe techniek, doch met wijsheid had het niets te maken. De Westerling was daarin
zeer ver, het aanleggen van spoorwegen en telegraaflijnen, het bouwen van oorlogsschepen en het maken
van kanonnen was zijn speciale vaardigheid, doch lets
meer dan deze dingen verstond hij niet en hij was en
bleef 'dan ook een barbaar. Den Chineeschen literaat
moest het belachelijk schijnen de jeugd bij hem ter school
te doen gaan, een droevige achteruitgang van het geven
1) Over het belang der staatsexamens en de beteekenis der afschaffing daarvan zie men vooral Dr. (). Franke, Ost-Asiatische
Neubildungen, pp. 113 sqq. en 190 sqq ..... waaraan ook eenige der
hieronder volgende gegevens en beschouwingen zijn ontleend.
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van een werkelijke opvoeding naar het bijbrengen van
speciale kundigheden zonder opvoedende waarde.
De eenzijdige, uitsluitend literaire opleiding voor de
examens had den Chineeschen geest in een bepaalde
richting getraind en hem een zeer bijzonder stempel
gegeven. Het geheele ambtenarendom was van dien
geest doortrokken, want afgezien van hen die ambten
kochten of door relaties een positie kregen, hadden
zij alien dezelfde literaire oefenschool doorloopen. Wie
in de klassieken thuis was werd voor elk ambt bekwaam
geacht, van vakopleiding in onzen zin was nimmer
sprake geweest. Het Confucianistische regeeringsideaal
was niet : Regeering door deskundigen, maar : Regeering
door de wijsten, die daarom tevens de deugdzaamsten
••
min.
Het aanvaarden van Westersch onderwijs was feitelijk
een breken met deze opvatting, een zich radicaal losmaken van het verleden, en moest noodzakelijkerwijze
het karakter van het literatendom geheel anders maken.
Het is zeer to betwijfelen of men zich van deze consequenties wel bewust is geweest. De zaak scheen zoo eenvoudig :
in plaats van het oude examenstelsel, dat als een pyramide
was opgebouwd met den top in Peking, — examens voor
hsiu-ts' ai in de districtshoofdplaatsen van de provincies,
voor chii-jen in de provinciale hoofdsteden, voor chinshih in Peking, — stelde men een nieuw stelsel van
scholen, eveneens van een breede basis opklimmend
naar een spits die zich in de hoofdstad be y ond. In de
districten zouden lagere scholen worden opgericht, in
de prefecturen scholen voor M.U.L.O., in de provinciale
hoofdsteden middelbare scholen en in Peking een Hoogeschool. Het geheel zou worden beheerd door een pas
ingesteld Ministerie van Onderwijs, dat zoo de taak
zou overnemen van het Ministerie van Eeredienst, waar
vroeger de zorg voor het onderwijs berustte. Vreemde
talen en wetenschappen namen een belangrijke plaats
in op het onderwijsprogramma, dock — uitdrukkelijk
werd voorgeschreven, dat de beoefening daarvan niet
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mocht gaan ten koste van eigen literatuur en geschiedenis.
Ydele verwachting, dit laatste ! Hoe kon men voldoen
aan dezen onmogelijken eisch, dat, bij het verwerven
van alle nieuwe kennis toch ook de oude, moeilijke,
literatuur, die vroeger alle inspanning eischte, niet mocht
worden verwaarloosd ? En hoe fraai het overige op
papier mocht lijken, het is duidelijk dat de uitvoering
van het plan nog veel te wenschen moest overlaten.
Hoe op eens aan het noodige geld te komen voor zoo
veel nieuwe scholen ? Het oude systeem was wel een
examenstelsel, doch geen schoolstelsel geweest, en op
het gebied van het inrichten van scholen miste men alle
ervaring. En waar zou men zoo opeens de noodige leerkrachten vandaan hebben gehaald ?
Het radicale van de hervorming had bovendien nog
een ander, ongedacht gevolg, dat van nog meer onmiddellijk belang was dan dit alles. Welke weg bleef er over
voor de duizenden jonge literati, die met hun studie
voor de ouderwetsche examens reeds halverwege waren
gevorderd en zich de poort naar een carriêre plotseling
gesloten zagen ? Het nieuwe, zuiver theoretische systeem
hield met hen volstrekt geen rekening, het bood hun
niets anders als einddoel voor alle gedane inoeite. Het
moest aan hen zelf worden overgelaten zich zoo snel
rnogelijk eenige westersche kennis, eenige bekendheid
met het Engelsch, eigen te maken, om volgens den
nieu-wen maatstaf voor „vol" te worden aangezien, en
b.v. een plaats te krijgen als onderwijzer op de nieuwe
scholen. Het werd als het ware een wedloop naar het
nieuwe, waarvan men de oppervlakkigste voorstellingen
had. Door het plotseling opheffen van de uniformiteit
van de oude exameneischen zonder daarvoor dadelijk
jets nieuws in de plaats te kunnen stellen, verloor de
Regeering daarom alle controle op de studie van de halfrijpe generatie die juist tusschen het oude en het nieuwe
stelsel instond.
Hierin zou blijken een ontzaglijk groot gevaar te
liggen. Want natuurlijk zocht ieder zijn heil waar hij
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meende dat het best en het snelst te kunnen vinden.
In China was de gelegenheid hiertoe uiterst beperkt.
Men nam dus zijn toevlucht tot het buitenland. En, het
spreekt wel vanzelf, vooral tot Japan. Waren reeds
vroeger, vooral na den Koreaanschen oorlog, velen daarheen gegaan, na 1905 waren het duizenden bij duizenden,
die hier korter of langer tijd kwamen studeeren. Velen
ook werden hierheen gezonden met gouvernementssubsidie. Men zou hebben verwacht dat voor hen althans
de noodige maatregelen getroffen zouden zijn om te
zorgen dat de voor hen uitgegeven millioenen zoo doelmatig mogelijk werden besteed. Doch ongelukkig genoeg
was dit niet het geval. Er bestond volstrekt geen geregelde
organisatie voor de uitzending van en het toezicht op de
studenten, zoodat dezen in het buitenland, waar zij vaak
aankwamen zonder behoorlijke taalkennis of vooropleiding, zelf den weg maar moesten vinden zonder deskundige leiding te krijgen. Weliswaar werd door verschillende
provincies, — want de studiekosten werden meestal
door de provincies afzonderlijk bestreden, — herhaaldelijk besloten om „inspecteurs" uit te zenden om toezicht
te houden, maar vaak moesten hun werkzaamheden
zich uitstrekken over verschillende landen tegelijk en
bepaalden zich daarom in hoofdzaak tot het uitbetalen
van de studiegelden, terwiji zij in buitenlandsche toestanden vaak even onervaren waren als hun pupillen.
Nominaal oefenden ook de Chineesche Gezanten toezicht uit, maar 't ligt voor de hand dat dit in de praktijk
weinig beteekende. Het een en ander had tot gevoig
dat de studenten dikwijls onder allerlei verkeerde invloeden kwamen en er van serieuze studie dikwijls bitter
weinig terecht kwam. Vooral in Japan was dit in bijzondere mate het geval. De uitgeweken revolutionnaire
elementen waarover ik straks nader zal spreken —
vonden een vruchtbaar arbeidsveld onder deze jongeren.
In plaats van te studeeren werden zij opgevoed tot
politieke tinnegieters, die den mond vol hadden van
allerlei slechts half begrepen politieke leuzen. De „weten-
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schap", die zij bier dan nog te verwerken kregen, was
ook maar al te vaak van zeer bedenkelijk allooi. Allerlei
Japansche ondernemende „humbugs" organiseerden cursussen, waar men in merkwaardig korten tijd een bepaalde wetenschap leant en klaar zich kon eigen maken.
Zoo was het lang geen zeldzaamheid dat men voor b.v.
3 maanden in Japan rechten ging studeeren ! Hier
kwam natuurlijk bij dat deze nieuwe studenten van
westersche methode niet het minste begrip hadden. Van
hun jeugd of waren zij gewend geweest alles slechts nit
het hoofd te leeren ; men moest immers de klassieken
eenvoudig kunnen opzeggen. Dat bij „Europeesche"
wetenschappen inzicht en begrijpen in de allereerste,
het geheugen slechts in de tweede plaats komt, daarvan
hadden zij niet het flauwste vermoeden. Ook de oudere
]eiders van de hervormingsbeweging begrepen dat niet :
zoo kon het voorkomen dat de bekende onderkoning
Chang Chih-t'ung eens een boek over hoogere wiskunde
in de hand nam, voelde hoe zwaar het was, de bladzijden
telde, en toen vol ernst zei dat 3 maanden wel genoeg
zou zijn om het te leeren ! Studeeren was eenvoudig :
leeren, uit het hoofd leeren.
Bij deze intellectueele wanbegrippen kwam nog
vaak een zeer bedenkelijke verwarring van begrippen
op zedelijk gebied. De jongelui die in China zelf
steeds deel hadden uitgemaakt van hun familie, die
hadden geleefd op geestelijke waarden die door hun
geheele omgeving werden aanvaard, en gewend waren
geweest aan gehoorzaamheid tegenover hun ouders
en alle ouderen, zagen zich plotseling in een
geheel nieuwe omgeving geplaatst, volkomen op zich
zelf aangewezen. De Chineesche opvoeding is nooit gericht
geweest op het aankweeken van groote individueele
zelfstandigheid, Juist het versterken van het gevoel van
saamhoorigheid van de familie was daarvan het kenmerkende, en het is niet te verwonderen dat zeer velen
hun stuur geheel kwijt raakten. Zij kwamen opeens als
in een stortbad van allerlei westersche opvattingen
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als gelijkheid en vrijheid en zelfstandigheid, en dit alles
diende slechts om de verwarring nog grooter te maken.
Bij hun terugkeer in China bleek alras hoezeer de oude
begrippen waarop de Chineesche moraal had gerust, zooals
gehoorzaamheid aan de ouders en trouw aan den vorst,
hadden geleden.
Men moet dus de wetenschappelijke of politieke rijpheid van deze studenten vooral niet te hoop aanslaan.
Hun kennis van de Chineesche literatuur en geschiedenis,
van de Chineesche geschreven taal, was veel minder
dan die van de literaten van het oude type, en in de
plaats daarvan kregen zij gewoonlijk een uiterst oppervlakkige, half verteerde kennis van Europeesche wetenschappen, Europeesche politieke instellingen, van Engelsch of Japansch. Zander eenig besef van de historische
wording der dingen, meenden zij dat de politieke en
technische organisatie van het Westen zoo maar in
China kon worden ingevoerd en dat men dan wel vanzelf
een groot en machtig rijk zou worden. Zij waren immers
het land van de vierhonderd millioen, het land van de
onuitputtelijke hulpbronnen van den bodern ! Met de
karakteristieke zelfoverschatting, die de literaten steeds
gekenmerkt had, waren zij van hun eigen kundigheden
ten voile overtuigd, en eischten erkenning daarvan ook
van anderen, in de eerste plaats van de Regeering.
Doch de Regeering haastte zich daarmede niet. Zonder
over hun wetenschappelijke prestaties te kunnen oordeelen, ontstelde zij van de rumoerige agitatie die van
hen uitging en van de losbandigheid in elk opzicht die
met de nieuwe studie gepaard scheen te gaan, terwij1
zij wel kon constateeren hoe gering hun kennis van
Chineesche literatuur en geschiedenis in de meeste gevallen was. Zij was volstrekt niet bereid de teruggekeerde
studenten terstond te benoemen in allerlei staatsbetrekkingen, waarvoor westersche techniek of administratieve
kennis werd vereischt. De oude traditie dat, een confucianistisch geleerde voor alles geschikt is, zat er nog te
vast bij haar in. Van de groote specialisatie der westersche
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wetenschappen had men ook slechts een uiterst vage
voorstelling, en zoo kwam het voor dat, als men menschen
met „westersche" opvoeding voor jets benoemde, het
dikwijls voor geheel lets anders was dan waarvoor zij
hadden gestudeerd.
Zoo bleek alras dat de groote toevloed van hen, die
eenige kennis van westersche wetenschappen hadden of
meenden te hebben, de behoefte verre overtrof. Zelfs
lang niet al degenen die op regeeringskosten in het buitenland hadden gestudeerd vonden een goede plaats en
de teleurstelling hierover was begrijpelijkerwijze groat.
Ik wil volstrekt niet tekort doen aan de eerlijke overtuiging van velen — hoe onrijp zij dan ook dikwijls wezen
mocht — dat China hervorming, in de eerste plaats
politieke, dringend noodig had en dat zij de aangewezen
menschen waren die tot stand te brengen. Ondanks de
zelfoverschatting moet men hierin een zuiver element
van patriotisme en geestdrift niet miskennen 1), maar
toch deden ook economische . factoren hun invloed hierbij
gelden. Niet voor niets had men veel geld ten koste gelegd
om de westersche opvoeding, hoe gebrekkig dan ook,
deelachtig te worden, en men wenschte daarvan nu ook
de vruchten te plukken in een staatsbetrekking, waaraan
nu eenmaal in den Chineeschen geest de voorstelling
van vele en rijke ernolumenten onafscheidelijk verbonden is.
Zoo werd dit nieuw literatendom het groote gevaar
voor de Regeering, zooals het oude literatendom steeds
haar groote steun was geweest. Het oude literatendom,
in of buiten staatsdienst, had steeds angstvallig gewaakt
tegen alien inbreuk op de traditie. Het was de eenige
klasse van menschen geweest in wie lets als een publieke
opinie leefde, waarmede elke keizer rekening te houden
had. Doch ditzelfde doode gewicht dat vroeger de Regeering in haar vooruitgang had tegengehouden, sleepte
1) Bland, die in zijn „Recent events and present policies in China"
vele rake dingen zegt, gaat te ver wanneer hij vrijwel de geheele JongChineesche beweging uit economische oorzaken verklaart.

360

CHINA'S POLITIEKE ONTWIKKELING.

haar nu onweerstaanbaar mee in grooter vaart dan zij
zelf wel wenschte nu het eenmaal in beweging gekomen
was. Van reactionnair was het literatendom vooruitstrevend geworden, — zeker een ongedacht gevolg van
het afschaffen van de oude examens. De wachters van
het heilige huis der traditie waren overgeloopen, was
het wonder dat de Filistijnen weldra den ark konden
meevoeren ?
En, laatste gevolg, de kit van traditie, waarmede
het groote Rijk steeds was samengehouden, begon los
te weeken, nu door het uniforme examenstelsel de oude
opvattingen niet langer werden bestendigd. Een nieuw
bindmiddel moest daarvoor in de plaats komen, het
nationaal bewustzijn, maar voorloopig was het nog te
zwak om de ontbindende werking tegen te gaan.
In den geest van agitatie tegen de Regeering, die hun
talenten ongebruikt liet en niet snel genoeg voortschreed
op den weg van hervormingen, kwam zich een ander
element mengen, dat de positie van de Regeering nog
moeilijker maakte, n.l. dat van haat tegen de Mandsjoes,
als de overheerschers. Het ware onjuist te meenen, —
ondanks alles wat daarover gezegd is — dat dit gevoel
oorspronkelijk over het algemeen sterk leefde. De voorstelling die de Jong-Chineezen gaarne geven, dat de
Mandsjoes aansprakelijk zouden zijn voor den achteruitgang of stilstand van China gedurende de laatste
eeuwen, is absurd. Sommigen van de Mandsjoe-keizers,
zooals K'ang-si en Ch'ien-lung behooren tot de besten
die China in haar lange historie ooit gehad heeft, en,
waar de Mandsjoes zich aan de Chineesche traditie hadden
aangepast en het nationaal gevoel zoo zwak was, gevoelde
men zich dan ook niet als een onderworpen yolk. Wel
is het waar dat de Mandsjoes in het Zuiden nooit populair
waren geweest en er verschillende „geheime" vereenigingen bestonden, tot wier programma de verdrijving der
Mandsjoes behoorde, zonder nochtans daarvoor zeer
actief te zijn. En nu gaf het feit, dat zoo velen van de
nieuwe studenten uit het Zuiden afkomstig waren, den
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strijd tusschen het meer vooruitstrevende Zuiden en het
meer conservatieve Noorden en de Regeering den schijn
van te zijn een strijd van de Chineezen tegen de
vreemde Mandsjoes. Vooral Sun Yat-sen en zijn partij
beijverde zich deze voorstelling, die groote propagandistische waarde had, — ook in het buitenland, — te verspreiden, en zoo werd langzamerhand de leuze : „weg
met de Mandsjoes" het tooverwoord waardoor zelfs
allerlei officieren en ambtenaren, die zich in hun promotie
door de begunstiging der Mandsjoes zagen achtergesteld, in verbinding traden met de radicalen, wier
programma overigens lang niet het hunne was.
Sun Yat-sen was hierbij de rustelooze agitator. Geboren in 1867, zoon van een Christenvader, genoot hij
zijn onderwijs hoofdzakelijk op zendingsscholen. In 1887
ging hij naar Hongkong, om in de medicijnen te studeeren
aan de aldaar pas opgerichte medische school. Na in
1892 den doctorstitel te hebben behaald, vestigde hij
zich in Macao, onder Portugeeschen vlag. Daar kwam
hij in aanraking met een groep revolutionnair gezinde
jongeren, die georganiseerd waren in de van ouds bestaande geheime vereenigingen, die ik hierboven. noemde.
Hij deed het eerst van zich spreken in 1894, vlak vOOr
den oorlog met Japan, toen hij de leiding had bij het
zenden van een verzoekschrift aan den Keizer, waarin
op hervormingen werd aangedrongen. In hetzelfde jaar
organiseerde hij van Hongkong uit een overval op Canton,
die mislukte en hem noodzaakte naar Amerika de wijk
te nemen. Overal waar hij kwam bij de Chineesche kolonisten overzee, organiseerde hij zooveel mogelijk het verzet
tegen de Mandsjoes, want hijzelf, sterk onder buitenlandschen invloed staande, was overtuigd dat in hun
overheersching de oorzaak van alle kwaad gelegen
was. Zijn zwervend leven is rijk aan avonturen. Het
meest bekend is wel zijn gevangenneming in Londen
in 1896, door de Chineesche Legatie, uit wier handed
hij slechts door de persoonlijke bemoeihrgen van Lord
Salisbury werd bevrijd.
0. E XXII 3
24
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Hij was het die een groote revolutionnaire organisatie
tot stand bracht onder de duizenden studenten in Japan.
Reeds in 1901 en 1902 waren te Shanghai en Tokio vereenigingen gesticht, die met behulp van de pers, ageerden
tegen de dynastie. De verschillende kleinere groepen
werden in 1905 door Sun Yat-sen vereenigd tot de T' ungMeng-Hui, „Gezworen Broederschap", die spoedig overal
in China haar vertakkingen had en door wier onver
moeide propaganda de revolutie van 1911 is mogelijk
geworden.
Doch verscheidene jaren moesten nog verloopen, eer
het zoover was. Zoolang de Keizerin-Weduwe Tz'u-Hsi
nog leefde, deed de Regeering, opgeschrikt door de felle
anti-Mandsjoe-agitatie, haar best, de tegenstelling zoo.
veel mogelijk te verzachten door allerlei privileges der
Mandsjoes op te heffen. Eerst na den dood van Tz'n-Hsi,
toen ook de machtigste staatsman in het Rijk, Yuan
Shih-k' ai, — een Chinees — was gevallen, nam de bevoorrechting der Mandsjoes bij allerlei benoemingen zeer toe,
zoodat vooral van dien tijd of op deze tegenstelling
sterk de nadruk werd gelegd en het de strijdkreet werd
van alien die ontevreden waren om politieke of andere
oorzaken.
Ondertusschen was de Regeering niet stil blijven staan
bij de afschaffing van de examens. De taak die men na
1905 welbewust ter hand nam, was de geheele reorganisatie van het Rijk naar westersch model. Het voorbeeld
van Japan had immers getoond dat dit de weg was tot
macht en grootheid ! De eerste stap dien men daartoe
deed was dat bij Keizerlijk edict van 16 Juli 1905 een
commissie werd benoemd van vier, die zich voor de studie
van vreemde staatsinrichtingen naar het buitenland zou
begeven. Als eerste officieele erkenning dat China van
het buitenland iets te leeren had was dit edict buitengewoon belangrijk. Het volgend jaar reisde deze commissie, waarvan een lid der Keizerlijke familie deel uitmaakte, door Japan, Amerika en Europa, en bij haar
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terugkomst legde zij de resultaten van haar onderzoek
neer in rapporten aan den Troon.
Hoezeer die resultaten ook bleven beneden veler verwachtingen, was toch het eerste gevolg, dat den lsten
September 1906 een belangrijk Keizerlijk Edict verscheen,
waarin in algemeene trekken een programma werd aangekon,digd voor toekomstige politieke hervormingen,
in dien zin dat binnen weinige jaren een grondwet zou
worden ingevoerd. Eerst echter zou een grondsiag worden
gelegd waarop een grondwet zou kunnen worden opgetrokken. De ambtelijke hierarchie moest nieuw worden
geregeld, het recht moest worden herzien, de volksontwikkeling verbeterd, het beheer van financien hervormd,
het leger worden gereorganiseerd en een nationale politie
ingesteld. Daarna zou men „na weinige jaren in staat
zijn, rekening houdende met de bestaande toestanden
en gebruik makende van de voorbeelden door andere
landen gegeven, een tijdpunt te bepalen voor de invoering
en afkondiging van een werkelijke grondwet". Men ziet,
een heel programma, dat echter de constitutie zeif nog
in den nevel van een verre toekomst liet.
Onmiddellijk werd nu een Commissie benoemd, waarin
de hoogste ambtenaren zitting hadden, om een ontwerp
te maken voor een nieuwe bestuursregeling. Tevens
zouden afgevaardigden uit de provincies aan de beraadslagingen mogen deel nemen.
Deze laatste bepaling raakte aan de kernmoeilijkheid
van alle reorganisatie in China, die tot op heden niet
is opgelost. Zij ligt n.l. in de verhouding tusschen de
centrale Regeering en de provincies. Hier zijn factoren
van historische wording in het spel die niet zoo licht
kunnen worden uitgeschakeld. Oudtijds, in den tijd van
Confucius, bestond China uit verschillende leenstaatjes,
Wier vorsten zelfstandig waren binnen hun eigen gebied,
doch hun gezag ontvingen uit handers van den Keizer
Wien zij tribuut opbrachten. Reeds in de derde eeuw
voor Christus werd hieraan een erode gemaakt door
den beroemden Keizer Ch'in-Shih-Huang-Ti, die het
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Rijk metterdaad onder zijn onmiddellijke heerschappij
wist te brengen en het leenstelsel afschafte. Het werd
nooit hersteld. In de plaats van leenroerige vorsten,
werden voortaan bloedverwanten van den Keizer of
hooge ambtenaren over de verschillende deelen van het
Rijk gesteld, wier bewind niet erfelijk was, doch deze
door den Keizer benoemde gouverneurs bleven binnen
hun gebied practisch onafhankelijk. Aileen van den Keizer
direct ontvingen zij hun bevelen, met de organen van
de Centrale Regeering hadden zij niets te maken, en
zoowel de financien, als de rechtspraak en het leger stonden onder hun direct, onafhankelijk beheer. Zij zonden
slechts een bepaald jaarlijksch bedrag van de belastingen
naar Peking, evenals in de oude tijden tribuut werd
gezonden. Enkele arme provincies ontvingen ook financieele hulp. Een dergelijke toestand kon natuurlijk alleen
bestaan in een middeleeuwsch Rijk, waar goede verkeersmiddelen nog onbekend waren, met weinig directe bestuursbemoeiIng en weinig verkeer met het buitenland.
Met de eischen van een modernen staat is dit onvereenigbaar. Dit bleek reeds ten duidelijkste in den
oorlog met Japan, toen de provinciale gouverneurs niets
deden om Li Hung-chang, den onderkoning van Chihli,
te hulp te komen, daar men den oorlog geheel en al als
een affaire van hem persoonlijk beschouwde. In een
modernen staat is het absoluut noodzakelijk dat leger,
spoorwegen en financien door het centraal gezag beheerd
worden of althans gecontroleerd. Door de kleiner geworden afstanden, het grooter verkeer met het buitenland, de talrijker gemeenschappelijke belangen, worden
vanzelf de directe bemoeiingen van de centrale regeering
veel intenser. Doch het is duidelijk dat de oplossing van
dit vraagstuk niet gemakkelijk is. Het merkwaardige
van den ouden toestand was altijd dit, dat de autoriteit
van den Keizer bijna steeds krachtig genoeg bleek om
zelfs den machtigsten onderkoning te ontslaan en naar
Peking te ontbieden, zelfs al was het niet twijfelachtig
dat de doodstraf hem daar wachtte. Maar het is te be-
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grijpen dat de gouverneurs en onderkoningen hun macht
niet gereedelijk zouden overgeven aan centrale bestuurslichamen, of veel zouden voelen voor splitsing van de
drie bestuursfuncties.
De onderkoning van Nanking, Tuan Fang, een man
van helderzienden geest en vooruitstrevende ideeen, zag
zeer goed in wat de hoofdzaak van de hervormingen
moest zijn en stelde voor dat de bevoegdheden van de
provinciale gouverneurs dermate zouden worden beperkt,
dat het bestuur over het leger, de financier" en rechtspraak direct van de centrale regeering afhankelijk zou
worden, terwiji het verkeer met den Keizer slechts door
middel van departementshoofden in Peking zou kunnen
geschieden. Dit tastte hun positie aan den wortel aan,
en het is geen wonder dat een storm van verontwaardiging
opging over zulke ingrijpende veranderingen. De Regeering waagde het dan ook niet deze voorstellen wet te
doen worden, en het edict van 6 November 1906 voerde
slechts in schijn enkele hervormingen in, terwijl de voornaamste kwestie onopgelost bleef. De instelling van
departementen voor onderwijs, financier' en rechtspraak,
die het volgend jaar bij wijze van proef in enkele provincies werd gelast, ten einde de macht van de gouverneurs
te verminderen, bleef eveneens slechts op papier bestaan.
Van nu of aan wordt er een hevige strijd gevoerd
tusschen de Regeering, die langzaam en aarzelend voorwaarts gaat, en de vooruitstrevende Jong-Chineezen,
die in haar geen vertrouwen hebben en snelle en radicale
hervormingen wenschen. Daar doorheen loopt echter
de strijd tusschen centralisatie en decentralisatie, die
eigenlijk veel fundamenteeler is, al is hij aan de oppervlakte niet zoo duidelijk zichtbaar als de andere.
Uiterlijk wordt de situatie geheel door deze beheerscht.
De, vaak maar al te oppervlakkige, kennismaking der
Jong-Chineezen met westersche politieke instellingen
had nu eenmaal bij hen de overtuiging gevestigd, dat
China vOOr alles een parlementairen Regeeringsvorm
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noodig had, waarin zij, — want ook dit stond vast
een onmisbare rol zouden spelen.
Ik stip alleen de belangrijkste data en gebeurtenissen
aan. Den 20sten September 1907 kwam de Regeering
hun een eindweegs tegemoet door de aanstaande instelling aan te kondigen van een zoogenaamden Tzu-ChengYilan, een „Kamer ter beraadslaging van Staatszaken".
Dit college zou den grondslag moeten vormen voor het
later bijeen te roepen Parlement, daar thans „de tijd
daarvoor nog niet was gekomen". Doch reeds den 19den
October volgde hierop een ander edict, waarbij werd
aangekondigd dat ook in de provincies, — en wel niet
alleen in de provinciale hoofdsteden, doch in elke prefectuur en districtshoofdstad, — een soort Raad zou worden
gevormd, bestaande uit aan te wijzen notabelen en ambtenaren. Dezen zouden voorstellen mogen doen aan de
gouverneurs, prefecten, enz., die zich natuurlijk de beslissing voorbehielden, doch tevens, en dit was iets
nieuws, mochten zij hun voorstellen ook direct aan den
Tzu-Cheng-Yuan in Peking meedeelen.
Deze eerste poging om organen te scheppen van „zelfbestuur' stond niet zoo ver van de Chineesche traditie
of als men wel zou kunnen meenen, aithans niet voor
zoover betreft de plaatselijke organisaties. Van oudsher
werden door de ambtenaren allerlei aangelegenheden
van publiek belang aan het initiatief van de invloedrijke notabelen van een plaats overgelaten. Hier was
van ouds het gebied waar de klasse der literati haar
invloed deed Belden, want zij, — veel meer dan de
kooplui — waren de eigenlijke notabelen. In belangrijke
kwesties pleegden de ambtenaren uit eigen vrijen wil
vaak overleg met hen, en op het land en in de dorpen,
vooral in het Zuiden, genoot het yolk practisch een soort
van zelfbestuur dat in de handen was der familieoudsten,
die liefst zooveel mogelijk alle zaken afhandelden zonder
tusschenkomst van den mandarijn. In dien zin kon men
dus China werkelijk een democratisch bestuurd land
noemen, ondanks den autocratischen vorm van de Centrale
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Regeering. Tusschen de notabelen van een geheele
provincie bestond veel minder georganiseerd overleg
-waarnaar een provinciaal gouverneur zich had kunneri
richten, en in de hoofdstad was dit in het geheel niet het
geval. Hier was de eenige controleerende macht
en,
hoe slecht ook georganiseerd, toch van zeer veel beteekenis, — de oude traditie, die door de geheele klasse
van de literati werd gedragen en die in het bijzonder
belichaamd was in het instituut der censoren, die het
recht hadden critiek uit te oefenen, zelfs op den Keizer,
wanneer zijn handelingen in strijd waren met de traditie.
Maar in overeenstemming met de geheele regeeringsgedachte, dat de geleerden, zij die de klassieken hadden
bestudeerd, dus ook de ethisch meest volmaakten,
regeerden, was dit alles niet georganiseerd of wettelijk
vastgelegd. De organisatie van controleerende of adviseerende lichamen was jets geheel nieuws, en het ligt voor
de hand, dat de ambtenaren, die vroeger vrijwillig met
de notabelen overleg zouden hebben gepleegd, er afkeerig
van zouden zijn, veel macht of invloed toe te kennen
aan een officieel lichaam dat zij niet anders konden zien
dan als een soort dwarskijker op hun handelingen.
Dit werd maar al te zeer vergeten door hen die uit de
practisch bestaande democratische regeeringswijze de
conclusie trokken dat de westersche vertegenwoordigende
lichamen zonder meer in China konden worden ingevoerd.
En nog jets anders was oorzaak dat deze instellingen een
mislukking moesten worden. Het waren natuurlijk vooral
de Jong-Chineezen, de teruggekeerde studenten, zij dus,
die met het eigenlijke yolk het minste contact hadden,
die zich in deze nieuwerwetsche organisaties lieten
kiezen. De plaatselijke notabelen, zij die werkelijk aanzien
en dat zijn in China natuurlijk in de eerste
genoten,
plaats de ouderen, — waren over het algemeen nog zeer
conservatief en interesseerden zich niet, of slechts zeer
matig, voor nationale aangelegenheden. De invloed van
de Jong-Chineesche beweging had hen nog grootendeels
onberoerd gelaten ; men moet niet vergeten dat deze
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„studenten" niet meer dan een zeer kleine fractie van
1 % van de bevolking sterk waren. Deze conservatieve
notabelen lieten liefst alles zooals het was en ergerden
zich over alle ingrijpen van Peking uit ; wij zullen nog
gelegenheid hebben te zien hoe ook in kwesties als de
aanleg van spoorwegen hun invloed zich verzette tegen
het centraliseerende streven der Regeering. Hier wijs ik er
slechts op hoe, van het begin af aan, door de organisatie
van boven af, gewoonlijk niet die elementen in de plaatselijke en provinciale raden kwamen die een werkelijke
vertegenwoordiging zouden hebben gevormd.
Eerst in de loop van 1909 en 1910 kwamen deze
lichamen bijeen. Inmiddels had de Regeering een belangrijken stap voorwaarts gedaan. In 1908 was een geheel
programma afgekondigd, waarbij, verdeeld over een
periode van 9 jaar, een reeks successieve hervormingen
werd, beraamd, die ten slotte een geheel naar westersch
model ingerichten staat te voorschijn zou brengen. Ik
kan bier slechts enkele grepen doen uit dit zeer rijke
programma ; zij mogen een denkbeeld geven van de
wijze, waarop de geleidelijke ontwikkeling van een
middeleeuwschen tot een modernen staat gedacht werd
door hen, Wier menschelijk wikken al te zeer bevangen
was in den waan, dat men menschen en dingen kan
kneden als was.
Achtereenvolgens dan — voor elk jaar was alles nauwkeurig omschreven — zouden de adviseerende lichamen
in de provincies, districten en kleinere plaatsen worden
ingesteld en bijeengeroepen. Het financieel systeem zou
worden hervormd, zoodat men in 1914 voor het eerst
een rijksbegrooting hoopte te hebben. Nieuwe tekstboeken
voor de scholen zouden worden samengesteld waaruit
men op eenvoudige wijze kon leeren lezen. De strafwet
zou worden herzien, gerechtshoven worden ingesteld,
handels- en gemeentewetten gecodificeerd, een rationale
politie worden ingevoerd, enz. enz. Eindelijk zou, in
1916, de grondwet worden afgekondigd, alsmede de
regels voor het parlement en de wet op de verkiezing
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van de beide Huizen daarvan, en de verkiezing der
leden zou plaats hebben. Dan zou ook een Eerste Minister
worden benoemd, — en, nadat door de voorafgaande
maatregelen ter bevordering van het onderwijs het
percentage van hen die kunnen lezen zou zijn opgevoerd
tot ongeveer 5 %, zou niets meer in den weg staan om
het geheel naar westersch voorbeeld georganiseerde Chineesche Rijk een nieuwe periode van bloei te doen ingaan.
Schoone illuzie ! Reeds dadelijk werd het ontwerp
bekend gemaakt voor de in 1916 of te kondigen grondwet. Het droeg, zooals te verwachten was, geheel en al
het karakter van een charter. Volk en Regeering zijn twee
dingen tegenover elkander, het een gehoorzaamt, de
ander beveelt, van eenige onvervreemdbare rechten van
het y olk is geen sprake. De souvereiniteit blijft berusten
bij den Keizer. Het Parlement mag wetten aannemen,
doch de sanctie van den vorst is onmisbaar, en kan
worden onthouden, terwijl nergens wordt gezegd dat
de Keizer voor eenigen maatregel de goedkeuring van het
Parlement noodig heeft. Hoofdzaak is : het vestigen
van een sterk centraal gezag. De Keizer alleen zal het
opperbevel hebben over de traepen, heeft het recht van
benoeming van ambtenaren, heeft de hoogste macht
over de rechtsbedeeling, enz. Het voornaamste doel
dat men met dit alles nastreefde was de onafhankelijkheid van de provincies te breken, doch men was natuurlijk niet van zi ps om de macht in plaats daarvan in
handen te geven van vertegenwoordigers van het yolk I-).
Geen wonder dat de Jong-Chineezen met dit resultaat
van hun strijd voor „democratie" niet tevreden waren ,
bpvendien ging deze geleidelijke ontwikkeling hun veel
te langzaam. Zij wenschten allereerst actieve deelname
aan de regeering, en de pogingen tot centralisatie, zelfs
al waren zij meer democratisch geweest, druischten in
1) Een uitvoerige en voortreffelijke bespreking van dit ontwerp,
evenals van de latere constituties, wordt gegeven door L. R. 0.
Bevan in „The Chinese Social and Political Science Review", Dec. 1917,
Juni 1918, March 1919, Sept. 1920.
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tegen allerlei provinciale belangen, waarvan ook zij
geenszins los waren, zoodat deze bij hen allesbehalve
populair waren. Op krachtige medewerking van de
provinciale gouverneurs, wier macht hierdoor langzamerhand gesnoeid zou worden, viel natuurlijk volstrekt niet
te rekenen, terwiji evenmin de invloedrijke, conservatieve
notabelen in de provincies voor centralisatie iets voelden.
Zoo was er van verschillende, elkander vijandige, zijden
verzet, en slechts een zeer krachtige regeering had dit
programma kunnen doorvoeren.
Dit nu was de Mandsjoe-Regeering wel allerminst ,
als een 'let werd zij heen en weer bewogen door den
dimmer rustenden wind van hofintrigues. Telkens hadden er persoonsverwisselingen plaats tot in de hoogste
functies, en soms, zooals in 1907 voor een korte poos,
scheen het alsof zij toch nog weer op den ingeslagen weg
wilde teruggaan. Tot 1908 toe was het in het algemeen
Yuan Shih-k'ai die de leiding gaf, en door hem en zijn
staf van voornamelijk Cantonneezen 1), die gematigd
vooruitstrevend waren, werd goed werk verricht waarin
wel lijn viel te bespeuren. Doch 1908 was een fataal
keerpunt. De bijna gelijktijdige dood van Tz'u-Hsi en
Kuang-Hsii, den ongelukkigen Keizer, bracht het regentschap van den zwakken Prins Ch'un, en diens eerste
daad was Yuan Shih-k'ai te ontslaan, een daad van
pieteit jegens zijn overleden broeder, wiens ongelukkig
lot immers werd toegeschreven aan Yilans houding in.
1898. Van groot staatsmansinzicht getuigde deze handeling niet, evenmin als het ontslag van andere bekwame
mannen, zooals de reeds genoemde Tuan Fang en Ts'en
Ch'un-hsiian. Bovendien overleed ook Chang Chih-t'ung,
de derde onderkoning die den naam had van — wanneer
althans de wind gunstig was, — vooruitstrevend te
zijn, en zoo kwam de leiding der hervormingspoli1) Dit waren eenigen van hen die, als proefneming met westersche
opvoeding, op zeer jeugdigen leeftijd reeds in 1872 onder leiding van
Yung Wing naar Ainerika waren gezonden. Tot hen behooren zulke
bekende figuren als Wu Ting-fang, T'ang Shao-yi, Liang Tun-yen.
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tiek in onzekere handers. Enkele van de hoogste posters
van de centrale regeering werden aan volstrekt onbevoegde
NIandsjoe-prinsen toevertrouwd, en ook bij de benoemingen in de provincies volgde men weer het oude systeem van bevoorrechting van Mandsjoes boven Chineezen.
Dit laatste was natuurlijk koren op den molen van de
revolutionnairen. De felheid van bet antagonisme bleek
nit verschillende bomaanslagen, die welke op hooge
Mandsjoe-ambtenaren gepleegd werden.
Al hoopten zich intusschen de paperassen op, van
werkelijke hervormingen kwam nog niet veel. In China,
meer nog dan elders, is er een lange weg tusschen de
voorbereiding, of zelfs de afkondiging, en de uitvoering
van een maatregel. Eels belangrijk feit was echter dat
in October 1910 de Tzu-Cheng-Yuan bijeenkwam, de
Nationale Vergadering. Zij bestond voor de helft uit
door den Keizer benoemde en voor de helft uit door
leden van de provinciale vergaderingen gekozen leden ;
tezamen 200 man. De bedoeling was dat het een soort
Voor-parlement zou vormen en de grondslagen voor
het later bijeen te roepen Parlement zou leggen. Het
best zou men het wellicht met den Indischen Volksraad
kunnen vergelijken. En evenals de Volksraad later zou doer,
overschreed ook dit lichaam spoedig de grenzen die zijn
activiteit oorspronkelijk gesteld waren. Kort na de opening
werd voor den derden maal een groot petitionnement van
afgevaardigden uit de provincies tot den Prins-Regent
gericht, om de bijeenroeping van het werkelijke Parlement
te vervroegen. Hoe heftig die beweging in dezen tijd
was geworden, blijkt wel uit het feit, dat de petitie met
bloed was geschreven, gevloeid uit wonden die men
zich moedwillig had toegebracht. Toen deze afgevaardigden niet werden ontvangen, bleven zij met echt Chineesch
lijdelijk geduld uren lang voor het Paleis van den Regent
staan wachten, en ten slotte zonden zij een verzoekschrift
aan de pas geopende Nationale Vergadering. Hier namen
nu onmiddellijk de gekozen leden de leiding. Zij besloten
dat, werd het verzoek niet toegestaan, zij alien hun
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ontslag zouden nemen. Zij dwongen den Voorzitter een
openbare stemming over het verzoek te doen houden,
en zoo sterk was, ook onder de conservatieven, de vrees
voor de oplaaiende agitatie, dat niemand tegen dorst
te stemmen en met algemeene stemmen een verzoek tot
de Regeering werd gericht de bijeenroeping van het Parlement te verhaasten.
Inderdaad verscheen den 4den November een Keizerlijk
Edict, waarbij de bijeenroeping van het Parlement werd
aangekondigd tegen 1913. Het was dus verscheidene
jaren vervroegd. Ook zou reeds spoedig een. Kabinet
worden ingesteld. Werkelijk het het niet lang meer op
verscheidene Prinsen hadden
zich wachten, maar
daarin zitting en de oudste van hen, Prins Ch'ing, een
man zonder groote bekwaamheid, doch bekend om zijn
corruptie, werd Premier.
Door zulke maatregelen werd natuurlijk het gerechtvaardigd wantrouwen in de Regeering niet weggenomen,
en tot het einde van de zitting, Januari 1911, veroorloofde de Tzu-Cheng-Yuan zich scherpe critiek op de
Regeering. Eenige malen haalde hij zich daarmede een
scherpe officieele terechtwijzing op den hals. Want de
Regeering was ten zeerste ontsteld door dit onafhankelijk gedrag en door den niet ophoudenden stroom van
petities, waarin op onmiddellijke bijeenroeping van het
Parlement werd aangedrongen, vooral ook, omdat dit
songs scheen te gebeuren met instemming van de provincials gouverneurs, die op deze wijze de macht van de
centrale regeering hoopten te verzwakken. Maar toch wilde
zij niet alle macht zoo maar uit handen geven. Want
zij meende nog een sterken troef in handen te hebben,
n.l. het op westerschen voet gedrilde leger, de zoogenaamde Pei-Yang troepen. Begonnen door Li Hungchang, was de organisatie daarvan naar westersch model
voortgezet door Yuan Shih-k'ai. De meeste officieren
en troepen daarvan kwamen uit het noorden. Dat ook
onder hen velen reeds waren besmet met revolutionnaire
denkbeelden en dat de moderne opvoeding de oude
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overgeleverde opvatting van loyauteit zeer had verzwakt, kon zij toen nog niet vermoeden. Doch het
zou maar al te spoedig blijken. Want de tijd naderde snel
dat hun steun onmisbaar zou worden : immers, de botsing
tusschen Regeering en Jong-China, anders gezegd, tusschen Peking en de provincies, was op handen.
De aanleiding hiertoe was een poging tot centralisatie.
1k zeide reeds, dat centralisatie bij de Jong-Chineezen
evenmin populair was als bij de conservatieven. Het ging
bij die centralisatie meer onmiddellijk om allerlei ondernemingen als mijn-exploitaties, de aanleg van spoorwegen, enz. In Peking was er steeds een groote jacht
naar deze concessies door buitenlandsche kapitalisten.
De nationalisten wantrouwden de Regeering in dezen ;
zij beweerden, dat andere dan zakelijke motieven den
doorslag gaven bij het toewijzen van die concessies.
Daarin hadden zij volmaakt gelijk. Er werd in Peking
inderdaad op schandelijke wijze gekwanseld met concessies, en de corruptie van Prins Ch'ing en andere
hooggeplaatsten was van algemeene bekendheid. En
eveneens was het juist, dat de politiek maar al te vaak
een rol speelde bij de bereidwilligheid van het buitenland
geld te steken in mijnexploitaties of den bouw van
spoorwegen. De politiek van sferen van invloed was nog
lang niet dood. Er waren daarom onder de nationalisten
ongetwijfeld, die volkomen eerlijk waren in hun agitatie
tegen buitenlandsche concessies, en hun strijdleus :
„China voor de Chineezen". Zij zaken daarbij met
typische zelfoverschatting over het hoofd, dat, wilde
men iets van deze dingen tot stand brengen, voorloopig
buitenlandsche hulp onontbeerlijk was, omdat China
zelf de noodige deskundigen nog lang niet bezat. Maar
hun streven hiertegen viel samen met de conservatieve
en provinciale tendenzen van de plaatselijke notabelen
en van zelfs het gewone yolk, die in hun hart nog den
vreemdeling en al zijn werken haatten, en elke bemoeienis
van Peking in hun zaken verfoeiden. En vanzelf stonden
hier de provinciale ambtenaren aan hun zij de, die even-
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eens dergelijke aangelegenheden als zuiver provinciaal
wenschten te beschouwen en Peking het recht ontzegden
hun belangen te verkoopen. Als er jets te verkwanselen
viel, dan achtten zij zichzelf hiertoe het naast. Met
onfeilbaar zakeninstinct zaken zij en hun aanhang gouden
bergen voor zich, wanneer zij zelf die exploitaties konden
leiden.
Dit zijn harde dingen om te zeggen, maar 't is daarom
niet minder waar, dat de hevigheid van het verzet tegen
Peking in de concessieskwestie in deze gemengde oorzaken haar verklaring vindt. En de impopulariteit van
de dynastie werd door deze kwestie zeer verergerd. Toch
kon zij niet anders, wanneer men de zaken onpartijdig
beziet, dan telkens weer er naar streven belangrijke
zaken in eigen hand te houden. In het oude regeeringssysteem, onder de oude toestanden, was het voor haar
voldoende geweest alleen te heerschen, in een modernen
staat was het nu eenmaal noodig ook te besturen. Het
ging eenvoudig niet aan, dat de contrOle over al deze
dingen niet in 66n hand zou zijn, en dat provincies leeningen sloten op eigen gezag !
Het van jaar tot jaar scherper wordend conflict be-.
lemmerde ten zeerste den geregelden voortgang van
allerlei noodzakelijke ondernemingen. Er werd zoo'n
hevige actie gevoerd dat verscheidene concessies ongeldig
werden verklaard en andere zoodanig in de uitvoering
tegengewerkt dat er weinig van terecht kwam. Zij werden
opgeeischt voor het provinciaal initiatief. Het hevigst
woedde wel de strijd om den aanleg van spoorwegen, en
in vele gevallen moest de Regeering zwichten. Zoo b.v. de
lijn Hank'ou-Canton. Eerst was de concessie daarvoor
aan een Amerikaansche combinatie toegewezen, doch
in 1906 was zij, op aandringen van de provincies, aan
deze zelf overgedragen. Het gevolg was dat veel geld
werd verspild en de lijn zeer weinig voortgang had 1).
Onkunde, onwil en eigenbaat werkten hier verlammend.
1) Zelfs thans, December 1921, is zij nog lang niet gereed.
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Evenzoo was het gegaan met een groote lijn die de
provincie Ssu-ch'uan zou openers, en de andere provinciale plannen beloofden al evenmin veel goeds.
Steeds duidelijker werd het, dat, wilde de bouw van
spoorwegen voortgang hebben, het beheer daarvan in
Peking moest zijn gecentraliseerd. Vandaar dat, op voorstel van den, om zijn corruptie, evenzeer als om zijn
bekwaamheden, algemeen bekenden Sheng Hsiian-huai,
den Minister van Verkeerswezen, in Mei 1911 een edict
verscheen waarbij werd besloten deze lijnen te nationaliseeren. Tegelijkertijd werd een buitenlandsche leening
gesloten om den aanleg te doen voortgang hebben en
de vroegere aandeelhouders schadeioos te stellen. Een
groote uitbarsting van verontwaardiging volgde op de
afkondiging van dit edict, zoowel in Hunan als in
Ssu-ch'uan. De vraag of de handeling van de Regeering
inderdaad financieel nadeel berokkende aan hen die in de
provinciale spoorwegondernemingen geld hadden gestoken, kan ik hier met stilzwijgen voorbij gaan. In
wezen was het immers niets anders dan de oude kwestie :
de provincies die de bemoeienis van de centrale regeering
niet wilder dulden.
In Ssu-ch'uan ontwikkelde zich het verzet spoedig
tot een oproer, dat den Onderkoning Chao Erl-feng het
leven kostte. De toestand zag er dreigend uit, doch
in het middelpunt van de belangstelling kwam spoedig
een andere gebeurtenis te staan, die hiermede weliswaar
Been oorzakelijk verband hield, doch zich zonder de
onlusten in Ssu-ch'uan niet gemakkelijk zoo had kunnen
ontwikkelen als het geval is geweest.
Ik spreek van de uitbarsting van de eigenlijke „revolutie" in Wu-ch'ang.
Hierboven vermeldde ik reeds, hoe de T'ung-Meng-Hui,
de partij van Sun Yat-sen, in verschillende groote steden
haar vertakkingen had die in geregelde voeling met
elkander stonden. Er waren, nog niet definitief uitgewerkte, plannen, om in de loop van 1911 een grooten
opstand te doen uitbarsten. Een poging, in het voorjaar
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in Canton ondernomen, had gefaald, doch men -wade
het in den loop van November weer probeeren. Op verschillende plaatsen waren door de geheime organisaties
de garnizoenen gepolst en men wist wel dat men op
eenigen aanhang van de militairen kon rekenen. Door
een ongeluk nu bij het maken van bommen had den 9den
October een ontploffing plaats in het hoofdkwartier van
de revolutionnairen te Hank'ou. De Onderkoning van
Wu-ch'ang, hierdoor gealarmeerd, deed verscheidenen
der leiders arresteeren, en in het uiterste gevaar verkeerend, besloten de overgeblevenen maar terstond,
eenige weken vroeger dan de afspraak was, een opstand
te beproeven.
Men weet hoe deze uitbarsting op den 10den October
het begin was van de revolutie. Het uiterlijk verloop
daarvan stel ik hier als bekend 1). Slechts wijs ik op de
beheerschende factoren die haar verloop hebben bepaald.
De twee oude tegenstellingen, de separatistische neigingen
der provincies en de eensdeels constitutioneele, anderdeels antidynastieke aspiraties van Jong-China loopen
hier op wonderlijke wijze dooreen. De mogelijkheid van
het voldoende menschenmateriaal wordt gegeven door
het bestaan van die bevolkingslaag in China, die steeds
min of meer op de grens is van hongersnood, de „submerged tenth" zooals Bland hen teekenend noemt, en
in 1911 was de economische nood nog grooter dan gewoonlijk. Het persoonlijk element, waardoor de toestand
buitengewoon ingewikkeld wordt, ligt in het optreden
van Yuan Shih-k'ai, den man tot wien de dynastie
zich in haar nood wendde om redding. In zijn handelingen
is lang veel duister gebleven, doch in het licht van de
latere gebeurtenissen mag men wel zeer betwijfelen, of
hij ooit in ernst heeft getracht de dynastie te redden.
Hij had het noordelijke, moderne leger grootendeels is
1) Voor de feiten zie men : P. H. Kent, The passing of the
Manchus. London 1912. De daar gegeven interpretatie van Yuan
Shih-k'ai's houding wordt door mij niet aanvaard.
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de hand ; al was het met de gehechtheid aan de Mandsjoes bij hen niet geheel meer in orde, aan zijn persoon
waren vele officieren verbonden door hun carriêre.
Zoo iemand, dan werd hij gehoorzaamd. Na hun aanvankelijk succes werden de revolutionnairen bij Hank'ou,
later bij Han-yang, hopeloos door de noordelijke troepen
verslagen, en Nanking, dat voor hen viej, zou hoogstwaarschijnlijk door tijdige hulp uit het noorden wel te
redden, aithans te hernemen zijn geweest. Doch Yuan
vervolgde de reeds behaalde successes niet. Reeds voor
hij zijn taak aanvaardde, had hij zijn eigen positie onaantastbaar gemaakt door een reeks van edicten uit te lokken,
waarbij hem vrijwel de dictatuur werd gegeven. Terzelfdertijd werd, juist toen de Zuidelijken bij Hank'ou
verslagen waren, door troepen uit het noorden,
zeer
waarschijnlijk op zijn instigatie, — hevige pressie uitgeoefend op Peking, zoodat onder den indruk van deze
nieuwe, zoo dichtbijzijnde, militaire bedreiging, een reeks
edicten werd uitgevaardigd, waarbij de dynastie zich
diep vernederde, zichzelf alle schuld gaf, de revolutionnairen als partij werden erkend, en de onmiddellijke afkondiging van de grondwet werd beloofd. Het ontwerp werd
in handen gesteld van de juist opnieuw bijeengekomen
Nationale Vergadering, die dit alles met enthousiasme
begroette. In dit ontwerp van 19 artikelen, dat, hoe
interessant op zich zelf, nu natuurlijk alleen historische
waarde heeft, werd de souvereiniteit inderdaad aan het
yolk overgegeven en een constitutioneele monarchie
gegrondvest, met een Kabinet, waarin geeen prinsen
meer mochten zitting hebben, en alle macht in handen
van den Eersten Minister.
En deze Eerste Minister was Yuan Shih-k'ai. ......
Zijn nu de krachten van het Zuiden zoo overweldigend
geweest dat Yuan deze sterke stelling voor de dynastie
heeft moeten prijs geven ? Heeft hij waarlijk geen fondsen
kunnen krijgen tot voortzetting van den strijd ? Het is,
op zijn zachtst gezegd, zeer sterk te betwijfelen.
De toegevende houding van de Regeering had bij de
O. E. XXII 3
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revolutionnairen het zelfvertrouwen zeer doen toenemen,
en op de buitenlanders maakten zij daardoor den indruk
veel sterker te staan dan in werkelijkheid het geval was.
Oorspronkelijk was er zeer weinig onderlinge samenwerking. Alle zuidelijke provincies waren wel voor en na tot
de zaak overgegaan, maar zij waren zonder bewust gemeenschappelijk doel en organiseerden zich aanvankelijk
als zelfstandige eenheden. Pas in December toen, (den
9den) met het noorden een wapenstilstand was gesloten
en de Prins-Regent was afgetreden, kwamen de leiders
werkelijk samen. En uit de oorspronkelijke onzekerheid
van doel kwam nu de actie van de meest radicalen, den
groep van Sun Yat-sen, naar voren, die een Vereenigde
Republiek wilde.
Sun Yat-sen zelf was gedurende deze maanden in het
buitenland geweest. Eerst den 24sten December arriveerde
hij in Nanking, waar afgevaardigden uit de Zuidelijke
provincies bijeen waren. Hij was als vanzelf de aangewezen man, en den 29sten December werd hij gekozen
tot voorloopig President der Chineesche Republiek.
Doch het was duidelijk dat de strijd op deze wijze niet
kon worden beeindigd. De man, die de kaarten zoo gespeeld had dat alle troeven zich in zijn hand bevonden,
was Yuan Shih-k'ai. De Regeering was in zijn handen,
het Zuiden was militair de zwakste partij gebleken,
als een spin zat hij in het midden van een web dat alles
omspande.
Het ging er in werkelijkheid nog slechts om, onder
welken vorm hij de macht zou uitoefenen. En dien vorm
nam hij gaarne van het Zuiden over, -- het is zelfs zeer
wel mogelijk dat hij ook op dien vorm aangestuurd heeft.
Waarom zou hij de Mandsjoes niet laten schieten, nu
hij hen niet meer noodig had ; zij hadden ook hem laten
schieten in 1908 ! De revolutionnairen hadden geen keus.
Wilden zij niet een strijd aanbinden met een voor hen
zeer onzekeren uitslag, dan moesten zij genoegen nemen
met wat voorloopig te bereiken viel : den val van de
Mandsjoes, een republiek, met — men rekende erop —
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groote provinciale zelfstandigheid, maar dan ook, niet
Sun Yat-sen, doch Yuan Shih-k'ai als President. Onder
deze omstandigheden maakten zij van den nood een
deugd en aanvaardden hun schijn-overwinning.
Zoo verscheen den 12den Februari 1912 het laatste
edict van de Mandsjoedynastie, waarbij zij afstand deed
van de Regeering ten behoeve van het yolk en de
Republiek onder Yuan Shih-k'ai werd gevestigd.
Het was van het begin of duidelijk dat het stichten
van de Republiek niet het eind kon zijn van den strijd.
Onder eenigszins andere vormen zouden de oude tegenstellingen in de Republiek blijven voortbestaan.

(Wordt vervolgd).

VERZEN
DOOR

MORIE METZ—KONING.

ZONDE.

Ze ging in het Godshuis en bleef aan de deur staan.
Schuw.
Zou ze dan toch tot God durven ingaan ?
Nu ?
Brandende lagen er nog op haar mond
Zijn kussen.
Zou een gebed die vlammende wond
Ooit blusschen ?
't Witte Mariabeeld daar :
't Met bloemen getooide.
Zij bier met kleurige linten in 't haar :
De om hem vermooide.
Al die stille gezichten van Heiligen
Die nooit spreken.
Moet niet zijzelf die in wijding beveiligen
En de stilte niet breken ?

VERZEN.

381

Mogen haar schuchtere schreden, hoe zacht ook,
Langs die kruisen wel treden ?
Christus ziet neer van die kruisen en wacht ook
Hare gebeden.
Maar in een huivering hult zich haar wezen.
Gebogen
Blijft ze in haar vreezende vrouwenziel lezen :
De logen.
Wijkt ze terug uit de wachtende kerk.
Schuw !
Weet ze maar een ding : het stalende werk.
Ruw !
En dan maar zwijgen. Niet spreken.
Zwijgen en wachten.
Snikkende bidden. Zichzelve breken
In boetende nachten.
Snikken om onmacht. Bidden om krachten.
Krimpen in waan.
Wetend, dat al wat de duivelen brachten
Slecht is gedaan.
Duivels met horens en vuurgloeiende oogen.
oogen als kolen.
Iedereen heeft voor den duivel gebogen.
Dom gaan ze dolen.
Enkel van Christus de wetende Liefde :
Liefde die God is,
Dat is de liefde die niemand nog griefde :
Die een Gebod is.
Donker en dreigende kijkt 't onbekende,
't Mysterie, haar aan.
Toch zou ze z66, als een vreugdig gewende,
Dood durven gaan.
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God is toch goedheid en God zal vergeven,
Al wat Hij weet.
Alles wat slecht was : haar Godlooze leven,
Omdat ze iced.
Ze leert haar oogen toch weer in den dag
Opslaan.
Ze leert weer hoopvol en zelfs met een lack :
Kerkgaan.
Dit heeft de tijd die alles eens heelt,
Haar weer hergeven.
Toch voelt ze weer naadren de zonde die streelt :
Dat duet het leven.

LIEFDE.

De handen en de hoofden stil bijeen
Gaan de gelieven door de stilte heen.
In maneschijn, in dichte schauw van huizen
Ontvliedend lied en lach en de gedruischen
Der andren, die niet weten van 'inn vreugd.
't Is of uit eerd'ren tijd dit wonder heugt :
Een wetend licht, dat weerlicht op hun paden
En verre dingen van geluk doet raden.
Daar is de maan, vreemd langs de zwarte daken
De maan, die vreemd lacht in heur zilvren kaken
En 't alles rond en goed en zoet beziet,
En zilvren licht op doode dingen giet ;
En vreemd onwezenlijk in nevels glijdt ;
Van zilvren licht het al doorweeft en wijdt.
De handen en de hoofden stil bijeen
Gaan de gelieven langs de dorpskerk heen.
Daar klinkt een hooge klank ten toren af.
Is het een open weg of is 't een graf ?
Is 't een begin of 't eind van alle pijn ?
Is het geluk of zal het weemoed zijn ?
Wat zullen woorden tot elkander gaan ?
Wat heeft de nacht voor wonderlijks gedaan ?
Daar worden ketens rond hen om gesmeed.
Zijn ze van vreugd of van verborgen leed ?
De handen en de hoofden stil bijeen
Gaan de gelieven door de lanen heen.
De lanen, waar de loovers alles weten ;
De nooit gesproken woorden niet vergeten.
Waar schamwen schuiven op den witten grond ;
En waar de maan is goed en zoet en rond.
Dan, een met al de lief de van den nacht
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Het groote geven in geheimen pracht.
Het blinde drinken van den moeden mond
Die dood en leve' op eendre lippen vond.
Dan, als een blij geheim den eigen naam
Als nooit gehoord nog. Dan weer handen saam
En hoofden stil gebogen, stil bijeen,
Bij 't langzaam wand'len door het zilver heen.
Ruische geluiden, waar de koelte kust ;
Een verre vogelstem die telkens rust.
De wijde stilte in gansch gewijde pracht
Een schooner schoon dan ooit de ziel bedacht.
De handen en de hoofden stil bijeen
Gaan de gelieven door de lanen heen ;
En als het lichtend wonder is volbracht
Dan siddert blind de zilvren manenacht.

DE ZANG DER ZEE.

Ik teeken het leven
Inwendig gegeven
Inwendig gebleven
Vol vorstlijke trots.
't Onkenbaar gekende ;
't Onweetbaar gewende
't Onschendbaar geschende
Der heerlijkheid Gods.
In paarlende randen
Langs fulpene stranden ;
In kuivende branden
Op rotsige kust.
In zwijgende nachten
Van star'lende prachten
Vol donkre gedachten
Van godlijke rust.

In blauwende dagen,
Als droomende vagen
De golven, die dragen
Het zonnelicht mee.
Bij stormende wolken
Als blik'rende dolken
In weerlichte kolken
Verflitsen in wee.
Ili geef in de grillers
Waar kleinen om rillen
Het wrochtende willen
Der eênige macht.
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Het nemen en geven
Zichzelven gebleven
Zichzelven ontheven
In grenslooze kracht.
De smarten der aarde,
Van waardlooze waarde
Voor Hem die ze baarde
En Zich er in zag.
Van duivels en englen
't Ontwijken en menglen
't Tot een-zijn zich strenglen
In schreienden lath.
Uit mij is geboren
In goddelijk gloren
Verlost en verloren
Der schoonheid gestalt' :
De liefde der goden
Den menschen geboden ;
De Schepper der nooden
Waar alles in valt.
Mijn zang is : der zielen
Niet kennende knielen
Het rusten en wielen
Der scheppenden schijn.
Het nimmer gegrepen
Het immer begrepen.
Der ketens, die slepen
En zalig doen zijn.

LEESTAFEL.

R. P. J. T. Tutein Nolthenius, Democratisch Zwitserland.
Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon, 1921.
De heer Tutein Nolthenius heeft geruimen tijd in Zwitserland doorgebracht, hij is enthousiast geworden, niet alleen over het land en zijn
y olk, ook over zijn staats-instellingen. Daarvan vertelt hij in dit boekje
op zijn onderhoudende wijze. Het is echter niet enkel zijn doel om ons
over de Zwitsersche democratie in te lichten, hij bedoelt zeer bepaald,
dat de Zwitsersche instellingen hier nagevolgd zullen worden en bepleit
in zijn slotwoord een aantal maatregelen die we zouden moeten nemen
om ons staatsbestel meer op het Zwitsersche te doen gelijken. Is dat
betoog overtuigend ? 1k geloof dat de heer Nolthenius met minder meer
hard bereikt. Had hij zich tot beschrijving van wat hem in Zwitserland
trof beperkt, dan zou het aantrekkelijke van den Zwitserschen geest
meer tot ons gesproken hebben. Nu doet het boekje wat opzettelijk aan
en gevoelt men bij de toepassingen die de heer Nolthenius wil, zich vooral
tot tegenspraak geprikkeld. En die tegenspraak is zoo gemakkelijk, waar
de gelijk- en gelijkvormigheid (de term is van den heer Nolthenius) van
het Zwitsertsche yolk en het onze zoo kras wordt overdreven. De schr.
verlangt ten onzent decentralisatie, meer overlaten aan provinciaal en
gemeentelijk inzicht. Best. Maar als hij ons daarbij Zwitserland voorhoudt, vergeet hij dat de tegenstelling tusschen de kantons een oneindig
scherpere is dan die welke tusschen de provincies bij ons nu nog bestaat.
Men mag dat betreuren, maar we hebben nu eenmaal veel van plaatsclijke en gewestelijke eigenaardigheden verloren. En ook de waardeering
van die verschillen is een andere dan in Zwitserland. Hoe kan het anders?
Denk aan het taalverschil. En dan, bij ons woont 40% van de bevolking
in steden boven 20000 inwoners, in Zwitserland slechts 234%. Steden
\van de grootte van Amsterdam en Rotterdam heeft het land in het
geheel niet. De schr. zelf vermeldt deze verhouding, maar verzuimt
er rekening mee te houden. Decentralisatie kan bij ons niet bestaan
in een eenvoudige vermeerdering van de macht der provincie.
Alle ambtenaren te kiezen door het y olk, ook de rechters, is een
andere wensch van den schr. Vergeet hij niet, dat hij zelf vertelt dat bij
ons iedere verkiezing een politieke is, dat ons yolk naar zijn betiteling
stemvee is, het Zwitsersche een groep staatsburgers ? Bij rechters kom
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het op de keus der personen aan, onze politieke verkiezing houdt hoe
langer hoe minder met de persoon rekening. Wat mag men van zulk
een rechters-verkiezing verwachten ?
Het gaat hier als gewoonlijk : niet het opzettelijk ten voorbeeld
stellen prikkelt tot navolging, wel de liefde-voile beschrijving, die de
navolging doet begeeren zonder haar aan te preeken. Zulk een beschrijving hadden we gewenscht. Een beschrijving dan, die toonde niet blind
te zijn voor de gebreken. Het verhaal is al te rose getint, aan deze politiek zonder gekonkel gelooven wij eenvoudig niet en soms kan men
ondanks den schr. door de regels heen lezen dat toch niet alles volmaakt is (zie b.v. blz. 31). In ieder geval was het wenschelijk geweest
dat de schr. onwaarschijnlijkheden als de combinatie van evenredige
vertegenwoordiging met het ontbreken van partij-politiek als leidenden
factor in het staatsleven wat aannemelijker had gemaakt en aanschouwelijker voorgesteld.
Alles samengenomen heb ik voor dit boekje geen onverdeelde bewondering. Niettemin, ik hoop dat velen het lezen zullen. Want ik geef
het volkomen toe : de Zwitsersche instellingen zijn het dubbel waard
beter gekend te worden. Mijns inziens niet om direct overgenomen te
worden. maar om ons te doordringen van den geest die ze vervult. Deze
democratie heeft een geur van echtheid en zuiverheid, die prikkelt en
verfrischt. Zij is niet in de eerste plaats politiek, maar vooral maatschappelijk. Zij heeft een vanzelfsprekenden eenvoud, die weldadig
aandoet ; zij mist het bureaucratische zoowel als het vulgaire. Mochten
we daar iets van bekomen, het zou ons stellig goed doen. Maar overP. S
nemen ? Wij hebben eigen historie en eigen karakter.

J. D. C. van Dokkum. Het Gooi. Amsterdam. J. M.
Meulenhoff, 1921.
In de bekende serie „Ons mooi Nederland", welke de Heer D. J.
van der Ven bezorgt en waarop wij hier reeds meer dan eens de aandacht vestigden, is nu een deeltje „Het Gooi" verschenen, waarvan de
Heer J. D. C. van Dokkum den tekst schreef. Met den lof, dien de Heer
v. d. Ven dezen auteur brengt, zal de lezer zeker instemmen ; het is
bijzonder aantrekkelijke lectuur, die ons hier wordt geboden en wie dit
mooie deel van ons mooie land beter wil leeren kennen, vindt in den
Heer v. D. een voortreffelijken gids. De 57 afbeeldingen naar photo's
zijn schitterend.
H. S.
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NAAR DE DIEPTE.
Opvoeding erode 19de eeuw.
DOOR

HENRI VAN BOOVEN.

DERDE HOOFDSTUK.
SCHOOLLEVEN.

Het ging niet goed met het school van Dijkers en de
Kort. Thomas wist het niet, maar dat bemerkte hij
wel, er was weinig of bijna geen toezicht meer buiten
de klasse, want na de lesuren ging mijnheer Dijkers
dadelijk naar de huiskamer hovel' het schoollokaal en
dikwijls zag Thomas hem na vieren in het geheel niet
meer. Wanneer hij het gewild had, zou hij iedereii middag, na vieren het school hebben kunnen verlaten, om
er eerst tegen het midclagmaal om zes uur terug te zijn,
want om zeven uur viiigen de avondlesseii aan. Thomas' besef van plicht begon zich meer en meer te
ontwikkeleii en simmer maakte hij misbruik van die
toevallige vrijheid. Daarom bleef hij met August en
Theo Kluyt in de bankers, iiabij de kachel, zijn werk
maken, cis tusschen dat werk door stoeiden zij soms
eii betrokkeii de enkele schoolblijvers wel in hun spel.
Het was het lokaal dat op den tuin zag en over de schutting konden zij in de grijs nevelige verschieten zien van
het park achter het paleis, terwijl het schaarsche geO. E. XX II 4
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rucht van weinig verkeer in de Molenstraat somwijlen
domp tot hen doordrong. Maar des Zondags gingen zij
voor een dag naar huis. August Meeter wandelde dan
naar het Bezuidenhout, waar zijne ouders woonden,
Theo Kluyt moest blijven, hij kwam van Brabant en
ging alleen weg in de vacanties. Theo was een jonger
broertje van mijnheer Dijker's echtgenoote en hij was
niet heel goed bij het hoof d. Omdat hij rood haar had,
wend hij dikwijls een mikpunt van de andere jongens
en meermalen geraakte het slachtofler dan in zulk een
woede, door gestadig sarren, dat hij in dolzinnigheid,
soms gedurende het lesuur, kon losspringen op zijn
kwelgeesten. Thomas had hem altijd ontweken er
was jets in hem dat hem het gebrekkige deed ontzien,
hij had in den grond een diep medelijden met Theo,
hij had wel met hem willen praten om hem te toonen
dat hij het goed met hem meende, maar spijtig moest
hij immer beseffen dat de stakker hem niet begrijpen
zou. Toch kon Thomas wel voelen, dat de zwakzinnige
jets als een beschermer in hem verwachtte juist omdat
hij no At in ernst meedeed met de anderen tegen hem,
den „rooien".
Mijnheer Dijkers was een rustig-bespiegelende natuur,
mijnheer de Kort een bewuste en heftige. Toch kon de
Kort beheerschter, overwogener zijn, als het er op aan
kwam, dan Dijkers, die, jong getrouwd, in zorgen zat
en eigenlijk zijn deelgenoot, nog vrijgezel, benijdde.
Dijkers, onevenwichtiger ook, dewip zijn ongelukkig
huwelijk en allerlei beslommeringen hem meermalen
luimig maakten in de klas, na heftige woordenwisselingen
met zijn vrouw, uitbarstingen die de jongens op de
gangen konden afluisteren, Dijkers dronk bovendien
van tijd, tot tijd.
Dimmer dronk hij zoo, dat hij niet in staat was les
te geven hij gaf les met groot gemak en Thomas, die
zich aartsdom achtte, bewonderde hem om zijn weifellooze heldere uitleggingen, die het leeren zOO gemakkelijk
maakten, dat Thomas er somwijlen waarlijk meer ver-
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trouwen in zich zelven door kreeg. Thomas herinnerde
zich nog heel goed zijn schrik, toen hij voor het eerst
een ochtend, dien geur van cognac omtrent mijnheer
Dijkers rook. Hij kon het eerst niet gelooven van
iemand waarvoor hij zooveel ontzag had, maar toen hij
Ev en kwartier later in de gang, tusschen de lesuren in,
de Kort in heftig twistgesprek met zijn deelgenoot hoorde
en de Kort enkele oogenblikken later met een gelaat,
nog rood van drift, binnen kwam, meende hij het toch
aan het rechte eind te hebben gehad en oordeelde hij
zich zeker van zijn zaak wat dat drinken van mijnheer
Dijkers aanging. Toch sprak hij er nimmer over, hij had
te veel eerbied voor mijnheer Dijkers dan dat hij ooit
aanleiding zou willen geven, om hem in opspraak te
brengen. Ook had Thomas eigenlijk een aangeboren
gevoel voor tucht, in den zin van noodzakelijke samenwerking. Het was, vond hij, schoon om door een zelfden
geest bezield te zijn en dan tot krachtige en mooie daden
te komen. Eendracht ter hereiking van een gezamenlijk
Joel was veel schooner dan alle geestkracht aangewend
voor zich zelven. Dat gevoel van saamhoorigheid werd
ook sterker en sterker in hem ontwikkeld door de gymnastische oefeningen en het openluchtspel op het malieveld. Het was vooral mijnheer Dijkers geweest die daartoe
verlof voor hem had weten te krijgen van zijne moeder.
Zij had hem jaren lang verboden met de andere jongens
mee te doeii aan die „gevaarlijke spelen". Wát, als
Thomas eens met een gebroken been of arm thuis
kwam Neen zij had haar gemoedsrust niet willen bederven. Daarom had zij hem alle lidmaatschappen van
vereenigingen geweigerd en gaf zij Thomas zelfs geen
zakgeld ; en natuurlijk hadden de raadgevingen van,
haren zwager, Barend Elenbaas, daartoe bijgedragen.
Wederom had deze met waardigheid en overtuiging
gesproken van de duurte der tijden, en wijs waren zijne
laatste woorden geweest : „Als Thomas nu eerst eens
een groote, stevige jongen geworden is, die tegen een
stootje kan, dan kan je altijd nog zien of je hem aan
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die gevaarlijke spelen mee laat doen ; en attendant
kan hij op de gymnastieklessen van zijn school zijn
spieren oefenen, daar heeft hij altijd wat aan".
Natuurlijk had Thomas reeds jaren lang met de Jongens meegespeeld zonder toestemming, en hoe zoet
smaakten de verboden vruchten, een kwetsuur een
verzwikte enkel, hoe pijnlijk ook, werd er graag stilzwijgend voor gedragen en daar hij flu ook met veel
ijver aan de gymnastieklessen meedeed, kreeg hij een
grooten schik in lichamelijke oefeningen. Hij groeide
physiek op tot een krachtige, sterke knaap, goedgebouwd
en knokig, die zijn mannetje stond ; in woede zich somtijds vergetend, bleef hij meestal toch argeloos en zacht
geaard tegenover degenen die hij kende. Hun gal hij
zijn voile vertrouwen, van hun kon hij veel verdragen,
al was hij tegenover vreemden onverdraagzaam van
huis nit.
Iedere week werd zijn ontzag voor mijnheer Dijkers
grooter. Nu deze hem gedeeltelijk van de wiskundelessen vrijgesteld had en hem zooveel mogelijk dictee's
en opstellen liet maken, waarbij Dijkers dan allerlei
opmerkte en waarin hij veelal ook „stifiverbetecingen"
aanbracht, voelde hij wel dat mijnheer Dijkers hem
in een zekere richting stuurde, jets bepaalds met hem
voor had, maar wat mijnheer eigenlijk van hem Wilde,
dat begreep hij niet.
Toch had Dijkers, die sociaai-democraat was, een
vooroordeel tegen Thomas, zooals velen die -voornamelijk
naar het uiterlijk oordeelend, -vooroordeelen kweeken.
Hij kon namelijk niet anders in Thomas zien dan het
„rijkelui's kind", het aristokraterige, aanstaande leegloopende jongmensch. Vermoedde hij jets van Thomas'
wonderlijken aard, die zoo was, toen reeds, dat hij in
toomelooze vrijheidszin, zich buiten alle kringen, maar
dan zeker in de eerste plaats de adelijken stelde, al
stond hij door aard en afstamming nader tot de laatsten
dan tot de standen die lager genoemd werden ? In elk
geval Dijkers zocht, wat Thomas aanleg en karakter
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betrof, ilr verkeerde richting. Zêker, dit zoontje van die
weduwe met de afgemeten hooghartige manieren
van lien wader die consul geweest was, dit zoontje had
ook al zoo een quasie verfijnd gezicht van een aankomend gezantschappelijk heertje, van een diplomaat
in den dop. Dit kereltje behoefde niets geen drukte te
maken of hij zou dit varkentje de aristocratische oortjes
wel eens wasschen en hem onder gewone jongens eens
heel gezond — gewoon op zijn hummer zetten. Toen hij
bemerkt had dat Thomas eerder neiging toonde zich
te encanailleeren dal zich buitenaf te plaatsen, verbeeidde Dijkers zich, dat hij toch dat hooghartige
teruggetrokken air van zijn moeder begon te krijgen.
dit wantrouwen had een heel gewone oorzaak. Dijkers
was een knappe kop, hij had verscheidene actes, hij
was zich terdege bewust van zijn gemakkelijke en doeltreffende manier van onderwijs geven en daarom niet
weinig ijdel. Op een middag had Thomas' moeder, tijdens
een bezoek op school na betaling van het schoolgeld
een weinig taktvolle opmerking gemaakt aangaande de
modderige gang en een korte woordenwisseling was
daarvan het gevolg geweest, waarbij Thomas' moeder
Op hare stukken had gestaan. Sindsdien vond Dijkers
inevrouw de Maerl van Campvere een heel arrogante
vrouw en het, kon niet anders of Thomas had in zijn
innerlijk ook niet weinig van die aristokraterige aanmatiging.
Toen hij later met fijn ilrtuitief vermogen begon te
bemeilen, dat hij zich eigenlijk vergiste, orndat Thomas
eerst allerlei blijken gal een groot outzag voor zijn knapheid te hebben, en hem ten slotte argeloos bekende,
dat hij nimmer een onderwijzer had gehad die de sommen
z66 begrijpelijk voor hem uitlegde, verminderde zijn
achterdocht, maar toch kon hij de gectachte niet uit
zich zetten, dat Thomas, als kind van zulk een aanmatigende vrouw toch veel van Naar minder goede
eigenschappen moest hebben en dat hij die zeker nog
wel eel's toonen zou een goeden dag. En niet lang duurde
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het meer, of een voor Thomas noodlottig toeval, zou
die achterdocht voor geruimen tijd bevestigen.
Thomas was nu gewend geraakt aan de gedachte dat
hij Nancy van Huizen maar zelden in het zaaltje van
Gaillard terug zou zien.
Zelden, of in het geheel niet meer, want Sophietje
Rhodes had hem verteld dat Nancy geen lid van de
dansclub mocht woi den. En toen Thomas Sophietje,
onmiddellijk daarop vroeg : „Waarom niet ?" er niet
op lettend hoe aandachtig Sophietje hem bezag, nu
hij weder meer van Nancy wilde weten, had zij kortaf
geantwoord : „Wel, omdat Nancy al lid van een andere
dansclub is. Wij hadden Naar hier alleen maar geintroduceerd".
Een avond in het zaaltje van Gaillard praatte Thomas
met Gerard Bles, kort voor het begin van den dans.
Gerard stond met zijn rug naar een der oliografietjes
en als Thomas hem aankeek in zijn roodgekoonde, ronde
jongensgezicht met de wat dicht bij elkander staande
helder bruine oogen, kon Thomas juist naast zijn hoofd
het plaatje van den harlekijn zien. Even keek hij er naar
en het waren wederom de kleuren daarvan under het
lamplicht in het zaaltje die hem deden denken aan dien
avond toen het nog vroor en toen hij Nancy voor het
eerst had ontmoet. En nu kon hij, zich alles wederom
zoo smartelijk duidelijk herinnerend, tot die verholen
aanha!igheid, of wat hij daarvoor hield, van Nancy
toe, niet nalaten, Gerard Bles to vragen of hij zich nog
dat introd.ucêetje herinnerde van Sophietje Rhodes.
Gerard Bles die erg nuchter was van aard en ook weinig
fantasie had, dol was op spel en sport en eigenlijk lid
van de dansclub was geworden omdat Jan Rhodes en
Willem van Elburg er zoo lang bij hem op hadden aangecirongen, dacht even na. Hij schikte en plooide het
kleurige doekje in het buitenzakje van zijn marineblauwe jasje en vraagde goedmoedig onverschillig :
„Wie bedoel je eigenlijk ?"
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En Thomas weder „Och je weet nog wel die toen
later met Jan en Sophietje in haar eigen rijtuig naar
huis terug is gereden."
Nog even dacht Gerard na, en terwip Gaillard juist
binnentrad om den avond te openen en alien aandachtig
keken naar zijn verschijning, antwoordde Gerard vluchtig : „O Oat kind, ja die danste wel goed, vooral walsen,
maar wat trok ze raar met d'r arm !"
Thomas, terwij1 de les begon, lette in het geheel niet
op wat Gaillard zeide aangaande een nieuwen dans.
„Dat met haar arm" deed ze dus bij iedereen, en hij had
zich uitverkoren gewaand. Met hoeveel jongens had zij
toen dien avond gedanst, telkens een ander ; alien
had zij dus zOO aangehaald ......
Hij had simmer veel aandacht aan Sophietje Rhodes
gegeNen, maar nu, in zijn versiagenheid leek zij hem
het meisje om dezen avond veel mee te Jansen. Zij was
altijd het vertrouwelijkst on der al die meisjes bij Gaillard, zij alleen kon hem nu nog steunen. Doch dien
avond juist toonde Sophietje Rhodes hem haar vertrouwelijkheid Iiiet.
Toch bleef Thomas hoped Nancy van Huizen op de
dansciub weer te zien. Enkele dagen had hij nog gedacht
aan haar en aan (-dies wat hij in verband bracht met de
opmerking van Gerard Bles, dan vervaagde de heriiineriiig. Maar toch bleef iii zijn diepste binnen de spijt
bestaan, zich voegend bij al het andere verdrietige dat
zijn ziel benarde.
Soms dacht hij er aan bij mijnheer Oijkers blonde,
nichtje Tsjitske, die in het huishouden hielp, wat medegevoel te zoeken ; maar wanneer hij haar dan in den
ochtend, bij haar werk Bens gadesloeg, beglurend haar
jongei, achttienjarige wezen, dat altijd opgeruimd leek
en niets scheen te weten van droefgeestige stemmingen
of zwaarmoedigheden, dan vond hij het toch maar beter
alleen te blijven met zijn iced. Tsjitske was een en al
blonde, gezonde, argelooze welwillendheid, maar zij
zou zeker niets van kiachten, over allerlei, voor haar
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wage nooden, die hem zoo kwelden, begrijpen. En daarom
besloot hij haar niets to zeggen ; Tsjitske in het huffs,
haar blije, vriendelijke welgezindheid voornamelijk kon
hem genoeg zijn.
De winter ging voorbij. De dagen met sneeuw en its
waren vergeten geraakt in veel mist en regen en in
woest geweld van stormen.
Die schoone avond van zwijgen bij zijne moeder had
Thomas nog langen tijd doer terug verlangen naar zulke
uren van mijmeren in wederzijdsche genegenheid, en
verwantschap der ziele, die zoo warm gegloeid had, als
een zachte, koesterende gloed onder asch, de genegen
heid die zoo vervulde wat zij beiden verlangden en die
toch onvervuldheid ook bleef : het onuitgesprokene,
raadselachtige.
, Wat zou zij gedacht hebben ?" peinsde Thomas wel.
Hoe meer hij er over nadacht hoe verder of het geluk
van dien avond stand, ja hoe schimmiger, vreemder en
onnoozeler het werd, gelijk de ongerijmde drogbeelden
die schijnbaar ordeloos in droomen opdoemen, verwalmen en bij het ontwaken zelfs in herinnering niet
meer bestaan.
En toen begreep hij, dat er ook buiten de gewaarwordingen der droomen gewaarwordingen komen in bet
leven, die niet nader willen worden beroerd, en schuw
zijn voor de aanrandingen van verstandelijke overwegingen die hen onherroepelijk wegstooten in de
schemeringen der vergetelheid. Dat was een teleurstelling meer voor hem in het level' en toch staaide
zij jets in zijn karakter.
Pieter de Groot, zoo heette bij Dijkers en de Kort
de leeraar die natuurlijke historic „gal" en ook wel
aardrijkskunde en geschiedenis. De jongens noemden
hem altijd voluit Pieter de Groot omdat hij eens een
kaartje had laten vallen nit zijn portefeuille, dat was
bliiven liggen op den grond. Een der jongens had het
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met een punaise op het bord geprikt en cc bij gezegd :
„Daar hangt Pieter de Groot".
De Groot was iiiet bijster bemind om zijn laatdunkend
en plagerig karakter. Het was op school eigenlijk de
eenige leeraar (lie het car schijnbaar op aan scheen te
leggen om Thomas in zijn twijfelmoedigheden te doer
volharden en hem alle zelfvertrouwen te ontnemen.
En wederom was. het bij dozen onderwijzer de vooropgezette meening, het vooroordeel, als bij Dijkers,
doch in veel feller mate, dat soms met een kwetsend
hoonen en openlijk minachten, bespottelijk maken kwam.
Thomas had van de Groot een innigen afkeer. Er
was vooral iets in diens ziekelijken, beenzieken schedel
dat hem in zijn oogen maakte tot een grooten, altijd
slecht gehumeurden geniepigaard. In die dagen began
in Thomas een zekere bewustheid te groeien, hij begot'
zich er van bewust te worden jets te bezitten dat niemand
anders bezat in ziju omgeving. Allereerst waande hij,
dat het zijn aanleg was voor het teekenen, en ach ter
diet' aanleg vond hij, stonden nog allerlei andere begaafdheden, maar hij wist diet welke. Dat ze onnuttig
waren, daarvan was hij overtuigd en toes hij mijnheer
Dijkers, die uit liefhebberij ook wel schilderde uit bet
hoofd en dus iemancl was „die het kon weten", eeuis had
hooren zeggen, dat teekenen en schilderen eigenlijk „een
lui werk was" voelde Thomas met zijn achterdochtigen
aard in die woorden weder een oneindigheid van minachten.
Dijkers die zoo knap was, en het weten kon, beoordecide hem dus zoo, wat bleef er dal' nog over ? Hij
vond nu alleen nog maar, dat hij ook met zich zelve
moest gaan spotter, dat zou hem gemakkelijker de
spotternij van anderen, van zijn opvoeders doen drageui.
En vooral moest hij niel laten bemerken, dat ondanks
alles, hij zich Loch de bezitter waande van iets dat veel
meer, o, oneindig veel moor beteekende, dais het knappe
verstand van alle Dijkers-en, de Groot-en, Elenbazen,
de Honden, de Korl- en Veldheeven te sanieii.
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En als hij nog eens ter dege zich zelve in zijn allerprachtigste verguldheid op zijn voetstuk had zien stralen,
dan lachte hij, dan lachte hij om zijn eigen onnoozele
opgeblazenheid, zijn waan die niets beteekende. Want
on Banks alles bleef hij ontzag behouden voor dat heldere
verstand van mijnheer Dijkers en zelfs van de Groot
moest hij erkennen dat hij veel wist, dat hij „knap" was.
En hij zelf, wat was hij dan ? En nogmaals lachte
hij in zich zelven : Hij was een ongelooflijke domoor,
hij zou, zooals de meeste onderwijzers hem wel gezegd
hadden nooit lets warden, geen geestki acht hebben,
geen wil om jets te worden, hij was alleen maar „een
jongen met beperkte geestvermogens", die het tot niets
brengen kon, die in donkere hoeken kroop met vriendjes, die te traag, te droomerig en te cuff Brig zou zijn
in alles, om ooit 6enig nuttig werk te doen in de wereld.
Te stom en te traag was hij, geen een was er in de klasse
die hem in de wereld niet ver voorbij zou streven, nadat
zij geslaagd waren voor hun moeilijke examens waarvoor Dijkers en de Kort hun nu vlot klaar maakten.
En Thomas wist het alweder niet dat hij in zijn achterdocht de waarheid vermoedde. Dadelijk nadat hij op
het school in de Molenstraat gekomen was, hadden
Dijkers en de Kort wel gezien, dat Thomas geen jongen
voor eênig examen van belang kon wezen. W.at zouden
zij overbodige moeite aan hem besteden. Als reclamemiddel voor de school hadden zij ongetwijfeld niets
aan hem, hij zou nooit order degenen zijn, die behoorden
tot het getal geslaagden voor Hoogere Burgerschool,
Militaire Academie, Willemsoord. Dus : Thomas de
Maerl mocht mee doen, mee hanger in de schoolbanken
dacht de Kort. En Dijkers dacht er 66k zoo over, alleen
zou hij hem de kost moeten geven, en hij zou hem geven
wat er nog juist mee door kon. Naarmate Dijkers' moeilijkheden toenamen, werd ook de verzorging der kostjongens minder. Het huishouden vervuilde schrikbarend.
De gear van verwaarloozing trok door de bovenverdieping, de trappen waren kaal en uitgesleten, de por-
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talen goor, stoffig en verveloos. Het linoleum was tot.
een rafelige grijze massa vertreden, het brood, de boter,
het middagmaal het had alles den walgelijken smaak
van het minderwaardige allergoedkoopste en onverzorgde.
Alles in de huiskamer in de slaapkamers rook duf en
zag er allersmerigst uit en het was voor Thomas die
een grooten afkeer had van dat alles een ware gruwel
iederen dag, om allerlei ellendige en vernederende ontdekkingen te doen.
Daar waren : de half gewasschen, met onreine doeken
afgeveegde borden, de koppen gootwaterachtige the,
de pikzwarte chichoreiaftreksels om twaalf uur, en de
stank van groene kaas. De margarine met grijzige pluizen
dikwerf bestoven, lag klonterig in bet gebarsten botervlootje, waaruit twee schervea waren gevallen. Het
vleesch was altijd even taai en pezig, de aardappelen
nimmer behoorlijk geschild, veelal glazig en aangebrand,
ongaar of papperig. Er was bijna gcen stuk van het
schaarsche huisraad heel, en alle lakens op de bedden,
tot de kussensloopen toe, waren meestal gescheurd.
De grijze rolgordijnen vol vlekken hingen voor geheel
vervuilde en beslagen nimmer gereinigde ruiten.
Maar de vreeslijkste verschijning was Loch voor Thomas
wel nu en dan : de vrouw des huizes, zooals zij, wanneer
Thomas haar jets vragen moest, stolid achter de kier
van de even geopende deur der huiskamer. Het was een
goedzakkig mensch dat niettegenstaande haar zorgen
altijd lachte, en dan mooie, regelmatige, maar slecht
gereinigde tanden vertoonde. Met walging vervulde
zij Thomas echter door haar besmeurde kleedij, een
groen fluweelen japon, en hare donkere, vettige hared
rond haar zware hoofd. Zij scheen zich te schamen voor
haar binnenkamer want zij trachtte er zooveel mogelijk
van te verbergen, maar in die oogenblikken had Thomas
toch de onooglijkste en smerigste wanorde aanschouwd,
terwijl een pestwalm van verwaarloozing het vieze
vrouwmensch en hem zelven begon te omstroomen.
„En hier wordt ik opgevoed, bier wordt ik groot",
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voelde Thomas op zulke oogenblikken meer dan hij
het overdacht of besefte. Dan moest hij wel eens peinzen
over het huis van zijne moeder waar hij nooit anders
dan uiterste zindelijkheid, welverzorgdheid en orde had
gekend. Slechts een vreugde roerde Thomas in dat
wrakke, bouwvallige huis in de Molenstraat, eent' der
oudste in de stad, dat was het lezen van een aantal
boeken die mijnheer Dijkers eens op den schoorsteenmantel had gelegd. Het waren : De Schaapherder van
Oltmans, Consciences Leeuw van Vlaanderen, diens
verhalen nit de Kempen, van Lenneps Ferdinant Huyck,
en Olivier Twist van Dickens. In vele uren „na vieren"
waren zij hem van een onvergetelijk genot, waaruit hij,
terwiji het gas suisde boven zijn hoofd, eerst werd opgeschrikt door Tsjitske, die de tafel dekken kwam.
(Wordt vervolgd).

ADIKIA.
(De achlergrond van Plato's Gorgias)
DOOR

Prof. Dr. K. KUIPER.

In Plato's systematische bestriding van de sofisten
neemt de Gorgias een centrale plaats in. De aanval op
de sofistische rhetoriek, in den Protagoras met in 't oog
vallende hoflijkheid tegenover den wijze van Abdera
gevoerd, wordt hier met scherper wapens voortgezet
daar ook in dozen dialoog de hoofdpersoon,
en tevens
met meer meedoogenlooze
Gorgias, wordt ontzieu
ondergraving van de grondslagen waarop de wijsheid
van diens leerlingen berust.
Aaii lien, die belangstellen in den arbeid van Plato,
is de geheele opbouw van den Gorgias te bekend om dien
bier te herhalen. Het Joel van de onderstaande beschouwing is clan ook niet een critische bespreking van
dien dialoog te geven, niaar op enkele vragen het antwoord te zoeken, die bij de aandachtige toehoorders
van het gesprek tusschen Socrates en de kampvaardige
volgelingen van Gorgias, Polus en Callicles, moeten zijn
gerezen. Zij betreffen beide de dikaiosyne en de ad ilia
— de gerechtigheid en het onrecht.
Men herinnert zich dat de platoiiische Socrates, in
eigenhet eerste gedeelte van den dialoog, Gorgias
lijk tegen diens wil, en ook niet met geheel afdoende
argumenten — tot de bekentenis had gebracht dat een.
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redenaar kennis behoort te bezitten van het wezen
der rechtvaardigheid. Lichtvaardiger, en brutaler, dan
zijn leermeester, is Polus daartegen opgekomen : hij
verklaart dat het feitelijk in de politiek den redenaars
niet om het recht maar om de macht te doen is, opdat
zij in den staat kunnen doen wat zij willen en wat hun
belieft. Hier brengt zijn woordkeus Socrates op dat
terrein waarop hij zich het liefst beweegt. „Neen"
zegt hij ongeveer wat hun belieft, maar niet
wat zij willen, want des menschen toil is steeds op het
goede gericht : „ter wille van het goede doen alle menschen wat zij doen". Natuurlijk ontkent Polus dit, en
dan stelt Socrates daartegenover twee stellingen, die
zijnen tegenstander, en niet alleen dezen, geheel verbijsteren : ten eerste dat het minder erg is onrecht te
ondergaan dan het te plegen en ten tweede dat, terwiji
het geluk des menschen is gelegen in gemoedsbeschaving
en gerechtigheid, ieder onrechtvaardig mensch rampzalig is, en stellig degeen die ongestraft blijft rampzaliger
dan hij die straf ondergaat.
Polus, die in het voorafgaande gesprek onvoorzichtig
genoeg is geweest om tegenover Socrates te erkennen
dat onrecht doen, zooal niet slechter, dan toch schandelijker en leelijker is dan onrecht lijden, is voor het oogenbilk niet in staat door repliek het debat verder te brengen.
Socrates moet een meer robusten tegenstander hebben :
de klove die hem van de sophisten scheidt moet dieper
worden gegraven : Callicles treedt op —, voor den hedendaagschen lezer een te pikanter figuur, omdat deze scherpe
en levendige strijder voor het sophistische „natuurrecht" historisch een volstrekt onbekende is, doch voor
ieder die hem hoort eene incarnatie van den Atheenschen
demos. En wederom, aan het eind van de beroemde
pericope in welke Callicles de zegepraal heeft bezongen
van den machtige die in staat is al zijne begeerten te
koesteren en te vervullen, klinkt in nog veel sterker
bewoordingen dan te voren de verklaring van Socrates,
dat hij die onrecht doet rampzaliger is dan degene die

goed
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het ondergaat. — En hoe zeer het met die uitspraak
Plato zelven ernst is toont hij duidelijk. „Niet de dood
is te vreezen", zoo laat hij Socrates spreken, „maar het
sterven in ongerechtigheid. Bedenk wat het lot is van
de ziel die met zonden beladen neerdaalt ten Hades".
De mythologische vorm, telkens door Plato gekozen
wanneer hij in menschelijke taal wil spreken over het
bovenmenschelijke, doet hier niets te kort aan de duidelijkheid van Socrates' verklaring ; maar bij de hoorders
Wier houding de dichterlijke schrijver ons hier niet,
als in den Phaedo, schildert moet onder het aanhooren van dezen mythus der gestorvene ziel het
Iogisch meeredeneeren, of bestrijden, plaats hebben gemaakt voor een stil napeinzen. En nit dat napeinzen
rijzen, daar geen Platonische dialoog streeft naar een
afdoend en alle moeilijkheden oplossend slot, bij den
hoorder, zooals dat bij ons, latere lezers, ook immers
het geval is, tat van vragen op. Niet naar onze eigen
vragen willen wij thins luisteren, maar naar enkele
van de vragen die den Atheenschen toehoorder, laat
het den levendigen Glaucon nit den Staat zijn, of den
doordenkenden Cebes nit den Phaedon, onmiddellijk
na het eindigen van het gesprek moeten hebben bezig
gehouden : „Is waarlijk met Socrates Plato van meening
dat de rechtvaardige veeleer dan onrecht te plegen
dat zal verduren ?" „Geldt dit alleen de verhouding
van personen onderling of ook dien staat wien Socrates
beter leidslieden toewenscht dan de Sophisten waren ?"
— En daarnaast neen daarboven : „Herhaaldelijk
heeft Socrates de deugd der gerechtigheid die de ziel
siert vereenzelvigd met tucht, met orde, met eerbied
voor de wet, ook wel Naar vergeleken met de gezondheid
van het lichaam : is er een stem in ons die ons zegt wat
goed, en wat slecht is ? Hoe kennen wij de normen van
het recht ?"
Het is ongetwijfeld niet gekunsteld, een ernstigen
toehoorder van Plato's Gorgias, twee of drie lustra na
de verwarrende verschrikkingen van den Peloponne-
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sischen oorlog „in welken"
om met Thucydides te
„alle zedelijke termen hunne beteekenis in
spreken
verband met de laden, die waren gepleegd, hadden gewisseld", zulke vragen op de lippen te leggen. En indien
wij jets duidelijker inzicht willen hebben in den achtergrond van den dialoog, dan is het geoorloofd te veronderstellen dat de vrager, dien wij ons, denken zijn
antwoord op die laatste en meest beteekenende vraag :
„Wat is onrecht, wat is recht ?" voor een goed deel zal
hebben gezocht in de litteratuur van zijn yolk. Want
de Athener houdt zijne dichters hoog, en daarin gaat
Plato ondanks vele en scherpe polemiek zijn leerlingen voor.
Wij volgen den vrager, maar niet schrede voor schrede,
en bovenal niet nauwkeurig of chronologisch excerpeerend, alsof wij van hem een artikel uit een ethisch
handboek in voce „adikia" verwachtten. Voorop ga
echter deze opmerking.
In den strijd om het recht komt, telkens in anderen
vorm, steeds deze opvatting weer Haar voren, dat het
dikaion jets is, van hooger hand aan de menschen opgelegd. Dan is strenge onderscheiding van de namen die
vroomheid, godvreezendheid, deugd of gerechtigheid
aanduiden, nauwlijks noodig. Om het even of des menschen levensbeschouwing pessirnistisch of optimistisch
is, hij is rechtvaardig uit godvreezendheid, hem kwelt
de vraag niet die Socrates aan den „vromen" Euthyphro
voorlegt : „Is het vrome vroom omdat het den goden
welgevallig is of is het godgevallig , omdat het vroom
is ?" Zijne opvatting ziet in de wetten „kinderen van
den Allerhoogste, onvergankelijk en niet geboren uit
menschenwijsheid", en maakt een onderscheid tusschen
de ongeschreven wetten van Zeus, en de wetgeving der
menschen, zooals Antigone dat doet, wanneer zij Creons
verbod verwerpt als strijdig met de onvergankelijke
wet van God, die wil dat wij onze dooden begraven.
Maar tegenover deze godsdienstig-orthodoxe meening
staat de opvatting dat iedere wet — norm van mensche-

A TAKLA.

17

lijk recht -- door inenscheii, al of niet onder goddelijk
bestuur, is gemaakt en naar de behoefte des tijds kan,
ja moet worden gewijzigd. Deze tegenstelling, in Plato's
eigen tijd telkens in nieuwe schakeering zich vertoonend,
beheerscht van den aanvang of de vraag naar het wezen
van rechtvaardigheid en onrecht.
Hoe ziet dan de hoorder van Plato's Gorgias in den
loop der tijden de persoon van den,Dikaios : wat zegt
hem Hesiodus, Solon, Theognis ? Wat Aeschylus, wat
de historiographie zijner jeugd ; wat ten slotte het sterk
bewogen drama van Euripides en het veelstemmig koor
der Sophisten ? De stof is te rijk om nog andere named
te noemen.
Hesiodus is feitelijk de eerste individueel sprekende
dichter Da den riddertijd der homerische poezie, een
zanger die zich profeet gevoelt, en in zijne theogonie
den catechismus schrijft van den Olympischen godenstaat, maar door zijn gedicht van den arbeid in het door
strenge en hebzuchtige landheeren onderdrukte Boeotie
de stem laat hooren van een in karig leven zwoegend
boerengeslacht. Belangrijk is zijn boek, ook in Plato's
dagen trouw gelezen, omdat hij niet, zooals de ridderpoezie placht Le doer, het praerogatief van „deugd"
(arete) en rechtvaardigheid (dikaiosyne) toekent aan
de edele geboorte, maar door zijn motto „nooit is werken
een schande" dwars ingaat tegen de niet slechts in het
oudste Griekenland geldende vereering voor een leven
louter op krijg en wapenwedstrijd gericht. Overigens is
Hesiodus overtuigd van de degeneratie. Zijn wereld
ligt in het booze
het zij door de zonde van Prometheus,
hetzij door een mechanische daling van de deugdelijkheid der geslachten. In zijn Lied van de Menschengeslachten ontstaat het kwaad. eerst in het tweede
het zilveren
geslacht. Na een honderdjarige jeugd,
aan moeders schoot doorgebracht, worden de zonen van
dit geslacht manned ; hunne onnoozelheid wordt etzvelmoed en goddeloosheid. Immers ook bij Hesiodus zijn
2
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deze twee onafscheidelijk van elkaar. Die toestand verscherpt zich in het derde, in brons geharnaste, geslacht
tot algemeen oorlogsgeweld, en weliswaar straalt weer
eenig licht over het vierde geslacht, omdat dit de helden
die streden tegen Troje en Thebe heeft voortgebracht,
weliswaar noemt hij deze heroen, die na hun dood als
halfgoden worden vereerd, „rechtvaardiger en beter" :
maar wat hij oncler hunne dikaiosyne verstaat, zegt hij
zijn lezer evenmin als hij de oorzaken van de menschelijke
slechtheid verklaart. Duidelijker wordt hij als hij het
vijfde geslacht bespreekt, van alle dikaiosyne verstoken.
„In dit geslacht heerscht niet langer eensgezindheid
tusschen vader en zoons, de gast is niet eensgezind met
zijnen gastheer noch de makker met zijnen makker.
Geen broeder heeft zijn broeder lief als te voren. De kinderen onthouden aan hunne ouders de eere die toekomt
aan de grijsheid, hen beschimpend met booze woorden.
Ontzag voor de goden kent men niet meer. Geen zoom
geeft aan zijn ouders den verschuldigden leeftocht.
Handenkracht geeft hier recht, de krijg verdelgt de
steden. Eed, trouw, rechtvaardigheid, deugd vinden
slechts ondank. Geeerd wordt veeleer de man die kwaad
doet en dreigt met geweld. Want het recht berust in
de handen en het schaamtegevoel is te loor gegaan. De
booze zal den brave schenden met valsche taal en daartoe nog zijnen meineed zweren. De gezel der menschen
is de Nijd, norsch van aangezicht, heesch van stem, zich
verlustigend in slechte vreugd" ...... Is het wonder dat
Aidos en Nemesis met omsluierd gelaat deze wereld
ontvluchten, een wereld waarin de sperwer den nachtegaal, dien hij meesleurt in zijne klauwen, nog bespot om
zijne weerloosheid
„Beter onrecht te verduren, dan het te plegen ?" —
Dat is zeker niet de meening van den zanger die in dit
breede tafereel eerst de verloochening van de „natuurlijke wetten" (de „ongeschrevene" zou een later geslacht
zeggen) beschrijft, en daarna de minachting voor het
rnenschelijk recht. Hij acht zich zelven aan den nachte-
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gaal uit zijn korte label gelijk en in zijn bitterheid speelt
hij met den naam van het recht : „Moge noch mijn zoon,
noch ik zelf rechtvaardig zijn onder deze menschen, waar
slechts de onrechtvaardige recht verlangt.
In dit alles spreekt wel vooral duidelijk het besef dat
dike eigenlijk „rechterlijk gewijsde" beteekent ; de uitvoerigste bespiegelingen van den dichter richten zich
telkens op „eerlijke rechtspraak."
Toch niet uitsluitend. Breeder beteekenis krijgt het
dikaion, wanneer de dichter zijn vermaning richt tot
Perses, zijn broeder : „Leen uw oor aan het Recht en
geef geen voedsel aan euvelen moed." — Hier valt duidelijker licht op de dikaiosyne. Zij staat tegenover de
hybris. Hybris is de overschrijding van de grens der zelfbeperking, gevaarlijk voor adel en armen, maar het
hachelijkst voor de oeconomisch-zwakken. Hybris voert
den mensch tot ate, d.i. die verbijstering die de grenslijn
tusschen goed en kwaad niet meer ziet.
Ziet dan de mensch die zich zelven beheerscht en
Dike eert, die grenzen wel ? Is den mensch rechtsbesef
aangeboren ? Hesiodus twijfelt er niet aan. „Visschen,
wilde dieren, vogels verslinden elkander. Maar aan de
menschen heeft God het Recht gegeven. Wee dengene
die door meineed, dat Recht verkracht : zijn geslacht
verk-wijnt."
Aan de poetische theologie der oucle Grieken is het
eigen, praedicatm der godheid niet slechts, maar ook
voorstellingen die het contact tusschen mensch en god
uitdrukken, te zien en te beschrijven als persoonlijkheden.
„Zeus leeft en handhaaft het recht" zoo spreekt de
dichter. En onmiddellijk daarop ziet hij Dike als godin ;
zij staat aan de rechterhand van Zeus en fluistert dezen
de daden der menschen in het oor.
En dan volgt de oude belofte, zoo vaak herhaald, zoo
vaak weersproken, dat God de goederen van den Rechtvaardigen doet gedijen, daarnaast de overtuigender
verzekering dat wie zijn naaste kwaad doet zich zelven
kwaad bereidt en de vermaning aan Perses om den weg
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„tot het recht" to bewandelen, in den aanvang wel steil
maar effen op de hoogte.
Voor den Hesiodus-lezer uit den Platonischen kring,
dien wij ons denken, moge in de algemeene overtuigdheid van den ouden Boeotischen dichter een zekere
sterkende kracht liggen, de rechtsmoraal die Hesiodus
biedt zal hem allicht laag bij den grond schijnen. Hesiodus
weet dat tienduizend wachters van Zeus zijne daden
bespieden ; dit maakt hem overlegzaam, meer dan vroom.
Zijn armoede brengt mee dat hij rijkdom begeert. Maar
hij wil dien niet kwalijk -verkrijgen ; waarom niet ?
„Kwalijk vei worven goed verdelgen de goden." De
boerendichter weet hoe noodig de les is „eer uw ouders,
verpleeg den vreemdeling gastvrij", maar hij weet ook
dat hij daaraan moet toevoegen, „zoo ge dat niet doet,
straft u God." Hij noodigt zijn vrienden ter maaltijd,
maar laat zijn vijanden thuis. Hij eert zijn buren boven
zijn magen. Hij geeft wie hem geven, geeft niet wie hem
niet geven. Hij vertrouwt niet dan onder getuigen, zelfs
niet den eigen broeder.
Deze moraal is oprecht, maar uitermate utilistisch.
Zelfzuchtig en gespeend aan alle clementie kiest zij uitsluitend die woorden die de Boeotische boer kan en wil
verstaan.
Sprekender is voor den Athener, en ook voor ons, de
persoonlijkheid van Solon. In de oogen der burgers van
Athene is Solon bijna een staatsheilige, een schutspatroon,
vader der Atheensche wetgeving, schepper der democratic.
Wat hij „recht" achtte heeft hij in duidelijke woorden
gezegd ; den toestanci van het land dat hij zijne wetten
schonk kent elk Athener.
Het Attica van Solon is het tooneel van een ander
lijden dan Hesiodus in Boeotie zag. Feitelijk behoort
dat land aan den adel der Eupatriden. Zij bewonen de
stad, zij bezitten de ambten en, recht sprekend naar
ongeschreven wetten, hebben zij in hun handers de interpretatie van het dikaion ; want van hen is geen app61.
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Eigenlijk is voor de lager(' volksklasse in Attica de toestand nog ongunstiger dan voor den Boeotischen Boer.
Deze kon door arbeid zijn bescheiden landbezit doen
groeien ; maar de landman in Solons Attica zag, toes de
geboorteadel aan de macht van het roerend kapitaal een
plaats naast zich moest inruimen, zijn eigen toestand
on der t-weeledige tyrannie verergeren : oorlogslasten
en mislukte oogst, daling van korenprijzen door invloed
van buiten, klimmende macht van het gemunt geld,
dat hij niet bezit en van het crediet, dat voor hem niet
bestaat.
De dichterstaatsman, dieii Plato aan zijne leerlingen
deed kennel'. als Homerus' evenknie, Solon de Eupatride,
fundeert de staatsregeling die aan zijn land redding moet
brengen op een vast geloof in de Dikaiosyne. Hij wijst
en het fatalisme en de standsaanmatiging van den adel
af, zonder in overspaiinen radicalisme de oogen te sluiten voor de gewelddadigheden der demagogic. Zijne
„rechtvaardigheid" is bovenal gematigdheid en zelfbeheersching, de deugd die bij Plato sophrosyne zal heeten.
Ziehier verzen die elk Athener ken de :
Niet door de Moira van Zeus zal ooit deze Veste bezwijken,
Niet door der goden geweld, tronend in eeuwige macht.
Daarvoor strekt in te machtigen krijgsmoed Pallas Athena
Kind van den machtigen Zeus, wakend de hand over ons.
Neen in verdwaasde begeerte naar geld doen d' eigene burgers
Kwijnen ten doode de stad, vroeger zoo bloeiend en groot ;
Naast hen 't onrechtvaardig beleid van hen die de schare
Leiden in euvelen cooed, 't y olk en hun zelven ten val.

Tu.sschen, en te,genover die beiden plaatst zich Solon,
als rechtsverdediger
'k Strekte mijn schild over beiden als krijgsman, staand' in het
[midden.
Onrechtvaardige macht heb ik aan beiden betwist.

Tot beide partijen richt zich de dichter, maar inzonderheid tot den adel ; en hier komt duidelijker dan te
voren nit, wãt in zijne oogen recht is, en waarop dit
berust. In de stifle weelde van hun eetzaal dieneii zij hun
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genot, en hun begeerte worcit hun een prikkel, want
de verzadiging baart euvelen moed ; maar zwijgend ziet
Dike toe. Hun rust kan niet duren,
Immers de ramp van het Volk sluipt binnen in iedere woning,
Haar weert buiten den hof grendel en poorte niet
Zij springt over de steilte der muren en vindt u gewislijk,
Schuilt g' in het duister ook weg, diep in uw binnenvertrek.

Telkens en telkens weer komt Solon op dit eene
punt terug : de ontaarding van den mensch door de
hybris, en de onvermijdelijke noodzaak dat op die verbijstering van het rechtsbewustzijn de straf volgt.
Ras ontkiemt in uw weelde het gif der verblindende zonde,
In de beginselen klein, slechts een verborgene brand,
Zwak en nauwlijks bemerkt, doch smartelijk in haren wasdom ;
't Werk van de zonde gedijt slechts in vergankelijken bloei.
Zeus beschikt van alles het eind. Zie, plotseling treft hij,
Als in de lente de storm plostlijk de wolken verdrijft :
Geeslend de kokende waatren der zee, tot diep op den bodem,
Gierende over het veld, slaat hij de halmen terneer ;
Doch in het einde verheft hij zich hoog tot den zetel der goden,
Jaagt hij de neevlen uit een ; Helios' eeuwge glans
Straalt als te voren, de hemel is wolkenloos, heldere kalmte
Breidt den vrede weer uit over het vette der aard.

Zoo ziet Solon het werk der goddelijke gerechtigheid.
Natuurlijk, gelijk een stormvlaag op aarde, is de wraak
van Zeus. Als de straf is voltrokken, en de schuldige is
vernietigd, gaat alles als te voren.
Maar hoe aan de hybris te ontkomen ? — Vergeefs
zal de lezer van Solons Vermaningen bij hem een antwoord zoeken op de vraag, wat dan nu het wezen, wat de
normen zijn van de rechtvaardigheid. Zijn eenig antwoord zal dit zijn : „Ik zal aan, mijn yolk wetten geven."
Want in zijne oogen is de geschreven wet, kostbare gave
voor een yolk dat tot dien dag afhankelijk was geweest
van het „klasse-recht" der Eupatriden, de menschelijke
vertolking van het godlijk recht. Van Solon dateert de
vereenzelviging van Wet en Recht (van het Nomimon
en het dikaion), die ook in Socrates' tijd nog levendig is
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en tot op zekere hoogte bij dezen steun scheen te vinden.
Vandaar Solons bijna naleve verwachting van „den
Zegen der Wet."
Immers de zegen der Wet doet eendracht bloeien en orde,
Ongerechtige daad houden haar kluisters geboeid.
't Hob'lige effent zij, dooft de verzadiging, breidelt den hoogmoed,
Zonde's gedijende vrucht doet ze verdorren in bIoei ;
Zij maakt recht het verdraaide, de hand van den trotsche
[verzacht ze
Zij brengt vrede in den twist die onze burgers verteert.

Voor den tijdgenoot van Plato, die de teleurstellingen
van de democratische „eunomia" kende, mochten deze
woorden overspannen schijnen, toch was het niet mogelijk
dat hij Solon daarom een dweper zou noemen. Daarvoor
is Solon te eerlijk, te eenvoudig. Daarvoor klinkt in zijne
„Vermaning tot zich zelven" te oprecht zijn bekentenis,
dat „eerlijk verkregen rijkdom hem welgevallig is", te
echt-Grieksch zijne bede : „Geeft mij, o Muzen, Gij
kindren des lichts, helstralend in gratie, geeft mij zegen
en welvaart nit de hand der goden en goeden naam bij
de menschen. Mogen mijne vrienden mij eerbiedigen
en moge mijn naam bitter zijn op de tong mijner vijanden
van wege mijne gevreesdheid."
Dat is de Solon dien Plato's Athene kent. Voor hem
is het dikaion het zelfbeperkende besef van onze plichten
jegens den medemensch, een besef ruimer en vooral
liefdevoller dan de egoistische rechtvaardigheid die
Hesiodus predikt ; maar evenzeer als bij dezen voornamelijk kenbaar in de tegenstelling met de hybris.
En ten slotte roepen de versregels van Solon wederom
het „Hever onrecht lijden dan onrecht doen" van Socrates
den lezer voor den geest, en eveneens diens verklaring
dat hij zich bewust is alleen te staan in deze gedachten.
Niet geheel ontbreekt in de pOzie van den staatshervormer de berustende droefgeestigheid van dien Solon der
Croesus-legende, wiens demo ante mortem bealus Herodotus
met zoo meesterlijken takt heeft weten te parafraseeren.
Naast rechtmatigen trots klinkt soms de stem der teleur-
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stelling, ook de wrevel over onwaardigc kritiek. Aan den
gezichtseinder van zijn leven ziet hij de gestalte van
Pisistratus, die als tyran zal regeeren over Athene, en
om hem heen fluisteren stemmen hem toe : „Zoo hadt gij
ook kunnen zijn". Als van een ouderen Callicles klinkt
hun taal, wanneer Solon hun spot dramatiseert in
scurriel en kibblend verwijt. Hoor wat ze zeggen in het
snelle tempo van den bitsen trochaeus, die demagogen,
die, als ze in zijne plaats waren geweest, wel beter voor
zich zelf zouden hebben gezorgd :
Solon is geen wijze denker, ook geen man van overleg !
Rijk geluk wou God hem geven, maar hij stak de hand niet uit.
Voile buit had hij gevangen, doch verstomd verzuimde hij
't Zware net weer op te halen : moed en zinnen was hij kwijt.
God ! Had ik die macht in handen, gaarne zou ik eenen dag
Rijk als •koning van Athene baden in dien overvloed,
Moest 'k me daarna laten villen en mijn kindren sterven zien !

De Atheensche jonge mannen, wier hoogere opvoeding
Plato in zijn Gorgias en Republiek geen oogenblik vergeet, hebben ongetwijfeld en Hesiodus' Erga en de Vermaningen van Solon gelezen en geleerd : Glaucon en
Adeimantus geven daarvan in den Staat afdoende bewijzen. Maar zeker niet minder ging het spreukenboek
van Theognis van hand tot hand.
Zelfs al nemen wij aan, dat niet de helft der verzen
dit conglomeraat opgenomen, aan Athenes jongelingschap
als het werk van den Megarensischen „Moralist" werd
in handen gegeven, zoo kunnen wij ons Loch slechts verbazen dat in dit bock de Atheensche opvoeders hun
kweekelingen „moraal" deden zoeken. Welk een vereeniging van standtrots, wrevel en hartstochtelijken
haat mengt zich hier met de alledaagsche vermaning
tot ingetogen bescheidenheid. Is hier het beeld van den
Rechtvaardige te zoeken zooals dat zich vertoonde aan
den blik van een ernstig dichter uit den tijd toen de
Perzische oorlog naderde ? Is deze dichter bevoegd aan
Athenes zonen te leeren wat Recht is ?
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Indien men die vraag aan Theognis zelf voorlegt, clan
antwoordt hij :
wilt gij me wasschen, dan zal, zoo rein als het uit werd gegoten,
Smetteloos 't water altijd neder me stroomen van 't hoofd.

Betwijfele men die smetteloosheid, in ieder geval is
deze dichter origeveinsd. Hij is geeii vredestichter in
den naam des rechts als Solon Worstelend in den partijstrijd eischt hij zijn recht op, een aristocraat, die in de
bitterheid van hallingschap en mine zijn standsgevoel
niet heeft verloren. En juist daarom trekt en verdient
hij de aandacht. In een reeks van verzen, krachtig levend
door de vastheid van zijne overtuiging, spreekt hij nadrukkelijk nit dat de edele afstamming (de eugeiieia) de eenige
broil is der waarachtige deugdelijkheid (arele). Zoo noemt
hij eenvoudigweg de adellijken de „Goeden". „Slechten"
heeten zij die behooren tot de schare „die de wet niet
kent."
Wat Theognis op grond van die overtuiging zijn jongen
vriend Kyrnos predikt, is een zeer wereldwijze moraal,
onverbidlijk tegenover de vijanden, vol gespierde minachting voor de „Slechten", maar binnen den kring van
de eigene vrienden ernstig en trouw, vol heilzamen schrik
voor de hybris.
Tegenover den vijand kent Theognis geen erbarmen dat
op eenig recht zou steunen. Kyrnos wachte zich, ooit een
van de slechten tot zijn vriend te maken. Maar in schijii
zij hij hun vriend. „Win eerst uwen vijand door vleierij"
---- zoo leert deze wereldwijze zijn jongere
„maar hebt
gij hem eeiis in uw macht, neem dan wraak, zonder ook
zelfs maar naar een voorwendsel te zoeken.
Soms schijnt de toon wat zachter. „Het is niet behoorlijk"
zoo staat er ergens
„pijn te doen zonder noodzaak". Maar dit is een uitzondering. Trovwens, wreede
vreugd ligt niet buiten het oudhelleensche karakter.
Het is Grieksch gedacht als in Sophocles' Aiax Athena
tot Aiax zegt : „Daar is geen zoeter lach clan over 's vijands
Iced." En de hoofdtoon in Theognis' verzen is wel die
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van zijne bede : „Gene God mij dank te vergelden aan
hen die mij liefhebben en sterker te zijn dan mijne
vijanden."
Die „slechten", het zijn natuurlijk de onedelen. Hun
dankt hij het dat hij de armoede kent „die zijn hand
verstijft en zijn tong verlamt", hun werk is het dat hij
beeft voor den ouderdom „die den spaarzamen wader
een proof laat voor de hebzucht van zonen, biddend om
zijnen dood."
Was het waarlijk de moeite waard, zoo vragen wij
allicht deze gelijkvloersche ver7uchtingen doorlezend,
dat de Atheners hun zoons zulk een boek in handers
gaven ? Ik wil niet antwoorden met de verzekering dat
er naast al die klachten toch werkelijk ook veel ernstige
spreuken in de Theognidea staan. Ook deze zijn van
banaliteit niet vrij. Maar de jonge Athener die Theognis'
verzen niet leest als een „zeclekundige handleiding",
doch er stof tot eigen nadenken over het vraagstuk van
de dikaiosyne in zoekt, vindt daarin wel dingen die zijne
aandacht trekken. Het geslacht waartoe hij zelf behoort,
heeft zich, zeker ook wel onder den invloed van de krach-

tig opbloeiende natuurphilosofie voortdurend weer de
vraag gesteld naast Plato's dialogen getuigt daarvan
vooral de tragedie van Euripides — of deugd en rechtvaardigheid kunnen worden aangeleerd of dat zij een
erfgoed zijn van onze ouders. Voor den Atheenschen
lezer van Theognis is het niet zonder belang te zien, hoe
weinig dat voor den dichter van Megara een vraag was.
„Kinderen verwekken en kinderen voeden" — zoo zegi
hij — „is gemakkelijker dan hun goede denkwijze bij te
brengen. Nooit heeft iemand nog een man kunnen aanwijzen die den onbezonnene bezonnen, den slechte goed
kon makers. Als aan de Asklepiadelsche arisen Zeus de
kunst had verleend slechtheid te genezen en den verbijsterden geest eens menschen te helen, dan zouden zij een
zeer hoog loon kunnen eischen. Als men verstandig inzicht kon vervaardigen en het dan in een mensch leggen,
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zou nooit nit een goeden vader een slechte zoon worden
geboren."
Verbastering van den adel acht Theognis dus mogelijk ;
en grimmig is zijn haat tegen die standgenooten die om de
wille van het geld een vrouw hebben getrouwd uit „slechte
ouders". „Weten zij dan niet dat men goede bokken en
paarden alleen teelt uit dieren van edel ras ?"
Waarin nu eigenlijk de aristocratische dichter die
raseigenschap van de arète gelegen acht, zegt hij niet.
Trouwens, de bespiegelende moraal had nog den invloed
niet ervaren van den veelbereisden Herodotus, die —
zonder veel te moraliseeren -- zoo duidelijk aan zijne
landgenooten zou doen zien, hoe verschillend de stammen
der menschen dach ten over de vraag, wdt recht en wal
onrecht was. Misschien, inclien men Theognis de vraag
had voorgelegd : „noedanig is het dikaion ?" dat hij in
den trant van Platos Euthyphro zou hebben geantwoord :
„rechtvaardig is de man die doet zoo als ik doe." Maar
belangwekkender moet wel de dichter den nadenkenden
lezer zijn toegeschenen, omdat hij zoo nadrukkelijk als
te voren niet was geschied de vraag van het recht met
het godsgeloof zelf in verband brengt. Steunt bij Hesiodus
en Solon hun geloof in het recht op hun geloof in de godheid, Theognis maakt van de onzekerheid der overwinning van het recht een Theodicee. Al gaat hij zelf -getrouw aan de grondgedachte zijner gansche poezie,
dat „maathouden de hoogste eisch is" — niet zoo ver dat
hij, al het onrecht ziende dat op aarde bloeit, het bestaan der goden zou loochenen, hij ziet daarin als 't ware
een gevaar voor den godsdienst zelf. Hij waarschuwt,
om zoo te zeggen, Zeus, en spreekt zijn verbazing uit
„dat deze die toch almachtig is en de gezindheid der
menschen kent, toelaat dat de rechtvaardige, de bescheidene en de geweldadige een zelfde lot ervaren". Ziedaar
vragen die niet zouden ophouden ook het geslacht van
Socrates nog te kwellen.
Het geslacht van Socrates' tijdgenooten ! Het is -wet
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noodig een oogenblik stil te stain hij de periode, die dad..
dus ook den hoorder van Plato's Gorgias dien
geslacht
wij trachten te volgen in zijne retrospectieve overdenking
scheidt van Theognis. Hoe had zich in die eeuw het
veld verruimd waarop, niet in de dichtkunst maar in de
werkelijkheid van het leven, de adikia en de hybris —
duidelijker veeltijds dan de dikaiosyne zich aan het
oog der wereld vertoonden Het geweldigst was den
Grieken de gestalte van Hybris verschenen in den legerstoet der Perzen, verslagen bij Marathon en Salamis.
I)at wonder — niet zonder de zichtbare hulp der Goden
geschied
was in hun oogen de openbaring van den triumf
der gerechtigheid. Op aangrijpende wijze ziet de Athener
die overtuiging vertolkt in de „Perzen" van Aeschylus ;
uitvoeriger teekent Herodotus voor zijne zonen het
drama van den Perzischen oorlog als den val van °asterschen hoogmoed. Maar d,eze „triumf van het recht" heeft
in de handen van Athene de macht gelegd ! Is nu voor
het Athene van Th....,mistocles, Aristides, Pericles het
Recht een vaststaand begrip ? En — ernstiger vraag ! —
is het Recht doel van dien Atheenschen Staat ? Doet
ooit zich in de geschiedenis van zijne machtsontwikkeling ook maar een flauwe weerklank vernemen van het
woord dat Socrates zou spreken „Erger is het, onrecht
te doen, dan onrecht te lijden" ?
De toehoorder van Plato's Gorgies weet wel beter.
Hij heeft van zijn vader kunnen hooren, op welke wijze
Athene groot en machtig is geworden, zelf heeft hij in
den strijd om de macht, dien de oorlog met Sparta gebracht heeft, de glorie van zijne stall zien verbleeken.
Waar lag hier het Recht ?
wij stellen ons voor, dat bij die vraag de Platolezer
een oogenblik de poeten-bundels die wij hem in de hand
legden, terzijde schuift, in zijne behoefte om iii plaats
van dichterbespiegeling de stem der werkelijkheid, der
historie, te vernemen. Welnu, niet lang voor Plato's
Gorgias een dertig jaren ten naastebij heeft Thucydides zijnen medeburgers het bock over den Peloponnesi-
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schen oorlog gegeven. Maar, als inleiding tot zijn sehildering van den worstelstrijd tusschen Sparta en Athene,
schetste de IVIeester in forsche trekker de opkomst van
het Attische rijk, tijdperk van vijftig jaren, de pentekontetie. Thucydides is allerminst een chauvinist, en
al onthoudt hij zich meestentijds van inoralistische kantteekeningen, zijn koel verhaal verbergt niet, dat zoowel
het opgroeiend Athene als elke strijdende staat, naar
den aard van Callicles in den Gorgias, Becht acht wat het
voordeel is van den sterkste.
Terwijl de lectuur van Thucydides meesterwerk, het
sobere verslag van zijne vaderlandsche geschiedenis, met
telkens sterker aandrang den nadenkenden lezer deze
vraag zal voorleggen : „kan ooit de leuze van Socrates,
dat onrecht plegen erger is dan onrecht ondergaan, zelfs
indien zij juist mocht zijn voor de inclividun, ook gelden
voor staten onderling?", zal het hem loch stellig treffen dat die staten zelf telkens weer hunnen strijd een
strijd om het Recht noemen. Dat laat ook Thucydides
de Spartanen doen, wanneer zij (in 431) iederen schijn
Vail overhaasting bij de voorbereiding tot den funesten
oorlog vermijdend, in overeenstemming met hunne bondgenooten besluiten den strijd op leven en dood met het
machtige Athene aan te gaan. „De Atheensche gezanien"
— zoo luidt in het verslag der laatste onderhandelingen,
die aan de oodogsverklaring voorafgaan, het bondig slotwoord van een der Spartaansche woordvoerders -- „hebben, bij al 111311 eigen lof wegens hun heldenfeiten in den
Perzischen oorlog. niet kunnen ontkennen, dat zij onrecht plegen jegens staten met oils verbonden. Van ons
eischt bezadigd inzicht zulk onrecht Diet te gedoogen."
En kort na deze uitspraak volgt het officieele besluit der
Spartaansche symmachie „dat de Atheners schuldig
staan aan onrecht."
Is dit in Thucydides' oogen Spartaansche hypocrisie ?
Wil hij door dit 6ene voorbeeld laten zien dat staten
evenals mensehen hun eerbied voor de majesteit van het
recht bij voorkeur hierdoor toonen dat zij zich zelf aan-
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wijzen als hare verdedigers ? Als gewoonlijk onthoudt
zich de historicus van kritiek. Maar het moet toch ook
zijne Atheensche lezers wel hebben getroffen dat hij
juist op deze plaats, onmiddellijk na de vermelding van
het boven aangehaalde Spartaansche vonnis eene schets
inlascht van de pentekontetie, ten einde te doen zien
„op welke wijze de Atheners in deze hunne macht-positie
waren gekomen". Trouwens wie zoekt in deze schets,
die immers eene inleiding is tot den Peloponnesischen
oorlog, iets anders dan een strijd om de macht ?
Plato zelf heeft, niet alleen in zijne brieven, maar ook
op menige plaats in zijne dialogen duidelijk doen uitkomen dat zijne sympathieen niet onverdeeld aan de zijde
van de Atheensche democratie stonden. Bij zijne leerlingen was de lectuur van den gestrengen Thucydides
we! geschikt de trotsche ingenomenheid te temperen met
welke de meeste Atheners de schepping van het Attische
rijk, gesymboliseerd in de schoonheid van de acropolis,
aanschouwden. Het was in den tijd toen Plato zijn Gorgias
schreef, bij de Atheensche redenaars zeer in zwang het
Athene van de vijfde eeuw te lofprijzen als het palladium
van Grieksche vrijheid en het haardvuur van Helleensche
gerechtigheid. Daartegenover stemde toch de lectuur
van Thucydides wel tot nadenken.
De geschiedenis der Attische confederatie is die van
tallooze bonden uit lateren tijd. Het was eens geweest
eene vereeniging van gelijkberechtigde leden : alien
samen tegen Perzie, ieder op zich zelf autonoom. De
Atheners hebben daarvan een Attisch rijk gemaakt, en
Thucydides, zonder zich te verliezen in uitvoerige bespiegelingen over hun recht om dat te doen, teekent het
ziekteproces scherp en duidelijk. Eerst, naarmate het
gevaar uit het Oosten meer en meer verbleekt, neemt bij
de Eilanders de bereidvaardigheid om nog steeds een
even sterke bondsvloot te onderhouden af. Dan moedigen
de Atheners hen aan hunne praestatie in schepen en
manschappen om te zetten in geldelijke bijdragen. Straks
— gewichtig teeken van den veranderden toestand —
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wordt de bondskas overgebracht van het heilige Delos
naar Athene, de „Bondsdag" verloopt, Athene bestuurt
de gelden als haar wettig eigendom, stort jaarlijks een
zestigste van het bedrag der bondsbijdragen in de heilige
schatkist van de Burchtgodin, en versterkt uit de gelden,
door de Bondgenooten jaarlijks naar de Stad gebracht,
de vloot, die zelfde vloot die de bondgenooten komt
dwingen tot gehoorzaamheid, zoodra ze nalatig zijn in
het betalen hunner penningen !
Het zal ongetwijfeld in de jaren na 473 te Athene ook
wel in zwang zijn geweest de vraag te stellen : „wie draagt
schuld aan den oorlog ?" Voor hen die deze vraag stelden
vooral voor hen die daaraan de kwellende vraag van
het recht tot strijden verbonden gal het boek van Thucydides rijke stof. Want al roert hij de ontwikkelingsgeschiedenis van de Atheensche democratic nauwlijks
aan, al spreekt hij niet opzettelijk van de middelen -waardoor het ideaal van regeering „door het yolk voor het
yolk" in zijn vaderstad werd tot stand gebracht, welk
leerling van Plato had niet reeds voor deze zijne Politeia
schreef de geschiedenis van die democratie eer als een
verwordingsproces dan als eene verwezenlijking van
politieke of sociale rechtvaardigheid leeren beschouwen ?
Voorzeker het moest den Athener uit Platos kring wel
spoedig du,idelijk worden, dat de lezing van Thucydides'
werk, noch in de beschrijving van de pentekontetie,
noch in de schildering van den grooten oorlog zelf, hem
„het vredige gelaat der Dikaiosyne", dat hij zocht, zou
doen zien.
In dit opzicht vooral wekt de Platonische Socrates
bij zijne hoorders een zeer sceptische stemming. Op
verschillenden toon doet hij telkens weer die lastige
vraag : „Zijn niet de Atheners onder het bestuur van
Cimon en Pericles, die toch een ieder roemt als uitnemende
staatslieden, zedelijk achteruitgegaan ?" En, minder bespiegelend dan Plato, heeft, toch ook Thucydides nergens
verheeld dat naar zijne meening de fijngevoeligheid
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van de Atheners, zoo wel als van de andere strijdende
partijen door den strijd zelf was achteruitgegaan.
In den grond der zaak zullen wel de geschiedschrijver
en de wijsgeer den oorlog zelf gerekend hebben te behooren tot het gebied van het onrecht. Thucydides is realislist genoeg om te begrijpen dat in den oorlog andere
normen van moraliteit gelden dan in den vrede. Den
lezer, die bij hem licht zocht in de vraag over het onrecht,
moet dat te meer hebben getroffen omdat de historicus
zoo zelden bij zijn verhaal moralizeerende kantteekeningen geeft. Maar de teekenende bladzijden zijn voor
het grijpen. Treffend is reeds de schildering van den
aanvang. Terstond nadat de Perzische vijand Hellas
heeft ontruimd, begonnen onder de energieke leiding
van Themistocles de Atheners hun muren te herstellen.
Hoe haastig dat geschiedde, kunnen ook thans nog de
bezoekers van Athene zien ; zuilstukken en bouwfragmenten, allerwege samengegaard, zijn ingemetseld in
den noordelijken Acropolis-muur. Maar zoo haastig
kon dat niet geschieden, of Sparta had het bemerkt. Nu
had feitelijk Sparta daarover niets te zeggen ; maar het
is bevreesd voor versterking van de stad in welke het
zijn concurrente zag, en protesteert, omdat zulk eels
vestingbouw met het „gemeenschappelijk belang" van
Hellas in strijd is.
Thucydides verzwijgt niet dat Sparta.
in deze verwijzingen naar het „gemeenschappelijk
belang" eigen egoistischen naijver verbloemt, maar het
listig spel waardoor Themistocles, zeli te Sparta als
gezant aanwezig, de Spartaansche protesten weet te
verschalken, verhaalt hij op zoo levendige wijze dat de
lezer, lachend over het succes, vergeet te vragen, of leugen
o nrecht is.
Er is geen enkel oorlogsverhaal te vinden, waarin
niet tal van zulke „krijgslisten" worden gelezen en toegejuicht. „A la guerre comme a la guerre" kan men ook in
't Grieksch vertalen. Maar het doorbladeren van Thucydides' boek brengt ook tafreelen te over, die de gedachte
aan vergroving wel moeten wakker roepen. Sams zijn ze

33

ADI [(IA.

zeer vluchtig geschilderd, met die voor Thucydides zoo
karakteristieke soberheid, die het oordeel aan den lezer
overlaat. 1k kies daarvan eel] enkel voorbeeld (Thuc.
I. 106).
In den loop van die worsteling nit de eerste jaren van
de Atheensche expansie, die men gewoonlijk den eersten
Peloponnesischen oorlog noemt, is — in het jaar 458 —
een Corinthisch hulpleger van de Boeotiers door de
Atheners tot wijken gedwongen. Een deel van deze
vluchtende troep raakt den weg kwijt en komt terecht
op een stuk land dat aan drie kanten door een diepe
greppel is omgeven. Als Atheners dit bemerken sluiten zij door hun hoplieten het terrein aan de voorzijde
Neen
af en ...... nemen de Corinthiers gevangen ?
laten door hun lichtgewapende de geheele troep doodsteenigen. „Voor de Corinthiers was dit een zware slag",
voegt Thucydides droogweg toe aan dit verhaal van een
slachting, eer harbareti waardig dan de stad die trotsch
was op hare eereplaats als middelpunt der geestesbeschaving. Toch zal stellig een Athener, ook uit Plato's
Maar hij
tijd, kunnen zeggen : „dit is oorlogsrecht !"
leest vomt in zijn geschiedboek, hij ziet in den Peloponnesischen oorlog schrede voor schrede de wreeaheid in
't krijgvoeren klimmen, het machtsgebied der Adikia
toenemen. En nergens misschien zal de voortgezette
lectuur hem grievender pijn doers dan bij die bladzijden
in welke Thucydides rapport geeft over de verhandelingen tusschen Athene en Melos (Milo) in 416. -- Hier
heeft de historicus, afwijkend van zijn gewoonte om de
pleidooien der beide partijen in lange redevoering weer
te geven, een geheel andere methode gevolgd : woord
en tegenwoord geeft hij hier in gedrongen kortheid, als
een dialoog uit eene tragedie ; en inderdaad de ondergang van Melos is eene tragedie.
Reeds de omstandigheden, onder welke dit gesprek
plaats had, geven een duidelijk beeld van Athene's
geestestoestand. De bestuurster der Attische confederatie, hoe hoog zij ook mocht opgeven van den zegen der
0.
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isonomie, die de hoofdstad haren burgers verzekerde, kon
niet dulden dat die isonomie de autonomie der zeestaten
zou insluiten. Het kleine eiland Melos, Dorisch van bevolking en dus Spartaansch-gezind, mocht zich niet
aan den Attisehen bond onttrekken. Dat Melos zich in
den strijd tusschen Athene en Sparta onzijdig had gehouden, was den Atheners niet genoeg zij verlangden
aansluiting, d.w.z. onderwerping. Reeds tien jaar vroeger
—in 426 —hadden zij in een vluchtigen overval getracht
het eiland tot gehoorzaamheid te dwingen ; maar destijds was die poging mislukt. Nu voelen de Atheners
sterker dan te voren, wat men ook toen reeds „taktische en strategische noodzakelijkheid" noemde ; zij
„beschouwen het eiland als met hen in oorlog" en zenden
er een sterke expeditie heen. Maar voor zij tot daadwerkelijke vijandelijkheden overgaan wenschen zij onderhandelingen aan te knoopen. Zij zenden afgevaardigden
die intusschen door de Meliers niet in de openbare yolksvergadering worden toegelaten, maar in een besloten
bijeenkoinst van den Raad worden gehoorct. De gedachtenwisseling daar gevoerd is — zelfs wanneer ze voor
een deel door Thucydides mocht zijn gefingeerd — zoo
merkwaardig, en ten opziehte van de rechtsvragen in den
Gorgias behandeld zoo treffend, dat wij het geheele
betoog, zoo als Plato en zijne hoorders dat hebben gelezen hier onverkort, in letterlijke vertaling, laten volgen.
De norsche gedrongenheid van het origineel moest
helaas voor een deel in de overzetting te loor gaan. Den
gewrongen stij1 heb ik zoo veel mogelijk bewaard.
A TH. Aangezien niet ten overstaan van het yolk ons
overleg plaats heeft (blijkbaar om te voorkomen dat de
menigte bij een aaneengeschakelde rede aannemelijke
en niet meteen weerlegde woorden van ons vernemend
zou worden misleid wij zien namelijk zeer wel in dat
dit de strekking is van onze ontvangst in zoo beperkte
kring —) moet ook gij, die hier zitting hebt, op nog zekerder
wijze te werk gaan. Punt voor punt namelijk, en ook gij
zelf niet in lange rode, doch op alles wat u onjuist gezegd
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dunkt oogenblikkelijk repliceerend, moot ook gij uw oordeel geven. En zegt ons nu allereerst of gij dit goedkeurt
zooals wij het voorstellen.
MEL. De redelijkheid van rustige onderlinge underrichting wordt door ons niet miskend. Maar de oorlogstoestand, thans reeds aanwezig en niet meer op komst,
dunkt ons daarmede in strijd. Want wij zien dat gij hier
zijt gekomen met de bedoeling dat gij zeif rechters zult
zijn over 't geen hier gezegd zal worden, en dat voor
ons hoogst waarschijnlijk de afloop deze zal zijn : indien
wij ten opzichte van de rechtvaardigheid, onzer zaak de
overhand behouden en op grond daarvan weerstand
bieden, oorlog, en, indien wij door U overtuigd worden,
slavernij.
A TH. Wel, indien gij hier samengekomen zijt ter overweging van vermoedens over de toekomst of met eenig
ander doel dan om op grondslag van den feitelijken toestand en van hetgeen gij voor U ziet te beraadslagen,
over redding voor uw stad, kunnen wij de bespreking wel
staken. Maar zijt ge hier met de laatste bedoeling, dan
kunnen wij voortgaan.
MEL. Het is begrijpelijk, en ook wel vergeeflijk, dat
menschen die in onzen toestand zijn, zich met hun denken
en hun spreken wenden naar vele kanten Intusschen,
deze vergadering is inderdaad hier om de wine van het
behoud onzer stad en zoo geschiede het overleg op de
wijze tot welke gij ons oproept.
A T.I. Welnu dan, zoo zullen eenerzijds wij zelf niet
met fraaie woorden Of dat we krachtens onze overwinning op de Perzen met recht de opperheerschappij voeren,
of dat we onrechtmatig door U bejegend met recht tegen
U optrekken, in lengte van redenen die u toch niet overtuigen, betoogen, maar verwachten dan ook andererzijds
van U dat gij niet, door te betoogen dat uw verwantschap met Sparta als kolonisten U immers onmogelijk
maakte deel te nemen aan onze expedities, doch dat ge
ons nooit eenig nadeel hebt gedaan, zult denken ons te
overtuigen. Wij wenschen het mogelijke in overeen-
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stemming met ons beider werkelijk inzicht te bereiken,
goed inziende gijlieden zoowel als wij dat bij menschelijke beschouwing recht zich alleen kan doen geld.en
als beiderzijds de dwingende noodzaak gelijk is, maar
dat het bereikbare wordt doorgezet door den machtigste
en dat de zwakste dit aanvaardt.
MEL. Toch, naar wij althans gelooven, is het van nut
(immers wij moeten wel, nu gij als grondslag van onze
overlegging met terzijde stelling van het rechtvaardige
het voordeelige hebt gesteld, die richting volgen) dat
gij niet vernietigt wat een gemeenschappelijk goed is,
ni. dat steeds dengene die in gevaar geraakt geworde,
wat redelijk is, en dat his.] ook dan, wanneer zijne overtuigingspoging jets beneden de grens der evidentie mocht
blijven, eenige hulp erlangt. Zulks nu is niet minder in
uw belang, naardemaal gij, zoo ge te eeniger tijd het
onderspit zoudt delven, anders zeker door de allerzwaarste
straffen anderen ten -voorbeeld zoudt strekken.
A TH. Maar ons aangaande : van onze sup rematie —
maakt ons
zoo daaraan ooit een eind mocht komen
tie beeindiging niet ongerust. Immers niet zij die over
zooals ook de Lacedaemoiiiers,
anderen heerschen
niet zij
tegen vie overigens onze strijd thans niet gaat
zijn te vreezen voor de overwonnenen maar hachelijk
is het veeleer indien de ond,erhoorigen hun vroegere
meester, zelf hen aanvallende, overmeesteren. Ten opzichte nu van dit gevaar onze kansen te wagen moge ons
zelf worden overgelaten. Maar dat wij eenerzijds hier
aanwezig zijn in het belang van onze heerschappij doch
andererzijds ter wille van het behoud uwer stad onze
voorstellen komen doen, dat zullen wij u thans duidelijk
maken, daar wij wenschen zonder moeite de heerschappij
te
in ons beider belang
over u te erlangen en u
zien behouden.
MEL. En hoe zou het voor ons voordeelig kunnen
zijn uw slaven te worden gelijk het voor u voordeelig is
de heerschappij over ons te erlangen ?
A TH. Wiji u dan ten deele zou vallen dat gij in plaats
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van het allerrampzaligste lot te ondergaan, ooze onderdanen zoudt warden en wij winst zouden behalen door U
niet te -verdelgen.
MEL. Maar de mogelijkheid dat wij onder handhaving
van onze neutraliteit vrienden in plaats van vijanden
zouden zijn, doch bondgenooten van geen van beide partijen, zoudt ge niet kunnen aannemen ?
A TH. Neen, want niet zoo zeer Uw vijandschap doet
ons schade als uw vriendschap, die als een bewijs van
ooze zwakheid zou worden geduid, terwiji haat uwerzijds
in de oogen onzer onderdanen een teeken is van onze
macht.
MEL. Zien dan Uwe onderdanen de redelijkheid
aldus in, dat zij degenen die niets met u hebben uit te
staan op g ene lijn plaatsen met hen die of — gelijk het
meerendeel
als uw kolonisten, of gelijk enkelen, als
eertijds van u afgevallenen, door U zijn tot onderwerping
gebracht ?
A TH. Ja ! Want in aanspraken steunend op rechtsgrondslag achten zij dat geen van beiden te kort schieten
maar zij meenen dat de eerst genoemden
zooals gij
hunne onafhankelijkheid handhaven uit hoofde van hun
macht en dat wij uit vrees hen niet aantasten. Derhalve
zoudt gij — afgezien van de uitbreiding van ons machtsgebied
ons door uwe onderwerping de veiligheid ver schaffen, zulks te meer omdat gij eilanders zijt, en zwak ker dan de overigen.

MEL. Maar acht gij dan geen veiligheid gelegen in
hetgeen we zoo straks aanduidden ? Immers ook
thans weer moeten wij wel, gelijk gij na ons te hebben
uitgewezen uit elk betoog over recht ons wilt overreden
te luisteren naar uw belang, zoo ook wij door aan te wijzen
wat voor ons nuttig is, trachten, indien wellicht ons belang ook het Uwe mocht zijn, U daarvan te overtuigen.
Welnu : al diegenen die nu strijdgenooten zijn van geen
der beide partijen, hoe zult ge die niet tot oorlog met u
zelven brengen, wann.eer zij, ziend.e wat hier gebeurt,
tot het besef komen, dat gij u te eeniger tijd ook wel
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tegen hen zult keeren ? En zult gij dan daarmee niet
onvermijdelijk de vijanden die gij reeds hebt vermeerderen,
en dezulken die er zelfs nooit aan gedacht hebben Uwe
vijanden te worden, u op den hals halen ?
A TH. Geenszins. Want wij gelooven niet dat zij voor
ons het meest te duchten zijn, die hier of daar op het
vaste land wonend, in hun waakzaamheid jegens ons,
dank zij hun ongestoorde vrijheid, zeer langzaam zullen
te werk gaan. Maar veeleer de Eilanders, en de wellicht
nog niet onderworpenen zooals gij, en hen die door den
dwang der heerschappij reeds worden geprikkeld. Dezen
toch zullen zeker het lichtst, toegevend aan hunne onberadenheid, zoowel zich zell als ons brengen in een toestand van onmiskenbaar gevaar.
MEL. Dan voorwaar, als gijzelf zooveel op het spel
zet om uit uwe suprematie niet te worden ontzet, en zij
die thans reeds uw onderhoorigen zijn om daarvan te
worden bevrijd, zou het voor ons inderdaad, die nog vrij
zijn, in hooge mate onwaardig en lafhartig zijn, niet, inplaats van de slavernij te aanvaarden, lievei het uiterste
te beproeven.
A TH. Niet indien gij met bezadigdheid overlegt.
Immers het geldt hier voor u niet een strijd om man haftigheid ten einde u voor schande te vrijwaren ; maar
over uw behoud loopt veeleer uw beraadslagen, om namelijk geen weerstand te bieden aan veel sterkeren dan gij.
MEL. Maar wij weten bij ervaring, dat de oorlog
het algemeen niet zelden een grootere gelijkheid van
kanswisseling voor beide partijen ervaart dan bij het verschil der wederzijdsche strijdkrachten te verwachten
via En voor ons ligt in oogenbiikkelijk toegeven geen
enkel element van hoop, terwiji er bij krachtig handelen
nog hoop bestaat dat wij ons staande houden.
A TH. Hoop ? Ja, zij is een vertroostingsmiddel in
gevaar, maar terwiji zij hen die haar in hunnen overvloed
aanvaarden, ook al doet zij hun schade, toch niet geheel
ter aarde werpt, doet zij aan hen die met betrekking tot
hun algeheele bezit haar kansen wagen dan haar ware
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wezen kennen, wanneer zij immers de hoop is spilziek — van alles beroofd zijn. Ook laat zij dan nets over
waarmee men, thans haar geheel doorziende, zich tegenover haar kan wapenen. Dat moge U, zwak als gij zijt,
nu uw behoud aan een draad hangt, niet overkomen.
En evenmin moogt gij gelijk worden aan de menigte van
hen, die, terwiji het hun nog mogelijk is redding te vinden langs menschelijken weg, op het oogenblik dat hen
in hunne benauwdheid alle zichtbare hoop begeeft, voetsteun zoeken in die verborgene verwachtingen die, zooals
zienerskunst, orakels en wat dies meer zij, onder het
opwekken van hoop leiden tot verderf.
MEL. Moeilijk achten ook wij weet dat wél — het
tegen uw macht en tegen het noodlot, indien dit niet aan
heiden gelijke kans zal bieden, te strijd,en maar desniettemin blijven wij bouwend op het lot dat in godes hand is,
vertrouwen dat wij niet zullen worden verslagen, naardemaal wij als vromen staan tegenover niet-rechtvaardigen.
Ook verwachten wij dat voor hetgeen in onze macht te
kort schiet de symmachie der Lacedaemoniers ons zal
bijstaan, daar deze gebonden is — al ware het om niets
anders dan toch zeker om onze verwantschap — reeds
uit schaamtegevoel ons te helpen. En niet ganschelijk
alzoo zonder goede reden voelen wij ons bemoedigd.
A TH. Ziet p ier ! Wat voor eerst de welgezindheid van
den kant der goden betreft, meenen wij niet in het nadeel
te zullen zijn. Want geen van de menschelijke geloofsvoorstellingen aangaande de godheid noch een van der
menschen verlangens in hun onderling verkeer gaan wij
te buiten door onze eischen of onze daden. Immers door
ons geloof vermoeden wij dat de godheid, en door zeker
erkennen weten wij dat de menschheid altijd krachtens
natuurlijke noodzaak heerscht over datgene wat zij in
macht overtreft. En niet wij hebben die wet gesteld,
noch zijn wij de eersten die haar terwiji zij bestond toepassen, maar wij aanvaarden haar als bestaande, en terwiji wij weten dat wij haar als voor eeuwig geldend aan
ons nageslacht zullen nalaten, passen wij haar toe op
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onze beurt, vast overtuigd dat en gij en anderen, zoodra
gij in de zelfde machtspositie kwaamt, het zelfde zoudt
doen. En terwiji wij dan nu ten opzichte van de godheid
op die gronden redelijkerwijze geen vrees voor nederlaag
koesteren, prijzen wij wel, van wege uwe verwachting
aangaande de Lacedaemoniers, in welke gij vertrouwt
dat zij door schaamtegevoel (inderdaacl !) gedrongen
wel zullen helpen, uw geringe ervaring van menschelijke
slechtheid gelukkig, maar wij benijden u uwe onnoozelheid niet. De Lacedaemoniers toch houden wel met betrekking tot hun onderling verkeer en de meeste hunner
inlandsche wetsinstellingen de deugdzaamheid in eere,
maar hoe zij zich tegenover anderen gedragen, daarover
zou men heel wat kunnen zeggen : samenvattend zou
men het aldus het duidelijkst uitdrukken, dat zij op meer
in 't oogvallende wijze dan iemand dien wij kennen al
wat hun aangenaam is schoon achten en alwat hun voordeelig is rechtvaardig. En voorwaar, die gezindheid
stemt niet overeen met uw zonder redelij ken grond gekoesterde hoop op redding.
MEL. Maar wij vertrouwen juist om die reden zeer
bepaaldelijk dat uithoofde van hun eigen belang zij niet
zulllen wenschen, door het verzaken van hunne kolo'listen, de Meliers, in de oogen van degenen onder de
Grieken die hun welgezind zijn in trouw te kort te schieten en aan hun vijanden voordeel te verschaffen.
A TH. Meent gij dan niet dat het voordeel gepaard gaat
met veiligheid, doch het schoone en rechtvaardige onder
gevaar wordt betracht ? Dat nu wagon de Lacedaemoniers in 't gemeen zeer zelden.
MEL. Toch gelooven wij dat zij om onzentwil eerder
gevaren zullen aanvaarden en die als een hechteren
grondslag van veiligheid zullen beschouwen dan wanneer het anderen zou gelden, omdat ons land, als men
denkt aan krijgsexpedities, in de buurt van de Peloponnesus ligt, en wij door de verwantschap onzer gezindheid betrouwbaarder dan anderen voor hen zijn.
A TH. Maar als betrouwbare grondslag geldt voor
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hen die zich met anderen in den oorlog willen verbinden
gewoonlijk niet de welwillende gezindheid dergenen die
hunne hulp inroepen, maar dit, of iemand in krijgsmacht
boven anderen veel uitmunt. En daarop letten de Lacedaemoniers zelfs meer dan anderen. Uit wantrouwen althans
op de kracht hunner eigene toerustingen plegen zij vergezeld van een Heist sterk bondsleger tegen anderen op
te trekken. Daarom is het niet -waarschijnlijk dat zij,
naar een eiland ten minste, zullen komen oversteken
terwiji wij meester op zee zijn.
MEL. Ja, maar ze zouden ook anderen kunnen zenden
Bovendien : de zee van Creta is groot, en over die uitgestrektheid is voor de genen die meester zijn het grijpen
der anderen bezwaarlijker dan voor hen die willen ontsnappen het behoud. Voorts, wanneer zij ten opzichte
van deze hulp ter zee niet slaagden, zouden zij zich wel
eens kunnen keeren tegen uw land en tegen de overigen
van uw bondgenooten tot welke Brasidas niet is doorgedrongen. En dan zou voor u de strijd niet meer gaan
over dit land dat u niets aangaat, maar over het gebied
uwer symmachie en over uw eigen vaderland.
A TH. Wat er van dien aard mocht gebeuren zou ons
niet als in zulke dingen onervaren overvallen, en gijlieden zoudt daarbij niet onkundig zijn hiervan dat nog
nooit de Atheners zich van eenig beleg hebben teruggetrokken uit vrees voor een gevaar dat elders dreigde.
Intusschen : wij bedenken dat gijlieden, ofschoon verzekerend dat gij wildet beraadslagen over behoud, in
geheel deze langdurige bespreking geen enkel punt hebt
aangewezen, waarop menschen hun vertrouwen op
redding zouden kunnen bouwen ; uw krachtigste hoop
blijft in de toekomst zweven en wat gij in uwe handen
hebt schiet te kort om weerstand te bieden aan de krijgsmacht die weltoegerust tegenover u staat. Een groote
mate van onbedachtzaamheid geeft gij te zien, tenzij gij
na ons te hebben laten gaan, een ander besluit neemt dat
van beter inzicht getuigt. Want, gelooft ons, wendt u
toch niet tot dat schaamtegevoel, dat in schande-bren-
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gende en duidelijk voorziene gevaren de menschen zoo
dikwijls ten verderve voert. Immers voor velen sleept,
terwiji ze toch nog zonneklaar zien tot welk een toestand
zij zich laten voortstuwen, die dusgenaamde schande
door de macht van den misleidenden naam dit geTv-olg
met zich mee, dat zij buigend voor dat woord in onher.stelbaar ongeluk word,en gedompeld en bovendien door
hunne onnoozelheid smadelijker schande oogsten dan die
welke alleen het gevolg is van het noodlot. Daarvoor
moogt gijlieden u hoeden, indien gij u wel beraadt. Dan
zult ge u buigen voor den oppermachtigen staat, waar
deze u matige eischen stelt, nainelijk zijn bondgenooten
te worden, schatplichtig, maar met behoud van uw land ;
en nu u de keus wordt gegeven tusschen oorlog en veiligheld zult ge u niet hardnekkig vastklemmen aan de slechtste keus ; immers hun die, niet uit den weg gaande voor
hun gelijke, zich op goede wijze voegen naar hun meerderen pleegt het het beste te gaan. Overweegt dus, nadat
wij ons hebben verwijderd de zaak nogmaals en bedenkt
bij herhaling dat gij overleg pleegt over uw vaderland,
dat gij slechts dit eene vaderland hebt, en dat gij alleen
in deze eene vergadering daarover Of een heilzaam Of
een noodlottig besluit kunt nemen.
Daarop verlieten de Atheners de vergadering. En de
Meliers, alleen gebleven, volhardden bij hetgeen zij in
hunne eerste tegenspraak hadden gezegd, en zoo gaven
zij dan aan de Atheners het volgende antwoord :
„Evenmin, denken wij thans anders dan in den beginne
o Atheners, als wij bereid zijn in zoo kort een tijdsbestek
de vrijheid van eene stad die zevenhonderd jaar heeft
bestaan prijs te geven. Neen, op het lot in Godes hand, dat
haar tot heden beschermt, en op steun van zijde der
menschen, ook der Lacedaemoniers, vertrouwend zullen
wij trachten haar te verdedigen. Intusschen doen wij
dit voorstel, dat wij vrienden zullen zijn, en voor geen
van de beide partijen vijanden, en dat gij ons gebied zult
ontruimen na het aangaan van een zoodanige overeenkomst als aan beide zijden dienstig schijnt."
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Dit antwoordden dus de Meliers en de Atheners beeindigden thans de geheele samenspreking met dit slotwoorcl :
„Nu dan, zoo hebt alleen gijlieden, naar ons voorkomt,
blijkens uw overleg cell helderder inzicht in hetgeen
toekomstig is dan in 't geen voor oogen ligt en gij ziet het
onzichtbare, door het te wenschen, alsof het thans reeds
geschiedt. Op de Lacedaemoniers al uw kansen stellend
en op het Lot en op hoopvolle verwachtingen, zult ge
Uw vertrouwen dan ook daarin het stelligst bedrogen
vinden."
De slotscene van deze bittere tragedie kan kort worden
verhaald. Tot tweemaal toe slaagden de kloeke Meliers
ofschoon van hulp uit Sparta geen sprake was — er in,
de Atheners terug te drijven. Om hen te onderwerpen,
moeten dezen zelfs nog versterking laten komen. Maar
dan volgt het eind. De Meliers moeten capituleeren.
„Toen brachten de Atheners alle volwassenen die zij
hadden gevangen genomen om het leven, de vrouwen
en kinderen verkochten zij in slavernij, het land narnen
zij in bezit."
Indien wat ik nauwlijks geloof verontschuldiging
noodig is voor een zoo uitvoerig citaat als ik hierboven
gaf, dan moge die worden gevonden in de vermijding
van uitweiding of commentaar. Ons grijpt het cynisch
pleidooi der Atheners aan door zijne verbijsterende realiteit : het stuk had evengoed in 1914 na Christus, als in
416 voor onze jaartelling kunnen geschreven zijn. Den
Atheenschen lezer treft het op andere wijze niet minder
smartelijk. Hij ziet op den achtergrond van dat tooneel
der gewelddadigheid de „onzichtbaarheden," door de
Atheners voor Melos zoo schamper bespot, de vernedering hunner expansie-politiek in de haven van Syracuse,
de vernietiging der heerlijkheid van het Attische rijk.
Is het wonder, als hij een oogenblik vraagt : „Wat is
minder erg, met de Meliers onrecht te lijden, of met
de Atheners onrecht te doen ?"
Maar om andere redenen houdt het betoog over Melos
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zijn geest nog in ernstiger spanning. Ligt in het spel
dezer Atheners met de begrippen van recht en macht,
in hun spot over het naieve vertrouwen der Meliers, ook
in de nederlaag zelve van deze „rechtvaardigen", niet de
kiem van al die vragen die in den Gorgias zijn aangeroerd ? Plato's eigen voorbeeld meet hen wel dringen
elders nog dan bij de oude dichters als Hesiodus of Solon
te vragen naar den oorsprong, de normen en de standvastigheid van het Recht. En die vragen bij het drama
van Melos gebracht in de realiteit van het openbare
leven — voeren hem ver buiten de atmosfeer van de
gehoorzaal der sofistiek. Het geestelijk leven van het
Athene der vijfde eeuw is er voortdurend door bewogen,
eigenlijk van de dagen van Aeschylus af.
(W ordt vervolgd).

CHINA'S POLITIEKE ONTWIKKELING
DOOR

J. J. L. DUYVENDAK.

IL
Het is een weemoedig werk zich nu, na een tijdsverloop
van tien jaren, weer in te lever" in de atmosfeer die in
China heerschte gedurende de eerste maanden van de
revolutie en de stichting van de republiek, en zich rekenschap te geven van de schoone verwachtingen die men
koesterde van een groote toekomst en nieuwen bloei
voor het oude China. Sindsdien is ons geslacht aan
revoluties en daarop volgende ontnuchtering gewend geraakt, doch in die dagen vie! het nog gemakkelijker te
gelooven aan de herscheppende kracht van wat een groote
volksbeweging scheen te zijn. Men miste nog de nuchtere
commentaar der feiten op de verkondigde leuzen, die
de latere gebeurtenissen hebben geleverd en die het mij
mogelijk maakte de factoren te reconstrueeren die tot
de republiek hebben geleid. Men had nog geen perspectief dat de dingen van den dag in hun rechte verhoudingen
deed zien. Wij mogen daarom niet op ons betere inzicht
anticipeeren, willen wij de historie haar kleur niet ontnemen. In 1912 leek de schijn werkelijkheid, en waren
er slechts weinigen die begrip hadden van den inwendigen
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samenhang der feiten. Aan de oppervlakte zag alles
er zoo anders uit dan het in werkelijkheid was. Het
scheen waarlijk alsof de democratie in China had gezegevierd, of hervorming en inzicht eindelijk hadden getriomfeerd over de duistere machten van conservatisme en
domheid. Het scheen of een nieuwe eeuw was gedaagd, —
het oude was voorbij gegaan, en ziet, het was alles nieuw
geworden ! Zoo sprak en zoo schreef men, menschen als
Sun Yat-sen en Wu Ting-fang, die het buitenland uitstekend kenden, wisten zeer goed den juisten Loon te
trefen in hun proclamaties en het is geen wonder dat
daarom ook onder de vreemdelingen in het algemeen
veel sympathie bestond met de zaak van de revolutionairen.
Aan enthousiasme ontbrak het voorloopig niet, althans
in de zuidelijke provincies. Nog eens warmde men zich
aan den gloed van de Fransche revolutie en van onder
den kouden asch van cynische wereldwijsheid werd het
onbluschbare vuur van woorden als vrijheid, gelijkheid
en broederschap weer opgerakeld. En ook de andere
groote republiek gaf haar historische inspiratie door haar
vrijheidsoorlog. Had men niet zijn Washington in den
persoon van Sun Yat-sen, die vrijwillig, ten bate van
het gemeene best, zijn macht had overgedragen aan
Yuan Shih-k'ai ? — Het is waar dat reeds toen bij het
noemen van diêns naam onder de „returned students"
gemompeld werd : Napoleon !
In ieder geval was men bevrijd van het „juk" van
de Mandsjoes, en men wilde nu eenmaal gelooven dat
dezen de oorzaak van al het kwaad 'waren geweest, en
dat nu niets meer China belette spoedig een volwaardig
lid van de familie der volkeren te worden. Ik zeide reeds
dat deze voorstelling van de Mandsjoes geheel onhistorisch is. Wel is het waar dat gedurende de geheele 19de
eeuw slechts zwakke vorsten op den Drakentroon hadden
gezeten, ook zij gevallen als slachtoffers van de verweekelijking van een Oostersch hof, zooals ook vroegere
epigonen van zuiver Chineesche dynastieen zoo vaak een
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wanbestuur hadden gevoerd. De dynastie was eenvoudig
op haar beurt gedegenereerd, en zeer waarschijnlijk zou
zij al omstreeks 1860, ten tijde van den geweldigen
opstand, zijn gevallen, hadden toen niet de
Mogendheden haar kunstmatig in het leven gehouden.
Nu waren haar dagen geteld, en in den gewonen loop der
gebeurtenissen zou een nieuwe dynastie in haar plaats
zijn gekomen, zooals b.v. de stichter van de Mingdynastie
een bedelmonnik, die van de beroemde Handynastie
een eenvoudige man uit het yolk was geweest. Maar
bier kwamen de moderne ideeen in het spel met de tooverwoorden, republiek, democratic, en grepen kunstmatig
in den natuurlijken loop der gebeurtenissen in, die, na den
val van een dynastie, wier Mandaat van den Hemel
was geeindigd, een nieuwen Loon des Hemels uit het
yolk zou hebben doen voortkomen om een nieuwe dynastie te stichten.
Het vooze van den toestand lag hierin, dat de minderheid, die aldus ingreep, niet in staat was den door haar
geschapen toestand uit eigen kracht te handhaven, doch
daartoe steunen moest op een man, in wien de oude
Chineesche instincten op zeer krachtige wijze werkten ;
die de Republiek alleen aanvaardde als een
als een stepping-stone tot iets anders, dat zijn ambities
pas geheel zou kunnen bevredigen. Het was voornamelijk
het verlangen zijn persoonlijke eerzucht zooveel mogelijk
voor de buiteriwereld te verbergen en een mooien schijn
te bewaren, dat hem ervan terughield direct de oude
wegen te bewandelen en de hoogste macht te grijpen.
Ik geloof niet dat ik onbillijk ben in dit zeer harde oordeel.
De latere gebeurtenissen hebben aangetoond dat Yuan
Shih-k'ai, terwijl hij ongetwijfeld de bekwaamste was
van al de overgebleven dienaren der Ch'ing-dynastie,
ten slotte voor niets terugdeinsde, waar het gold te bereiken wat hem en elken Chinees van den ouden stempel
de natuurlijke afloop van de revolutie moest schijnen :
het Keizerlijk Geel.
Het is een sterk bewijs van de handige politick van
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'Yuan, dat hij er zoo volkomen in geslaagd is, de buitenwereld langen tijd te overtuigen, dat het heil van China
met zijn persoonlijke macht en invloed onafscheidelijk
was verbonden. Dat daarom al zijn handelingen, waardoor
de laatste werd versterkt, slechts het eerste op het oog
hadden, en, mochten zij al niet met den geest van de
grondwet overeenkomen, toch geinspireerd werden door
belangelooze motieven van vaderlandsliefde. Zoo gelukte
het hem zelfs velen van die talrijke buitenlanders, die
aanvankelijk de revolutionairen zeer sympathiek gezind
waren, te overtuigen, dat de al spoedig door hem gevolgde
politiek van meedoogenlooze vervolging en onderdrukking
van oproerige elementen, niets anders beoogde dan het
handhaven van rust en orde.
In zekeren zin was het stellig waar, dat het beste belaiig
van China lag in een sterk man in Peking, die met ijzeren
vuist de losgeraakte eenheid zou weten te bevestigen,
en de teugellooze elementen binnen de perken te houden.
De separatistische neigingen van de provincies waren
door de revolutie zeer toegenomen. In verscheidene provincies was in plaats van den afgetreden of vermoorden
keizerlijken gouverneur een modern officier gekozen of
opgetreden als militair gezaghebber en voor hen bestond
het verband met Peking voorloopig bijna alleen op papier.
Naar hartelust wierven zij troepen aan om hun eigen
positie zoo sterk mogelijk te maken, zoodat er na de
revolutie een voortdurende stijging was der militaire
uitgaven. Zij brachten ontzaglijke sommen aan papiergeld in omloop, voerden onderhandelingen tot het sluiten
van buitenlandsche leeningen met verpanding van allerlei
bronnen van inkomsten, en
knoeiden maar al te
dikwijls nog veel erger. dan hun voorgangers. Het kwam
er op aan hen weer aan discipline te wennen en de
bevelen nit Peking te doen gehoorzamen. Het Keizerlijk
gezag en het aloude prestige dat het, ondanks alles,
nog steeds had bezeten, was verdwenen, en in plaats
van dit moreele gezag kwam nu de macht van den sterk-
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ste. Yuan moest daarom allereerst toonen dat hij de
sterkste was.
In het Noorcien had hij al spoedig voor het grootste
deel zijn creaturen in de vacante gouverneurschappen ;
officieren, die grootendeels jarenlang order hem gediend hadden en aan zijn persoon waren verknocht.
Hierin lag zijn groote kracht, dat hij op deze wijze
over het modern leger kon beschikken. In het Zuiden ging deze persoonsverwisseling niet zoo snel in
haar werk, doch na de mislukte, zoogenaamde tweede
revolutie van 1913 was hij sterk genoeg om ook daar de
revolutionairgezinde of voor hem niet geheel betrouwbare generaals te vervangen door anderen die zijn persoon
waren toegedaan.
Doch ter-wiji hij, aan den eenen kant, zijn kracht
tegenover het oproerige Zuiden en de Jong-Chineesche
elementen in het Parlement butte nit het felt dat hij,
behalve op zijn persoonlijke troepen, kon rekenen op
de militaire gouverneurs, hoofdzakelijk de noordelijke,
en hun legers, lag hierin aan den anderen kant ook zijn
zwakheid. Want op den duur beheerschte hij hen niet
meer, doch wend hij geheel van hen afhankelijk. Hij slaagde
er niet in een werkelijke machtscentralisatie te doer
voortgang hebben. VOOr alles was het hem te doer om
de zekerheid, dat de provinciale generaals, die tegelijk
gouverneurs waren, zijn persoon zouden steunen, en hij
waagde het niet hun verknochtheid op den proef te
stellen door te trachten hun macht te zeer te knotten.
Zoolang hij er was, bled zoo de eenheid in schijn althans
bewaard, maar hoe slecht dit systeem gewerkt had,
Meek al dadelijk na zijn val, Loon de provincies sterker
dan ooit zich tegen Peking verhieven, waar nu niemand
met de autoriteit van een Yuan tegenover hen
kwam te staan.
Als Yuan van het begin of had getracht een modus
vivendi te vinden met Jong-China, en, ondanks al de
tekortkomingen daarvan, tot elken prijs een breuk met
het Parlement had trachten te voorkomen, met opoffering
4
0. E. XXII 4
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van zijn eigen ambities, dan was het minder noodzakelijk
voor hem geweest zich geheel en al te verlaten op de
provinciale gouverneurs en het leger en daardoor ten
slotte hun macht zoo bedenkelijk groot te doen worden.
Doch een breuk tusschen hem en de scheppers van de
Republiek bleek alras onvermijdelijk. Men mag wel aannemen dat Yuan te goeder trouw meende, dat in dit
conflict het landsbelang het best door hem begrepen
werd in al het geschetter van moderne leuzen kon hij
niet veel anders zien dan een gevaarlijk aantasten van
de meest fundamenteele begrippen waarop het Chineesche
staatsgebouw steeds had gerust. En ook waren de vertegenwoordigers van Jong-China, zooals hij die in het
Parlement of als ambtenaren in de provincies, leerde
kennen, voor een deel inderdaad niet zeer geschikt orn
hem een hoogen dunk van hen te geven, oppervlakkig
in hun kennis, ijverig in het na5pen van westersche
uiterlijkheden, ongedisciplineerd, en bovenal, tuk op
persoonlijk voordeel als zij veelal waren. Doch een man
van zijn scherp doorzicht had het niet mogen ontgaan
dat het in de hoogste mate on-politiek was deze roerige
elementen van zich te vervreemden en dat hun gewelddadige onderdrukking hun zaak, die toch waarlijk sneer
waard was dan de vertegenwoordigers ervan soms deden
vermoeden, slechts sterker zou maken. Daarvoor maakte
hem zijn persoonlijke eerzucht blind. Hoe eer hoe liever
wilde hij een einde maken aan het spel van „make believe"
van Republiek, constitutie en al haar paraphernalia,
waardoor een wereld van onwerkelijkheid werd geschapen
die tot innerlijke zwakte gedoemd was.
Want het dient erkend dat de constitutie die de grondslag van de Regeering moest vormen zich niet onderscheidde door sterken zin voor realiteit. Dit was het
instrument dat in Nanking door de afgevaardigden van
de zuidelijke provincien, zetelende als Voorloopige
Nationale Raad, was samengesteld, en dat bij den afstand van de Mandsjoes en de hereeniging van Noord
en Zuid als de basis was aangenomen. Geboren in
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den eersten gloed van republikeinsche geestdrift,
had het geheel en al een academisch karakter ; met
werkelijke toestanden in China hield het geenerlei
verband. Geen wonder daarom dat het vele zeer ernstige
leemten en gebreken vertoonde. Omd,at, post varios
casus, ook thans nog dit document als de grondwet der
Chineesche Republiek fungeert, en juist de gebreken
daarvan tot zulke ernstige moeilijkheden hebben aanleiding gegeven, is een korte uiteenzetting daarvan gewenscht.
Om te beginnen was de verhouding tusschen de 'LIUvoerende en Wetgevende Macht zeer slecht geregeld.
Aan den eenen kant waren aan het Parlement uitgebreide
bevoegdheden toegekend, doch er bestond geen machinerie
om den President te dwingen zich te schikken naar den
wil van de vergadering. Wel kon men hem, evenals de
Ministers, in staat van beschuldiging stellen, doch de
zeer groote meerderheid die hiervoor vereischt werd
maakte dit in de praktijk zeer moeilijk. Aan den anderen
kant miste de President alle controle op het Parlement ;
noch het recht van veto, noch dat van bijeenroeping,
noch dat van ontbinding werd hem gegeven, terwiji alle
voorstellen die hij het Huis ter behandeling aanbood,
gemakkelijk konden worden geobstrueerd doordat de
tegenwoordigheid van een zeer groot aantal leden vereischt werd om een quorum te vormen. Men kon dus
door eenvoudig weg Le blijven de behandeling verhinderen. De President was hiertegen machteloos. Verder was
de verantwoordelijkheid van de Ministers niet duidelijk
vastgelegd. Voor hun benoeming of ontslag had de
President weliswaar de goedkeuring noodig van het
Parlement, maar toch was hij het die hen benoemt of
ontslaat, en het Parlement mocht hen alleen in staat
van beschuldiging stencii voor werkelijk plichtsverzuim
of wetsovertreding, niet voor kwesties betreffende hun
algemeen beleid. Iii plaats van aan het Parlement zijn
de Ministers dus veeleer in werkelijkheid verantwoordelijk aan den President. Deze halfslachtige, dubbele
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verantwoordelijkheid brengt een eigenaardigen toestand
teweeg : de werkelijke uitvoerende macht berust bij den
President, en hij is niet verantwoordelijk aan het Parlement, immers, de controle die het Parlement over hem
heeft, bestaat practisch niet ; daarentegen voert hij
het bestuur door en in samenwerking met zijn Ministers,
die evenwel weer niet geheel en al aan hem alleen verantwoordelijk zijn, en die hij niet geheel en al naar eigen
goeddunken kan benoemen of ontslaan, daar het Parlement
hiervoor zijn goedkeuring moet geven. Deze onvoldoende
regeling laat gelegenheid te over voor geschillen en moeilijkheden, niet alleen tusschen Uitvoerende en Wetgevende Macht, maar ook tusschen President en Kabinet
onderling. De geschiedenis van de laatste jaren heeft
hiervan inderdaad meer dan een voorbeeld opgeleverd,
en de werkelijke macht heeft nu hier, dan daar berust,
al naar gelang waar zich de sterkste persoonlijkheid
beyond 1).
In deze Voorloopige Constitutie is nog slechts sprake
van een Nationalen Raad, de z.g. Ts'an Yi Yiian, die
onmiddellijk bijeen zou komen, gekozen door de verschillende provincies op een door deze zelf te bepalen
wijze. Eêu van haar plichten zou echter zijn de organisatie
en wijze van verkiezing vast te stellen van het eerste
werkelijke Parlement, dat binnen 10 maanden zou moeten
bijeen komen, waarna zij zelf zou uiteengaan en haar
bevoegdheden daaraan zou overdragen. Dit Parlement
zou dan de Constitutie voor goed vaststellen.
Zoo zetelde in Peking in de loop van 1912 deze Ts'an
Yi Yuan, voornamelijk gekozen door de Provinciale.
Raden. In April 1913 kwam het nieuwe Parlement bijeen,
bestaande uit een Lager- en een Hoogerhuis, resp. met
596 en 264 leden. De leden van het Lagerhuis waren
gekozen door het yolk, door middel van kiescolleges,
voor een termijn van drie jaar, die van het Hoogerhuis
1) Men zie ook de reeds genoemde studie van L. R. 0. Bevan
in de Chinese Social and Political Science Review, Juni 1918, P.P.
167 sqq.
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door de Provinciale Haden, en hun zittingstijd was
zes jaar.
De verkiezingen daarvoor waren door Yuan eenige
maanden uitgesteld, om de eerste opwinding wat te
doen betijen en meer gematigde elementen verkozen
te krijgen. Doordat echter hoofdzakelijk de jongeren van
hun kiesrecht gebruik maakten, — de conservatieven
lieten zich met dit alles niet was de oppositie in
beide huizen toch nog zeer sterk, vooral bestaande nit
die lieden met „westersche kennis" waarover ik hierboven uitvoerig heb gesproken.
Zoo worden de eerste jaren van de Republiek geheel beheerscht door den strijd van Yuan met Jong-China. Slechts
door de voornaamste gebeurtenissen aan te stippen zal ik
dien illustreeren. Al dadelijk ontstond een geschil over de
vraag wat de toekomstige hoofdstad van de Republiek
zou zijn. Het Voorloopig Bewind zetelde in Nanking.
Nanking was ook vroeger meermalen de hoofdstad van
China geweest en had als zoodauiig symbolische beteekenis
voor de Jong-Chineezen van overwicht van het Zuiden
op het Noorden. Men verlangde dat Yuan zich naar
Nanking zou begeven en daar den eed op de grondwet
afleggen. Doch Yiian voelde zich in Peking het sterkst.
Peking zou de hoofdstad blijven, en hij dacht er niet
aan door een eedsaflegging te Nanking als het ware
officieel te erkennen dat hij de macht uit handen van
het yolk ontving. Hij stelde zich op het standpunt dat
hij de macht direct uit handen van de afgetreden dynastic
die door
had ontvangen die in haar laatste edicten
hem
Ytians eigen secretarissen waren opgesteld !
had aangewezen als den man die de nieuwe Regeering
zou organiseeren. Door een even tragische als gruwelijke gebeurtenis werd de strijd over dit punt spoedig
beslist. Juist toen eenige afgevaardigden uit Nanking
te Peking waren aangekomen om Yuan uit te noodigen naar Nanking te gaan, barstte er den 29sten
Februari een soldaten-oproer uit waardoor sommige van
de rijkste wijken in Peking in de asch gelegd en leeg-
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geplunderd werden. In de volgende dagen herhaalde
zich dat tooneel in verscheidene andere plaatsen van
Noord-China. De afgevaardigden uit Nanking lieten
zich hierdoor overtuigen dat de tegenwoordigheid van
Yuan in het Noorden niet gemist kon worden en stemden
er in toe dat de eed in Peking zou worden afgelegd.
De vraag van het verplaatsen van de hoofdstad raakte
hiermede vanzelf in den doofpot.
Hoe ongeloofelijk het voor Europeesche ooren moge
klinken, voor althans de oorlog ze van nog vreeselijker
dingen deed tuiten, — er bestaat zeer ernstige verdenking
dat de eerste uitbarsting in Peking door Yuan zelf was
geensceneerd. De vraag van het in Peking blijven was
voor hem van principieel belang, en hij deinsde voor
geen middelen terug waar het erop aan kwam zijn wil
door te zetten. Daarom alleen, als illustratie van zijn
methoden, deel ik deze episode mede.
Onder deze omstandigheden dus zwoer hij den eed
op de constitutie.
Het was geen fraai begin van een strijd die nog steeds
in heftigheid, zou toenemen. De moord op Sung Chiao-jen,
kort voor de opening van het Parlement, een man, op
wien groote verwachtingen gevestigd waren voor de
leiding der oppositie, deed bij Yiians vijanden reeds
dadelijk de sterkste verdenking ontstaan, dat hij ook
hiervoor verantwoordelijk moest worden gesteld, en
verscherpte nog het wantrouwen waalmede zij al zijn
handelingen gade sloegen.
De geldkwestie leidde al spoedig tot een zeer ernstig
conflict. Zonder geld was ook Yuan machteloos, daarom
trachtte hij tot elken prijs een leening van het buitenland te krijgen. Waar alle ambtelijk beheer in China
van oudsher zoo weinig vertrouwen bij het yolk geniet,
hebben binnenlandsche leeningen daar zeer weinig kans.
van slagen en het gebrekkige systeem van belasting
leverde volstrekt ontoereikende inkomsten, zoodat men
wel op het buitenlandsch kapitaal was aangewezen tot
demping van de steeds grooter wordende tekorten. Doch
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het is begrijpelijk dal, de buitenlandsche financiers waarborgen verlangden bij den onzekeren toestand waarin
China verkeerde, en deze zekerheid was op afdoende wijze
alleen te verkrijgen door controle op de uitgaven. Dit
nu gal aanleiding tot het heftigst verzet in het Parlement
en in de provincies. Vele factoren werkten daarbij samen :
angst voor buitenlandsche bemoeienis en eerlijk patriotisme, de afkeer van centralisatie van de financien en
de zucht der provincies deze zelf in handen te houden;
de afkeer van controle op het beheer van gelden,
zoo
ingeworteld in het Chineesche mandarijnendom,
en
bovenal : de vrees der Jong-Chineezen en der provincies, dat de President, zoodra hij kon beschikken over
de noodige fondsen, deze zou gebruiken tegen hen. Die
laatste vrees nam toe naar mate de maanden verliepen,
en toen plotseling, na maandenlange onderhandelingen,
in het voorjaar van 1913 een leening van £ 25.000.000
bij het Bankconsortium tot stand kwam, brak een storm
van verontwaardiging los.
Behalve tegen de voorwaarden der leening zelf, waarvoor
de inkomsten van den zoutaccijns als onderpand werden
gegeven, richtte die verontwaardiging zich vooral tegen
het feit, dat, tegen de bepalingen der Voorloopige Constitutie in, de uitdrukkelijke goedkeuring van het Parlement hiervoor niet was gegeven, zoodat het sluiten ervan
kon worden aangezien als een directe tarting van zijii
bevoegdheden.
De heftige oppositie in de beide Huizen werd al spoedig
gevolgd door onrust in de provincies, waar Yuan, nu
sterk in het bezit van fondsen, begon met de persoonsverwisseling van gouverneurs, waarvan ik reeds sprak.
Weer vielen provincialisme en parlemeDtarisme samen,
en het resultaat was de ontijdige 2de revolutie in den
zomer van 1913, door Yuan eer uitgelokt dan vermeden.
Inderdaad was deze tweede revolutie een directe
voortzetting van de eerste, die niet was uitgevochten.
Teekenend was het dat zij wend onderdrukt door den
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generaal, Chang Hsiin, die in 1911 Nanking had moeten
ontruimen doch steeds geweigerd had de Republiek te
erkennen en de Mandsjoes was trouw gebleven. Halverwege de spoorlijn Nanking-Tientsin, in Hsiichow, had
hij zich neergezet en daar een geheel onafhankelijke
positie ingenomen. Uit persoonlijke gehechtheid aan
Yuan Shih-k'ai, wiens beschermeling hij jaren lang
was geweest, was hij wel bereid hem te steunen tegen
de revolutionairen, die hij meer dan jets anders verfoeide. Hij en zijn troepen, die evenals hij zelf, ostentatief nog steeds den Mandsjoe-staart droegen, heroverden
Nanking, en de val van deze stad, voor dit leger, was
symbolisch voor den ondergang van de zaak der revolutionairen, die in 1912 sateen te hebben gezegevierd. Sun
Yat-sen en de andere leiders moesten vluchten en een
prijs werd op hun hoofd gezet.
Een gruwelijke jacht begon nu in de zuidelijke provincies, waar 'Mans creatures als gouverneurs benoemd
werden, naar menschen die van revolutionaire woelingen
werden verdacht. Een soort Inquisitie werd in Peking

ingesteld, en tot den val van Yuan toe bleef, diep verborgen onder den uiterlijken schijn van rust en orde,
een waar schrikbewind heerschen, dat tallooze slachtoffers door een snelle en geheime terechtstelling deed
verdwijnen.
Onder deze omstandigheden had het Parlement te
Peking getracht zijn werk voort te zetten. Een comite
uit zijn midden gekozen, had een ontwerp samengesteld
voor de a.s. definitieve constitutie. Het had bij zijn
zittingen den toegang geweigerd aan vertegenwoordigers van den President, en het lekte al spoedig uit
dat allerlei bepalingen in dit ontwerp waren opgenomen
waarbij scherpe controle op de financien werd ingesteld
en een dictatuur onmogelijk zou worden gemaakt door
het zwaartepunt van de macht geheel bij het Parlement
te leggen, en zelfs buiten den zittingstijd van het Parlement een vast Parlementair comitê in Peking achter te
laten dat alle machtsoverschrijding van den President zou
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moeten tegengaan. Dit was te veel voor iian. Hij wachtte
op een gunstige gelegenheid tegen dit balsturige lichaam
zijn slag te slaan. Doch eerst had hij het nog noodig.
Hij was immers nog slechts Voorloopig President ; allereerst moest zijn positie definitief worden geregeld. Zoo
en vele Parlementsleden lieten zich
bewerkte hij,
door zijn klinkende argumenten maar al te gemakkelijk
bewerken, — dat eerst dat gedeelte van de nieuwe
ontwerp-grondwet, dat betrekking had op de verkiezing
en den ambtstermijn van den President, zou worden
behandeld. Toen dit hoofdstuk was aangenomen, werd
het Parlement, nog onder den verschen indruk van het
echec der 2de revolutie, half door intimidatie, half door
omkooperij, ertoe gebracht hem als Eersten Definitieven
President te kiezen. En den lOden October 1913 werd
hij als zoodanig ingehuldigd en zwoer hij den eed op de
Voorloopige Grondwet.
Veilig nu in zijn positie naar binnen eel naar buiten,
— de Mogendheden, die op hem al hun vertrouwen
stelden, haastten zich onmiddellijk na zijn verkiezing
de Republiek te erkennen 1), sloeg hij zijn grooten
slag : den 4den November verscheen een mandaat,
waarbij de leden van de Kuo-min-tang, de oppositie
partij, van hun lidmaatschap van het Parlement werden
ontzet, op grond van heweerde medeplichtigheid van
de partij als zoodanig aan den opstand van den zomer.
Door dezen maatregel werden 132 leden van den Senaat
en 306 leden van de 2de Kamer getroffen, en de zittingen
van het Parlement onmogelijk gemaakt, daar hierdoor
de aanwezigheid van meer dan de heift van het totaal
aantal leden werd vereischt.
Aan het bestaan van het Parlement was r hierdoor
practisch een eind gemaakt, zonder dat het woord
„ontbinding", waartoe de President de macht niet had,
was gebruikt, —en de voile macht van dictator beyond
1) Amerika had de Republiek reeds erkend toen door de verkie
zing van de beide Voorzitters het Parlement metterdaad was gecon
stitueerd.
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zich van nu af aan in handen van Yuan Shih-k'ai. En
van nu af aan leidde de Republiek nog slechts een schijnleven. Alle uiting van verzet wercl onmiddellijk in bloed
gesmoord. De zoogenaamde „vertegenwoord,igende"
lichamen die in snelle opeenvolging op bevel van den
Meester in het leven werden geroepen na het afsterven
van het Parlement, bewogen als marionetten in de handen
van den man die aan de touwtjes trok. Het woord „Parlement", waarin ondanks al de zeer ernstige tekortkomingen
van het lichaam dat voor het eerst dies naam droeg,
toch jets had gelegen van idealisme, van hoop op een
betere toekomst, werd door deze opeenvolgende colleges
van jabroers geheel tot een caricatuur gemaakt van wat
het had bedoeld te wezen. Ik zal den lezer niet vermoeien
met een opsomming van hun namen of wijze van verkiezing of bevoegdheden : genoeg zij, dat door hun medewerking Yuan in het *voorjaar van 1914 werd voorzien
van een „verbeterde" uitgave van de Voorloopige Constitutie.
Hoe deze eruit zag, laat zich gemakkelijk raden. Alle
feitelijke macht werd in handen gelegd van den President ;
de Ministers waren slechts departementshoofden, onder
een Staatssecretaris, (ingesteld naar het Amerikaansche
model), die slechts aan hemzelf verantwom delijk zou
zijn. Een soort Staatsraad, genaamd Ts'an Cheng Yuan,
bestaande uit 70 leden, door den President benoemd,
werd in het leven geroepen, die wetgevende bevoegdheid
zou bezitten totdat een nieuw, door het yolk gekozen
lichaam zou zijn bijeengekomen. Onnoodig te zeggen dat
behoorlijke maatregelen en beperkingen waren getroffen
om te zorgen dat in deze lichamen alleen elementen
werden gekozen van wie Been oppositie te verwachten
was. Behalve dit Wetgevend lichaam, de Li Fa Yuan,
zou nog een Nationale Conventie bijeen worden geroepen,
om de Grondwet definitief te maken, alles ter meerdere
ecre der democratic ! De gebeurtenissen hebben de tot
stand koming van deze paskwillige organen verijdeld.
Zoo was de eerste ronde uitgestreden tusschen Parle-
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melt en President en was de laatste geheel overwinnaar
gebleven. Aan wien de schuld voor deze droevige mislukking van een parlementairen regeeringsvorm ? Het
onderlinge wantronwen tusschen beiden bedierf alles in
den grand, en de constitutie was er niet "mar om de
samenwerking gemakkelijker te maken. In zijn ijver
zijn rechten te verdedigen, vergat het Parlement herhaaldelijk de practische eischen van het uitoefenen
van het bestuur en voerde het obstructie tegen alle
voorstellen van den President. Daarbij komt dat de
persoonlijke integriteit en het plichtsbesef bij slechts
al te veleii onder zijn leden zeer veel te wenschen overliet. Tot op zekere hoogte had Yuan gelijk wanneer hij
weigerde zich de handers al te zeer te laten binden door
dit college dat onmogelijk altijd au serieux kon warden
genomen ; doch aiweer, zijn persoonlijke begeerte naar
de macht deed hem verder gaan dan geoorloofd, of
zelfs wijs was. Voor zijn terreur geldt het, voor een
staatsman, vernietigende vonnis van Talleyrand : „c'est
pire qu'un crime, c'est une faute".
Toch was, onder zijn ijzeren hand, de periode '14-15
er een van grooter binnenlandsche rust en eenheid dan
daarna is voorgekomen. In de provincies had hij nu
overal zijn eigen creaturen als gouverneurs, en hij werd,
gehoorzaamd voor zoover hij althans niet principieel
hun macht verkortte. Het was een tijd waarin weer
aan constructiet werk kon warden gedacht, en allerlei
plannen van reorganisatie die door de revolutie zoo
schromelijk waren verstoord werden weer opgenomen.
Had deze periode langer kunnen duren, wellicht had
Yuan kunnen toonen wat hij waard was en had China
een flinken stap voorwaarts kunnen doen onder het
bestuur van dezen „verlichten despoot". Maar haar
ontwikkeling werd eerst verstoord door den noodlottigen
buiteniandschen factor, daarna door dc tragische ikzucht, die een man, die groat had kunnen zijn, maakte
tot een vergulden operetten-koning, wiens dood door
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ieder, missehien wel door hemzelf, werd begroet als
de beste oplossing van een onrnogelijke situatie.
Yuan genoot den steun van de Mogendheden. Dit
nain niet, weg dat zij, als goede kooplieden, waar het
zoo pas gal, profiteerden van gunstige gelegenheden.
Doch ik laat deze moeilijkheden, zooals met Rusland
over Mongolie, met Engeland over Tibet, thans rusten.
Een a p dere kwestie eischt dwingend belangstelling, om
het infame van de zaak zelve en de heillooze politick
waaruit zij voortkwam. Scherp stelde zij in het licht,
aan welke baatzucht China is blootgesteld, zoolang haar
regeerders eigen baat niet kunnen verzaken ter wille
van het gemeene best.
Ik spreek van den rooftocht van Japan in vollen
vrede. Reeds tal van kwesties waren in de eerste jaren
van de Republiek gerezen die den Oostelijken buurman
goede gelegenheid hadden geboden in troebel water te
visschen. Doch dit alles was nog maar katvisch, nauwelijks de aandacht waardig van zulk een geweldig visscher voor het aangezicht des Heeren. De Europeesche
oorlog bracht een schoone belofte van rijken buit. 1k
behoef hier niet nit te weiden over Japans oorlogsverklaring aan Duitschland, hoe het Tsingtao aanviel en
veroverde, hoe het daarbij, meer dan noodzakelijk scheen,
de onzijdigheid van Chineesch grondgebied schond en
zich, na de verovering van Tsingtao, niet alleen daar,
alien plechtigen beloften ten spijt,
maar in het geheele
achterland, d.i. een belangrijk gedeelte van de provincie
Shantung, vestigde als heer en meester. Doch ik moet
althans even kort herinneren aan de eischen, die het
zich vermat te stellen naar aanleiding van China's protest
tegen de usurpatie in Shantung.
Tegen alle gebruik overhandigde de Japansche
Gezant in Januari 1915 aan den President persoonlijk
deze reeks van eischen. Onder bedreigingen werd China
geheimhouding opgelegd. Toen zij, na• geruimen tijd,
toch bekend, en eindelijk geloofd werden, verwekten zij
de grootst mogelijke ontsteltenis in China en daarbuiten
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Den iiihoud ervaii resumeer ik hier slechts kort. Allereerst werd van China van te voren instemming gevraagd
met elke regeling omtrent de beschikking van Tsingtao,
die Japan in de toekomst met Duitschland zou trefien.
Dan verlangde Japan allerlei voorrechten in ZuidMandsjoerye ell Oostelijk Binnen-Mongolie, die de
Chineesche souvereiniteit in die gebieden op den duur
illusoir moesten maker. 1)e iizer- en steenkoolondernemingen in het Midden-Yangtsebekken, bekend onder
den naam van Han-yeh-p'ing werken, zouden voortaan
„in samenwerking" met Japansche kapitalisten worden
gedreven. China moest een verklaring afleggen dat het,
geen havens of eilanden aan de kust aan eenige Mogendheid zou verpachten, en dat het in het bijzonder aan
de kust van de provincie Foekien geen militaire versterkingen door een andere Mogendheid zou doer aanleggeu.
En ten slotte zou China talrijke ,Tapansche adviseurs
in dienst moeten nemen, de Japanners moeten toestaan
in het binnenland land te koopen voor scholen en
(Boeddhistische) zendingsposten (!), en in de toekomst besprekingen moeten opener over de aankoop
van wapens uit Japan en het vestigen van een gemeenschappelijk arsenaal. Verschillende -van deze eischen
waren oorspronkelijk in nog veel scherper vorm gesteld. Zoo werd aanvankelijk verlangd dat de politic
in belangrijke plaatsen door China en Japan gemeenschappelijk zou worden georganiseerd ! Na velerlei gedraai, waarbij Japan bij de buitenwereld de voorstelling
trachtte te wekken alsof de ergste eischen die direct
China's souvereiniteit aantastten slechts waren bedoeld
als beleefde desiderata, kwam het, na maaiidenlange
onderhandelingen, ten slotte met een ultimatum, waarbij
de laatste eischen („Groep V") werden weggelaten, en
„werden verschoven naar toekomstige besprekingen".
Den 8sten Mei 1915 boog de Chineesche Regeering het
hoofd en stemde zij toe in wat werd verlangd.
Deze straatroof op klaarlichten dag had althans 66n
gunstige uitwerking. Een oogenblik werden de onder-
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linge geschillen vergeten en was het land een in zijn
verontwaardiging over een dergelijke handelwijze. Alle
opgekropte ergernis over de teleurstellingen die de RepuNick gebracht had barstte los in haat tegen Japan.
Een ernstige boycott van Japansche goederen ontstond.
Zeus werd als positieve uiting van de weer ontwaakte
gevoelens van patriotisme een fonds gesticht „tot redding
van den staat", dat binnen korten tijd een aanzienlijk
bedrag bereikte. Wel verflauwde na eenigen tijd de ijver
en belangstelling en verliep de boycott na enkele maanden,
maar de haat tegen Japan bleef voortsmeulen bij jong
en oud beide. Het gevoel van eigenwaarde der Chineezen
is door deze daad van Japan dieper gekwetst dan door
wellicht eenig ander voorval in de geheele pijnlijke
historic van China's betrekkingen met het buitenland.
Intusschen, terwij1 de opwinding hierover nog nauwelijks tot kalmte was gekomen, was te Peking een eigenaardige beweging ontstaan die al spoedig geen twijfel
meer overliet omtrent de werkelijke bedoelingen van
den President. Terwiji de scherpste verbodsbepalingen
bestonden en het scherpste toezicht werd uitgeoefend
op politieke vereenigingen, werd in den zomer van 1915
opgericht de zoogenaamde „Ch'ou An Hui", „Vereeniging tot in stand houding van rust en vrede", waarvan
het doel was te bestudeeren welke van de twee regeeringsvormen voor China het beste was : een republiek of een
constitutioneele monarchic ! Onder de oogen der Regeering groeide de vereeniging spoedig zeer aanzienlijk,
en verscheidene hooge ambtenaren traden toe. Onderafdeelingen werden gesticht op vele andere plaatsen.
Tevens verscheen een, nu beroemd geworden, pamphlet
van een der oprichters, den literator Yang Tu, waarin
het vraagstuk van de wenschelijkheid van een republiek
of een monarchic werd besproken en men tot het resultaat kwam dat een monarchic voor China eigenlijk veel
beter zou zijn. Ten overvloede werd een rapport gepubliceerd van den Amerikaanschen regeeringsadviseur, Dr.
Goodnow, waarin eveneens werd betoogd dat China
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niet rijp was voor cell republiek en de voordeelen van
een monarchalen regeeringsvorm werden aangetoond.
Door dit alles werd het alras duidelijk uit welken hock
de wind woei. Aangezet door zijn omgeving, in de eerste
plaats, naar het schijnt, door zijn oudsten zoon, had
Yiian besloten een einde te maken aan het schijnleven
der Republiek en een nieuwe dynastie te vestigen. Inderdaad bezat hij reeds alle macht. Door nieuwe bepalingen
omtrent den duur van den termijn van het Presidentschap had hij zich dit het vorig jaar feitelijk reeds voor
zijn geheele leven verzekerd. Door de wederinstelling van
de oude offers aan den Hemel en aan Confucius, die
vroeger door of namens den Keizer werden verricht, had.
hij zich reeds omgeven met den ouden hoogepriesterlijken luister van den Zoon des Hemels. Doch het
heerschersinstinct was in hem te machtig. Hij wenschte
ook den titel, naast de werkelijke macht, hij wenschte
aan het nageslacht te worden overgeleverd als de stichter van een nieuwe dynastie. Met zijn gewone voorzichtigheid had hij nog wel wat willen wachten, doch
zijn omgeving overtuigde hem dat de Europeesche
oorlog de goede gelegenheid bood en hij meende te
kunnen rekenen op den steun van Japan.
Het is waarschijnlijk dat hij hiervoor zijn goede gronden
had. Er zijn dingen die wijzen op beloften van Japan
in die richting, in ruil voor zijn toestemming in de 21
eischen. Maar zeker is het dat hij zich hierin misrekende.
Want het mag wel als vaststaand worden aangenomen,
dat het verzet, dat ontstond tegen zijn monarchic, vanuit
Japan werd gesteund, -- en dat wel niet alleen door
een diplomatieke actie ! Openlijk hield echter Japan,
evenals de andere Mogendheden, zich voorloopig onzijdig
en zag het toe bij het zonderlinge bedrijf dat nu werd
gespeeld. Getrouw aan zijn gewone politick, alles steeds
te doen „in overeenstemming met den wil van het yolk",
hield Yiian zich of hij buiten de gansche beweging stond
en in alles slechts zou doen wat het yolk verlangde. Daartoe werd thans door den Ts'an Cheng Yuan, in zijn
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kwaliteit van tijdelijk Wetgevend Lichaam, die in
Peking zitting had, besloten, de kwestie te doen beslissen
door vertegenwoordigers van het yolk in de verschillende
provincies. Binnen korten tijd werden in alle oorden
des lands officieele colleges van volksvertegenwoordigers
georganiseerd. De uitslag van de te houden stemming
was natuurlijk niet twijfelachtig. Uit de documenten
die bekend zijn geworden na het uitbreken van den
opstand tegen de monarchie, is ten duidelijkste gebleken,
hoe de 'geheele beweging tot in details vanuit Peking
werd georganiseerd en de gouverneurs werden geinstrueerd
ervoor te zorgen dat de stemmingen uitsluitend ten gunste
van de monarchie zouden uitvallen, met gelijktijdige
verkiezing van Yuan als Keizer. Het geheel was een
bedrog op reusachtige schaal, steunende op intimidatie
en omkooperij in een mate als zelfs in China nog niet
vaak was voorgekomen.
Aanvankelijk ging alles naar wensch. Doch eind October
kwam het eerste wolkje, „als van een mans hand". De
Japansche Zaakgelastigde, geflankeerd door den Britschen en Russischen Gezant, kwam vragen wat deze
beweging eigenlijk beteekende, — op een wijze die deed
vreezen dat Japan meer bedoelde dan zij zeide. Doch
men was reeds te ver gegaan om nog op den ingeslagen
weg te kunnen terugkeeren. Alle voorbereidende maatregelen werden nog verhaast, in officieele documenten
werd de President reeds aangesproken als „Uwe Majesteit" in den zelfden stip van onderdanigheid die onder
de Mandsjoes gebruikelijk was geweest, en in December
was Yuan Shih-k'ai door de „vertegenwoordigers" van
het gansche land officieel tot Keizer „gekozen". Den
lden van die maand werd hem door den gehoorzamen
Ts'an Cheng Yuan, — altijd nog optredend als Wetgevend Lichaam, — de troon aangeboden, dien hij, na
een formeele weigering, goedgunstig aanvaardde 1).
1) De naam dien hij, in overeenstemming met de overoude
keizerlijke traditie, voor zijn regeeringsperiode koos, luidde : „Hung
Hsien", dat men ongeveer zou kunnen weergeven door : „Hoogtij
van Grondwettelijkheid". Kan het cynischer ?
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Hoe men ook mope denken over de vraag of een republiek dan wel een monarchie voor China de meest geschikte staatsvorm is, de cynische wijze waarop de
publieke opinie in dit proces is verkracht maakt het
moeilijk met eenige waardeering te spreken over deze
gansche historie. Tonnen gouds zijn in deze onderneming
op slinksche en verholen manier verspild, het peil van
de politieke moraliteit is lager gezonken dan ooit tevoren.
Het is een gunstig teeken dat dit bedrog op grooten
schaal op den duur Diet kon worden volgehouden, — al
kwam dit dan ook door een menigte factoren.
Het verzet in het land began even literair als de be,
weging zelve. Liang Ch'i-ch'ao, een der hervormers van
1898, een man die door zijn geschriften grooten invloed
heeft op Jong-China, publiceerde een reeks artikelen,
waarin hij protesteerde tegeti de voorgenomen verandering
van regeeringsvorm. zijn woorden vonden veel bijval..
Onder de conservatieven waren er natuurlijk velen die
wel een dynastic, doch dan de oude Mandsjoedynastie
wenschten, onder de intellectueelen, ook bij hen die voor
de republiek weinig sympathie hadden, verwekte het
het cynisch en bruut optreden van Yuan handlangers
ergernis en afkeer. En natuurlijk kookte en woelde het
onder de echte revolutionairen. Maar wat, met het oog
op de werkelijke machtsverhoudingen, belangrijker was,
de provinciale militaire gouverneurs voelden in den
grond heel weinig voor de heele onderneming. Welis-waar
hadden zij aan Yuan hun positie te danken, en waren
zij over het algemeen wel gewillig om met hem samen te
werken, doch de laatste jaren waren zij steeds zeifbewuster en onafhankelijker geworden, veilig in het
bewustzijn dat Yiian hen noodig had in zijn strijd met
Jong-China, en sterk door hun troepen, waardoor zij
beer en meester waren in hun provincies. Van hun meester, die hij eens was, was Yuan van hen afhankelijk geworden, en zij waren slechts half geneigd, ondanks de
adellijke titels waarmede zij overladen werden, mede te
werken tot zijn meerdere eer en versterking van zijn
O. E. XXII 4
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positie. Moest er een dynastic komen, welnu, waarorn
dan niet de Mandsjoedynastie, waaraan sommigen van
hen althans oprecht nog gehecht waren. En, laatste,
ofschoon niet de minste, factor, daar was Japan, dat
ijverig ageerde tegen Yiians planner en overal zijn
agenten had.
Daarom, toen eenmaal, Kerstmis 1915, in een provincie
het verzet was uitgebroken —in Ytinnan, in het Zuidwesten van het Rijk — bevonden zich overal elementen
die gereed waren zich daarbij te scharen. Enthousiasme
om voor Yuan en zijn monarchic te strijden was er ook
niet bij de Noordelijke generaals die er tegen werden
uitgezonden. Waartoe zijn eigen kostbare positie in den
waagschaal te stellen voor een dergelijke zaak ? Het
begrip van loyauteit was reeds lang ondermijnd bij deze
militairen.
Ondanks eenig militair succes der noordelijken viol
de eene provincie na de andere de zaak van Yunnan
bij 1) ; tevergeefs trachtte Yiian door een prinselijken titel
den gouverneur van Kuangtung, Lung Chi-kuang tot
een expeditie te bewegen. En steeds duidelijker werd
dat Nankings gouverneur, Feng Kuo-chang, die de benedenloop van de Yangtse beheerschte, mede tot de
afvalligen behoorde.
Na zich eerst bereid te hebben verklaard de heele
kwestie nog eens opnieuw te doen overwegen, bleef Yuan
ten slotte geen keus. Den 22sten Maart 1916 herriep
hij de monarchic.
Gedwongen door de noodzakelijkheid, vormde hij een
nieuw Kabinet waarin eenige vooruitstrevende mannen
werden opgenomen en Maarschalk Tuan Chi-jui werd
benoemd tot Premier. Maarschalk Tuan was jaren lang
Yilans Minister van Oorlog geweest doch had zijn ontslag
genomen toen de monarchale beweging begon.
Toch greep het verzet nog verder om zich heen en
1) Voor een uitvoeriger relaas der gebeurtenissen zie men het
overigens zeer tendenzieuse werk van Putnam Weale, The fight for
the Republic in China.
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yen hachelijke positie ontstond. In Shanghai verzamelde
zich het oude Parlement dat in 1913 was ontbonden.
Men eischte het aftreden van Yuan Shih-k'ai en zijn
opvolging door Li Yuan-hung, den Vice-President, een
man die zich op lijdelijke wijze steeds tegen de monarchic
had verzet. In Canton vormde zich een Militair Bewind
der Zuidelijke provincies. In Nanking kwam een conferentie bijeen order voorzitterschap van generaal Feng
Kuo-chang, om den toestand te bespreken. Men werd
het eens over den afstand van YOan, zelfs werd de mogelijkheid overwogen dat hij naar Amerika zou gaan ......
En op dat critieke oogenblik, toen bijna het geheele
Rijk zich keerde tegen hem die eens de redder van China
scheen te zullen worden, den Eden Juni 1916, stierf Yuan
Shih-k'ai, uitgeput door de zorgen, ergernis en angsten
die hij de laatste maanden had moeten doormaken.
toch schijnt hij een natuurMen dacht aan vergiftiging,
lijken dood gestorven te zijn. Het spel was uit en een
deus ex machina deed zijn werk te rechter tijd. Exit
Yuan Shih-k'ai, onbeweend door het yolk dat hij groot
had kunnen maken, ware hij zelf waarlijk groot geweest.
(Slot volgi.)

„VALUTA-CONCURRENTIE”
DOOR

Mr. Mr. H. SMISSAERT.

maar hoe ver schijnt doze tijd reeds
VOOr den oorlog
achter ons te liggen werd de werking van bescherming in Duitschland en van vrijhandel in Nederland
o.a. aangetoond aan dit feit : dat in ons land Rijn-aaken
en andere schepen voor de vaart op den beneden Rijn
van Duitsch ijzer voor Duitsche rekening werden gebouwd,
natuurlijk omdat die bouw hier te lande goedkooper
uitkwam. Een der Kamers van Koophandel in het Ruhr
gebied was door dit feit getroffen geworden en had de
oorzaken daarvan nagespeurd. Dit onderzoek had het
volgende aan het licht gebracht : de (Duitsche) fabrikanten van het voor zoodanigen scheepsbouw benoodigde ijzer hielden achter den tariefmuur den prijs van
hun product op de binnenlandsche, beschermde markt
hoog krachtens de bepalingen van hun „Ring", doch
lieten elkaar vrij in de prijsbepaling voor levering over
de grens, dus b.v. in Holland, zoodat onze scheepsbouwers hun grondstof uit Duitschland goedkooper
kregen dan de collega's-concurrenten daar te lande.
Reeds dit prijsverschil was, gelijk zich denken laat, een
zeer belangrijk item op de rekening der bouwkosteii
van een schip. Een tweede, niet minder belangrijke
factor was die der arbeidsloonen, voor de bewerking van
de grondstof uit te betalen. Het onderzoek in die richting
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wees uit, dat de loonen van „Hollandsche en van Duitsche
scheepsbouw- werklieden betrekkelijk gelijk waren, d.w.z.
in koopkracht die der Duitschers waren, blijkens zorgvuldig opgestelde arbeiders-budgets, in geld ongeveer
evenveel hooger als hun budget wegens de door bescherming daarginds duurdere levensbehoeften hooger was.
En per saldo bleek dat beide factored juist het prijsverschil verklaarden tusschen een in Duitschland en een
dito hier gebouwd schip : dat prijsverschil toch was gelijk
aan de som der geringere bedragen, die voor zulk een
schip in Nederland aan grondstof en aan arbeidsloon
werden ten koste gelegd.
Zoo stonden de zaken voor den oorlog, toed de Duitsche
Mark zich om en bij de 60 cents Ned. Crt. bewoog.
Sinds dies, men weet het, zijn de bordjes verhangen.
Wij zijn de, aanvankelijk verbijsterde, getuigen \ an
een sedert jaar en dag zich reeds voortzettende depreciatie van het Duitsch ruilmiddel tot op een peil, dat
voor 1914 niemand ter wereld ooit denkbaar had geacht.
1)it gansch ongewone feit heeft ook op het gebied van
den goederen-ruil geleid tot toestanden en verhoudingen.
waarvan voorheen wel gees mensch heeft gedroomd.
Ons wordt gezegd, dat men in Holland ijzerwerken, kant
en klaar, nit Duitschland heeft betrokkcn tot prijzen,
die lager waren dan die van het onbewerkte ijzer hier te
laude. Het Algemeen Hooftibestuur van de Federatie der
Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrijf betoogt 1) en toont met treffende, wel gedocumenteerde
voorbeelden aan „dat iedere concurrentie met Duitsch„land tot de onmogelijkheden behoort.” Inderdaad,
wanneer men b.v. leest, dat een drukkerij te Berlijn
1000 bedrukte enveloppen aanbiedt voor M. 70. , d.i.
/ 1.19, terwij1 ten onzent de onbedrukte reeds f 1.65
kosten, dan begrijpt men dat het voor den Nederlandschen onderuerner op dit gebied kwaad vechten is.
I) Zie „De toestand in het drukkersbedrijf” in Economisch-Statistische
Berichten van 25 Januari d. j., blz. 83 v.v.
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Maar men behoeft over deze dingen niet zoo heel diep
na te denken of men gevoelt deze vraag in zich rijzen :
hoe konden de productiekosten in Duitschland zooveel
lager dan de onze worden, indien de arbeidsloonen in
geld ginds evenveel stegen als de waarde van het ruilmiddel daalde ? Denkt men aan het voorbeeld van den
bouw der Rijnschepen terug en stelt men zich voor, dat —
al het overige gelijkblijvende — de Mark toen plotseling
op f 0.30 Ned. Crt. was komen te staan doch de geldloonen der Duitsche scheepsbouwers gelijktijdig verdubbeld waren, dan zou de verhouding niet ten voordeele
van Duitschland gewijzigd zijn geworden. Het antwoord op de bovengestelde vraag moet, dunkt mij,
luiden, dat inderdaad de geldloonen der Duitsche arbeiders in hun opwaartsche beweging niet even snel gaan als
de beweging in dalende lijn der waarde van het ruilmiddel. Ik word in die meening bevestigd door cijfers,
die het hierboven reeds genoemd Algemeen Hoofdbestuur t.a.p. meedeelt ten betooge dat de zeer langzame
verhoogingen der Duitsche geldloonen telkens weer meer
dan geneutraliseerd worden door nieuwe koersdalingen
van de Mark. Ziehier de door dit Hoofdbestuur meegedeelde cijfers :
Juli '21 : koers v. d. Mark / 4.10 ; Duitsch weekloon 310 R.M.---=/ 12.71
Sept.'21 :

,,

Oct. '21 :
Dec. '21 :

ff

,, ,,

3.70 ;

,,

„

,,

„ 2.50 ;

ff

„ 1.50 ;

ff

f1

12.39
335
385„ „ „ „ 8.62
ff

PI

510 „ „ „ „ 7.65

(In 't voorbijgaan teeken ik hierbij aan, dat het Nederlandsch weekloon volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor de laagste gemeenteklasse f 30.0 en voor de
hoogste f 38.25 is !)
Zoo achterhaalt dan, naar het schijnt, de loon-stijging
nooit de valuta-daling, blijft zelfs voortdurend weer bij
haar ten achter, hetgeen beduidt dat die valuta-daling
telkens opnieuw de valuta-concurren tie bevordert. Maar
kán dit zoo blijven ? ......
„Valuta-concurrentie". Een nieuw woord voor eels
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nieuw begrip, dat door iedereen gehanteerd wordt.
Want allerwegen rijzen klachten van fabrikanten, die
verklaren geen uitweg te zien, wanneer Duitschland voortgaat hier alleriei goederen aan te bieden tot prijzen, ver
beneden die, welke door den Nederandschen fabrikant
inoeten worden gevraagd. Sommigen zeggen dat dit proces den ondergang van meer dan 66n vaderlandsche
nijverheids-onderneming zal teweeg brengen ; is dat
proces na verloop van tijd gestuit, dan kan wel beproefd
worden de voortbrenging hier te lande te hervatten door
weder-oprichting van de Le gronde gegane fabrieken,
doch hoeveel schade is inmiddels geleden ! En hoe groot
is in dien tusschentijd de werkloosheid geweest. Het is
immers duidelijk, zoo zegt men, dat deze beperking in
den afzet van Nederlandsche goederen de werkloosheid
ten onzent in sterke mate doet stijgen ; hoeveel kosten
brengt, ook voor staat en gemeenten, de bestrijding van
dat euvel mede ! Aldus bezien, is de valuta-concurrentie
niet alleen een gevoelig nadeel voor de rechtstreeks belanghebbenden bij de daardoor getroffen en in haar bestaan bedreigde industrieen, doch is zij een voor heel
ons yolk en voor het geheel onzer volkswelvaart nitermate bedenkelijk verschijusel. Het mag ons alien dus een
offer waard zijn, indien wij dit kwaad met succes bestrijden
kunnen ; wij zullen dan, als belastingschuldigen, minder
hebben op te brengen als ons aandeel in subsidies uit
publieke kassen aan de organisaties voor werkloosheidverzekering
Zij, die zoo spreken, hebben gewoonlijk het middel tot
bestrijding van dit modern euvel bij de hand : de valutaconcurrentie moet, zoo al niet bedwongen, dan toch
getemperd worden door „valuta-protectie" in den vorm
van „valuta-toeslagen" of verhooging van invoerrechten.
Anderen denken aan invoerverboden. Ook worden exporteredieten aanbevolen. Of wel subsidien aan tijdelijk noodlijdende ondernemingen.
Het kan wel niemand verwonderen, dat menigeen
naar dergelijke middelen omziet en ze aanprijst. Er moge
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hier en daar overdrijving schuilen in de schildering der
geduchte en onafwendbare gevolgen van wat dan valutaconcurrentie wordt genoemd, niet te ontkennen valt dat
de bijzonder gunstige voorwaarden, waaronder vele
Duitsche goederen hier kunneii worden geleverd, voor
meer dan een tak onzer vaderlandsche nijverheid groote
en moeilijk te overwinnen bezwaren met zich brengeii.
Ligt het bij zoodanigen staat van zaken niet voor de hand
op verweer bedacht te zijn en zijn dan niet middelen als
de bovengenoemde daartoe aangewezen ? Kan men zelfs
Diet zeggen dat, indien al de toepassing van zoodanige
middelen aan bedenkingen onderhevig is, men zich die
zal moeten getroosten omdat zij, alles bijeengenomen,
minder zwaar moeten wegen dan de onbelemmerde voortwoekering van het kwaad ? Mag dan niet van de Regeering worden gevraagd, dat zij onverwijld maatregelen
neme om dit kwaad te stuiten ?
Nog eens : het is volkomen verklaarbaar, dat zulke
vragen worden gesteld. Maar hoezeer de nood volgens
sommigen ook schijnt te nijpen en het middel h.i. voor
(le hand schijnt te liggen, dit mag ons niet weerhouden
den card en de beteekenis der kwaal te oiiderzoeken
het aanbevolen middel op zijn deugdelijkheid te toetseii.
Hichten wij nogma'als oiizen blik naafi het bockdrukkersbedrijf, dat dan wel door de valuta-concurrentie
het felst geteisterd is, dan treffen ons bij kennisneming van
de daaromtrent meegedeelde feitelijke gegevens, de oven
weldigende verschillen in de grootheden, die hier en in
Duitschland den aan de afnemers in rekening gebrach ten
prijs van het drukwerk bepalen. Letten wij alleen maar
op de hierboven aangegeven looncijfers, die voor Nederland gelegen zijn tusschen ruim 30.— en / 38.— en
in Duitschland (Dec. '21) beneden de f 8.— bleven, dan
zien wij toch wel, vooreerst dat de Hollandsche „typo"
niet op een loon van / 8.— kan terugvallen, maar ook
dat een zoo belangrijk verschil als dit door een valutatoeslag op drukwerk Diet oveibrugd kan worden. Hoe
hoog zou zoodanige toeslag wel moeten zijn ? Hooger
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telkeiis, sedert ,Ju '21 (orn brinier het kader der weergegeven cijfers te blijven) naarmate het Duitsche loon,
in onze munt uitgedrukt, daalde. Fen „sliding scale"
of „schaal-recht", waarvan zich de practische toepassing toch uiterst be zr iwaarlijk laat denken
Zal men redres dan moeten zoeken iii een invoerverbod vaii Duitsch drukwerk ? Dit ware een bijzonder
drastische maatregel, welks werking zou zijn onze verbruikers over te leveren aan de Incest volstrekte willekeur in prijsbepaling door de " economische bedrijfsorganisatie" in dit vak.
Zou dit wenschelijk zijn ? Het valt diet te ontkennen
dat deze bedrijfsorganisatie werkt als een eng keurslijf,
hetwelk elke ruimte van aanpassing belemmert en dat,
eenmaal aangelegd, leiden moest tot prijsverhoogiiig,
dus tot verzwaring vaii de concurrentie der Nederlandsche ondernemingen met vreemde. Nu deze concarrentie
door de valuta-daling van het Duitsche ruilmiddel gansch
buitengewone verhoudingen aanneemt, wordt een toeslag op den prijs van vreernd drukwerk verlangd om
het stelsel te kunnen handhaven en het bedrijf niet aan
de consequenties daarvan te gronde te doer gaan.
Maar zoo komt men dan ook hier tot de tegenstelling,
die zich op alle gebied van het bedrijfsleven vertoont
(slechts hier door de organisatie cell scherper beeld toont) :
Glen belangenstrijd tusschen den , verbruiker en den voortbrenger. De eerste zoekt de goedkoopste markt, 1,vil ziji
behoeften dekken tot den laagsten prijs, waarvoor hij
daartoe leans ziet. Dit nu maakt, in den nicest letterlijken
zin, de rekening niet van den binnenlandschen producent,
Wiens kostprijs hooger is dan die van zijn mededinger
over de grenzen. Gij kunt wellicht elders goedkooper
terecht, zoo spreekt de voortbrengersgroep tot de consumenten, maar daarmede benadeelt gij ons tot ons
zoudt gij als afnemer u alleen wendeii, wanneer wij voor
denzelfden prijs als onze buitenlandsche vakgenooten
u van de door u verlangde goederen wilder voorzien,
maar dit kunnen, dit willen wij niet, want wij wenscheii
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te blijven werken op den door ons vastgestelden voet.
Dus om ons tot blijven-werken in staat te stellen, moeten
wij u beletten van die goedkoopere, buitenlandsche aanbiedingen gebruik te maken ; gij zult ons product moeten
koopen, omdat de buitenlandsche aanbieding zooveel
duurder zal worden gemaakt, dat voor u het voordeel
wegvalt.
Tegen welke redeneering de verbruiker protesteert ......
Ziedaar de kern van het oude conflict, dat door de
valuta-concurrentie thans in zeer scherpen vorm weer
oprijst. Beschouwt men het conflict aldus, dan ontwaart
men, dat, in een conjunctuur als de geschetste, de daarbij
zich voordoende werkloosheid (wegens des verbruikers
tegenzin tegen de duur gefabriceerde goederen) althans
voor een belangrijk deel is een loon-quaestie in dezen
zin : dat voor den arbeider wel werkgelegenheid te vinden
zou zijn, indien hij slechts bereid was die te aanvaardeii
voor zoodanig loon, dat de kostprijs van het product
den verbruiker niet meer afschrikt. Zoo zien wij — ten
onzent en elders
bij een stijgenden loonstandaard
werkloosheid toenemen en wij zien haar verminderen,
indien het loonpeil zakt. Maar deze beschouwing van het
conflict maakt ook duidelijk, dat de voorstander van
bescherming, de partij kiest van de voortbrengers-groep
en tegen de mass y der verbruikers. Met die groep wil hij
den consument beletten zich op de goedkoopste markt
te voorzien, door de buitenlandsche waren aan de grens
dermate te belasten, dat hun prijspeil stijgt tot dat der
Nationale....
De vraag is nu : welke houding moet de overheid, de
wetgever ten aanzien van dat conflict aannemen ? Richtsnoer voor overheid en wetgever moet zijn de eisch van
het algemeen belang. Maar waarin is het algemeen belang
ten deze gelegen ? Wat is het „algemeen" belang ? Het
wordt bepaald door de harmonische oplossing van alle,
bij eenige aangelegenheid betrokken, bijzondere belangen.
Als zulke vinden wij hier dat der voortbrengers-groep
(ondernemers en arbeiders) en dat der verbruikers (om
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van andere voorloopig te zwijgen). Dat het eerste van
deze twee bijzondere belangen bescherming schijnt te
vorderen, werd hierboven reeds uiteengezet : de onciernemer zal alsdan een beteren prijs voor zijn product, de
arbeider een behoorlijk loon voor zijn prestatie kunnen
bedingen. Maar wij zagen ook reeds, dat dit vlak ingaat
tegen het belang der afnemers. Zoo blijkt dad de bescherming niet een harmonische oplossing te geven, maar
eènzijdig voor een der partijen zich in de bres te stellen.
loch kan niet hetzelfde verwijt worden gericht tot het
leerstuk van den vrijen handel ? Geeft ook dit op zijn
beurt niet een eenzijdige oplossing, door ditmaal niet
met de belangen der voortbrengers-groep, doch uitsluitend met die der consumenten te rekenen ? Is een harmonische oplossing tusschen zoo onderling strijdige interessen wel te vinden of is het, onbegoiinen werk hier naar
zoo jets als „het algemeen belang" te zoeken ?
Velen meenen, dat door vrijhandel inderdaad geeii
eenzijdige oplossing aan den strijd gegeven doch een harmonische gevoiiden wordt en ik voor mij schaar mij nit
voile overtuiging aan hun zijde. Bescherming, zoo zeggen
zij, schij nt wel het belang der voortbrengers-groep
dienen, maar bezorgt aan die groep in haar geheel ten
minste evenveel na- als voordeel. Zelfs die nijverheidstakken, die onder de werking van dit stelsel numere
winsten zulleii af werpen en dus klaarblijkelijk de bevoordeelde zulleii zijn, ontkomen niet aan de verderfelijke werking van het systeem, dat een kunstmatigen
toestand schept, dus de voortbrengings-verhoudingen
drijft in een bijzondere richting, den natuurlijken gang
van zaken dus verstoort en de nijverheid daardoor vestigt
op een grondslag, waarop zij zich alleen met en door
behoud van het stelsel, met en door steeds verder gaande
toepassing van dat stelsel kan staande houden, terwijl,
wanneer te eeniger tijd aan die toepassing een einde gaat
komen of men voor weer verder reikende consequenties
daarvan terugdeinst, de verwrongen productie-verhoudingen hopeloos verwarcl raken en de door bescher-
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ming schijnbaar zoo sterk geworden nilverheid ineen te
storten dreigt. Voegt men daarbij de ontzenuwende
werking eener regeling, waarbij de zorg voor krachtige
ontwikkeling van het bedrijfsleven niet alleen de taak
is der „captains of industry" en hunner helpers, maar
waarbij die geroepen leiders opzien tot den wetgever,
opdat deze zijn zegenende hand over hun ondernemingen
.uitstrekke en ze beschutte tegen kwade kansen en booze
invioeden, dan vindt men ook daarin een grond, waarom
gezegd mag worden dat zulk een stelsel niet in het waarachtig belang is der voortbrengers-groep, al zou het ook
cenigen tot die groep behoorenden voor 't oogenblik
in gunstiger conditie brengen. Maar er is meer. Die
zegenende hand des wetgevers ...... zal zij haar goede
gaven ook over mijn bedrijf uitstrooien of worden anderen bedacht en word ik voorbijgegaan ? Is er geen gelegenheid den wetgever er toe te brengen ook mij te
gedenken ? Wie is „de wetgever" ? Regeering en Yolksvertegenwoordiging. Valt er met die heeren niet te
praten ? Is het althans niet mogelijk, daar zij toch van
de vele technische zaken niet geheel op de hoogte zijn,
hun de situatie zoo voor te stellen, dat zij een voor mij
gunstige beslissing nemen ? Men behoeft niet het groote
woord „corruptie" te gebruiken om duidelijk te maker
dat elk stelsel, waarbij der overheid, des wetgevers „ja"
of „neen" een voor sommige particulieren of voor gansche
groepen zeer gevoelig voor- of nadeel beteekenen kan,
gevaren van zedelijken aard met zich brengt.
Overwegingen als deze, van algemeenen aard en aan
het algemeen belang ontleend, moeten zeker wel gewicht
in de weegschaal leggen. Maar ook op economische gronden is aanwijsbaar, dat het waarachtig belang der voortbrengers-groep, dat door bescherming zoo krachtig bevorderd heet te worden, metterdaad daardoor niet blijvend wordt gebaat (al wordt —nogmaals
erkend, dat
sommigen vooral aanvankelijk in betere prijzen voor
goederen of arbeid daar-van profijt zullen trekken).
De volstrekte ontkenning der rechtmatigheid -van het
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verbruikers-belang kan niet nalaten zich te wreken.
Treft de protectie doel, dan zal zij, gelijk wij zagen, de
van over de grenzen aangevoerde goederen brengen op
zoodanig prijs-peil, dat daardoor voor den binnenlandschen fabrikant de voortbrenging „loonend" en de mededinging lichter is geworden. Wat is tegenover die prijsstijging des verbruikers bonding ? Onthouding, terughouding, zooveel kan. De hoogere prijs beperkt het
verbruik. Beperkt verbruik is minder afzet, minder werkgelegeiiheid, meer karts op werkloosheid bij dalende
conjunctuur. Aanvankelijk moge de arbeider zich in een
hooger loon verheugen, welhaast ervaart hij, dat wat
hem met de eerie hand wordt gegeveti, met de andere
weer wordt teruggenomen, omdat de koopkracht van het
geld evenveel daalt als zijn geldlooii is gestegen. Mag ik
hier nog eenmaal verwijzen naar het in den aanhef dezer
heschouwingen vermeld voorbeeld van den bouw der
Duitsche Rijnschepen ten ouzent : de Duitsche werkman „verdiende" (in diets tijd van iiormale valuta)
meer dan de onze, doch had Been Puimer budget, omdat
alles wat hij behoefde ook item zooveel duurder was.
Het waren niet alleen „beschermde" artikelen, welker
hooger prijs destijds den arbeider op Duitsche werven
met zijn hooger geldloon gelijk deed staan aan den Hollandschen collega, die minder bezoldigd werd. Want
niet de beschermde goederen alleen ondergaan prijsstijging. Het een sleept het ander mede. Om ailerlei
edenen. Ran in een beschermden nijverheidstak hooger
loon dan voorheen worden betaald, omdat dit door de
bemoeilijking der mededinging nit het buitenland zonder
bezwaar kan geschieden, dan moet die beweging in onbesehermde nijverheidstakken worden gevolgd, willen deze
niet bij de vraag naar arbeidskrachten door de begunstigde
worden „gethaineercl". Ook noopt de bij beschermiug
iiitredende prijs-verhooging tot een (schij iibare, immers
door de duurte te niet gedane) loons-verbetering over de
geheele lijn en deze algemeene verzwaring van voortbrengingskosteii kan niet nalaten zelve weer een oorzaak
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van prijs-stijging te zijn. Voorts : er is nauwe samenhang
tusschen allerlei nijverheids-takken onderling, waarvan
deze aan gene grond- of hulpstoffen levert ell omgekeerd.
Zoo ziet ook de onbeschermde fabriek haar voortbrengings-kosten verhoogd, haar blij vende fasten verzwaard,
haar loonen gestegen. Straks wordt de prijs-stijging algemeen. Ten bate van sommigen, ten laste van alien, ook
van de arbeiders, die slechts tot de voortbrengers-groep
behooren ten aanzien van een enkel (hun) bedrijf, cioch
tegenover alle andere bedrijven staan in de rol van verbruikers. En wat de fabrikanten betreft, zij molten voor
de binnenlandsche markt tegen buitenlandsche mededinging beveiligd zijn door den tariefmuur, op de wereldmarkt vinden zij voor hun op duurder voet ver-vaardigde
goederen veel moeilijker afzet dan de concurrenten uit
vrijhandels-landen, die in goedkoope voortbrenging een
geducht wapen bezitten. Inzonderheid met dit- punt
van overwegend belang worden geacht voor de groote
industrieen in ons kleine land, die binnen de enge landsgrenzen geen voldoenden afzet kunnen vinden voor haar
omvangrijke voortbrenging en die, voor instandhou ding
van haar groot bedrijf op uitvoer aangewezen en ingericht,
van „bescherming" niets te winnen doch het ergste te
duchten hebben. Treedt men eenmaal uit het kader der
in het algemeen tegen protectie geldende bedenkingen
en betreedt men het gebied der bezwaren van zoodanig
stelsel in 't bijzonder voor Nederland, dan behoeft men
zich slechts de kaart van Europa voor den geest te halen
om te zien wat de toepassing van een handeispolitiek,
die op belemmering van handelsverkeer is gericht, voor
Holland beduidt. Hier, op die kaart, ligt dat kleine gebied
met het geweldige „achterland" van het Duitsche Rijk,
dat toch eenmaal weer, zal het herstel van natuurlijke
verhoudingen niet eeuwig een schoone droom blijven,
over ons territoir een deel van zijn voor export besternde
goederen verschepen zal ; dat kleine gebied, waarin de
Rijn, de Maas en de Schelde hun weg naar zee vinden ;
een klein land met een lange kustlijn, uitmuntend-geoutil-
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leerde havens en talrijke scheepvaart-verbindingen naar
alle landen van de oude en de nieuwe wer gild ; een gehied, gelegen tegenover Groot-Britannia...... Is het niet
tegen de natuur der Bingen ingaan, wanneer men Bit
terrein met een tariefmuur omringt en zijn handel belemmert ? Want niet de voortbrengers-groep en de verbruikers alleen werpen hun bijzondere belangen in de
weegschaal, als de wetgever de balans van het algemeen
belang gaat vaststellen, maar ook het bijzonder belang
van onzen handel en onze scheepvaart mag in die schaal
zijn gewicht leggen.
En stelt men de vraag Haar de wenschelijkheid van
bescherming in het licht van dezen tijd, dan moet toch
gezegd worden dat de algemeene kosten-verhooging,
die door verzwaring van ons invoerrechten-tarief zou
worden veroorzaakt, allerminst juist thans ons gelegen
zou komen. Wat wij moeten nastreven, is zeker niet
bestendiging van de duurte, die, wij weten het uit de
ervaring der achter ons liggende jaren, telkens weer
duurte kweekt ; kosten-verlaging is het, wat wij op allerlei gebied moeten trachten te bereiken, opdat wij kans
krijgen en, doet zij zich voor, de kans gebruiken om uit
dezen tijd van diepe depressie ons land en ons yolk weer
op te beuren en evenwichtige economische verhoudingen
te herstellen.
Men zal vragen : gelden al deze bedenkingen ook tegen
wat thans door sommigen wordt verlangd, d.i. tariefsverhooging tot afweer of verzachting van valuta-concurrentie, dus : tijdelijke bescherming, die op verstandige
wijze zal moeten worden toegepast en alleen verleencl
zal worden aan die bedrijven, Welker levensvatbaartieid
in den loop der jaren is gebeken? Mij dunkt, het antwoord moet zeer stellig bevestigend luiden. „Tijdelijke"
bescherming is een woord, waarvan ik niet gelooven kan
dat het een wezenlijk begrip zou dekken. Overal heeft
men waargenomen dat bescherming de neiging heeft
zich voortdurend uit te breiden ; geen wonder, want die
neiging wordt door de eigenaardige gevolgen van het
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stelsel verklaard : de gunst, aan de eene groep verleend,
is een last voor de andere, die dan verlangt dat ook haar
als vergoeding voor dien last zoodanige gunst wordt
geschonken, welke nieuwe gunst weer evenzoo „expansief"
werkt als de vorige. Bovendien : heeft men eenrimal de
begeerigheid opgewekt, dan melden steeds meerderen
zich aan. Kan men waarlijk gelooven, dat bij valutastijging van het Duitsche ruilmiddel de bescherming ten
onzent in eenzelfde tempo slinken en ten slotte zonder
protest wegvallen zou ? En kan men zich eene regeling
denken, waarbij niet onoverkomelijke moeilijkheden
zouden oprijzen bij de vaststelling van overheidswege
welke industrieele ondernemingen voldoende levensvatbaar waren gebleken om in des wetgevers gunsten
to deelen ?
Maar bovendien, en dit vooral : ook „tijdelijke" bescherming is bescherming en de daaraan verbonden
nadeelen kunnen alleen naar de tijdruimte beperkt zijn,
indien men althans aan het voorbijgaande van den
maatregel beteekenis en geloof wil schenken.
Tijdelijke, verstandig toegepaste bescherming aan
Ievensvatbare ondernemingen...... het klinkt zoo onschuldig en zoo aanlokkelijk. Maar men denke zich de
practische toepassing en werking van zoodanig stelsel.
Hier meldt zich voor de vierschaar de directie eener
onderneming aan ; zij „bewijst" de levensvatbaarheid
van haar bedrijf, d.w.z. toont aan, dat zij, gegeven zekere
samenstelling van haar‘ voortbrengingskosten (rente,
afschrijving, inkoop van grondstoffen voor zekeren prijs,
vaste lasten, arbeidsloon, aankoop van allerlei voor de
productie benoodigde goederen) de fabriek kan drijven
met inbegrip van zekere ondernemers-winst, mits zij
voor haar fabrikaat in het binnenland een zekeren prijs
kan bedingen, waartoe zij dan, in aanmerking gekomen
de huidige (maar aan wisseling onderhevige !) stand
der marken-valuta een zekeren toeslag in den vorm
van invoerrechten-verhooging behoeft. Ik laat nu daar
de mogelijkheid dat voor 'een andere fabriek van het-
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zelfde type de kostprijs-berekening en dus de schatting van den benoodigden toeslag anders uitvalt, zoodat
men bij gelijkmatigheid den een te veel, den ander te
weinig zou gunnen. Denken wij ons, e.g., dat gelijkmatigheid zonder onbillijkheid bereikbaar ware. Doch wie ziet
dan niet, dat zoodanig stelsel in zijn toepassing zou beteekenen een soort sanctie van overheidswege aan fabricage op zekeren voet, waaruit zou afgeleid worden de
verplichting der overheid om ook bij straks zich -wijzigende omstandigheden de dan wellicht minder „levensvatbare" fabriek staande te houden ; een stelsel, dat
feitelijk zou neerkomen op een prijszetting van overheidswege, op gestadige ell intieme inmenging van de
regeering in het bedrijfsleven ; eenigszins, doch op anderen
voet, als wij in den oorlogstijd hebben gekend, toen wij
van alle zijden ervoeren dat de ambtenaren nu eenmaal
niet opgewassen zijn voor de hun trouwens vreemde
taak, zich actief te begeven in het groot mechanisms
van de goederenvoortbrenging en den goederen-ruil,
zich te zetten aan waardeering en beoordeeling van
„zaken".
Het waren, althans ten deele, overwegingen als deze,
die „de grootst mogelijke meerderheid" der sub-commissie -nit de commissie voor de economische politiek
leidden tot haar uitspraak : dat het niet gewenscht is
tot verhooging van invoerrechten over te gaan, met
welke meening de hoofd-commissie zich vereenigdc.
Niet duidelijk is mij, hoe, bij zoodanig gevoelen der
grootst mogelijke meerderheid, de sub-commissie aan
de Regeering de bcvoegdheid tot het uitvaardigen van
invoerverboden kan wallen zien toegekend, „al stelt zij
„zich daarvan niet veel voor en al zag zij liever die be„voegdheid ongebruikt blijven.” Klaarblijkelijk begreep
zij, dat invoerrechten-verhooging als algemeene maatregel aan velerlei bedenkingen onderhevig was, doch oordecide dat die bezwaren niet gelden zouden tegen invoerverboden, welke zij zich denkt van tijdelijken aard, be6
0. E. XXII 4
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perkt tot bijzondere gevallen en tot zekere groepen van
goederen (eindproducten). Maar de sub-commissie zag,
dunkt mij, voorbij dat, indien zulk een invoerverbod
niet slechts een looze „stok achter de deur" zijn zou,
doch practisch zou werken, het — voor zoover het metterdaad zou kunnen warden toegepast — met de meest
drastische bescherming gelijk te stellen ware. En wat
te denken van de verschrikking, in een Nederlandsch
invoerverbod voor het buitenland gelegen, als dat verbod slechts voor een jaar zou gelden ? Over dit punt
staakten de stemmen in het voltallig college. Wat exportcredieten betreft, zoo de kleine als de groote commissie
wenschten deze niet als te hanteeren wapen in den strijd
te zien uitgesloten. Wat dit, door mij nog niet aangeroerd,
punt betreft moge ik volstaan met de opmerking dat de
ervaring in Engeland met dit middel opgedaan, allerminst ons tot navolging kan verlokken, wat ook waarlijk
niet verwonderlijk is, omdat de overheid hierbij zich
begeeft op het terrein van den bankier ...... zonder diens
kennis, ondervinding, onderscheidingsvermogen en „flair"
de zijne te mogen noemen. Bezit zij die niet
en het
tegendeel kan ik niet aannemen dan zal zij Naar crediet meer dan eens verkeerd plaatsen. Bezit zij die wel,
wat zal zij dan meer doen dan waartoe ook onze banken
in staat en bereid zijn ? Ten slotte uitten beide commissies
de wenschelijkheid, dat in het algemeen bij bestellingen
of opdrachten vanwege het Rijk of openbare lichamen
aan de Nederlandsche nijverheid de voorkeur ook bij
prijsverschil (binnen zekere grenzen) zou worden gegeven.
Iedereen gevoelt wel, dat hier alles aankomt op die grenzen
en dat tegen dit, middel geen bezwaar kan bestaan, indien
slechts inderdaad als toelaatbaar prijsverschil in elk
geval wordt vastgesteld dat percentage, hetwelk niet
meer weergeeft dan het voordeel, dat de Nederlandsche
afnemer geniet (gemakkelijker controle op de te leveren
waren, vlotter verhaal op den leverancier, meer zekerheid van tijdige levering enz.), wanneer hij door hem
benoodigde goederen niet uit den vreemde doch uit het
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cigen land betrekt. Dat voordeel pleegt ook thans reeds
menig particulier bij het doen van zijn keuze tusschen
binnen- en buitenlandsche aanbiedingen in rekening te
brengen. Ik wil er slechts in 't voorbijgaan op wijzen,
dat bij overheids-hestellingen het gevaar van „verflauwing" der bovenbedoelde grenzen niet denkbeeldig
is ; hopen wij daarvan het beste
De commissie is tegenover de klachten in zake de
valuta-concurrentie niet met leege handed gekomen,
niet met een afwijzing van alle aanbevolen middelen.
Dit zal velen voldoening geven. Velen oordeelen dat,
waar onze nijverheid door zoo buitengewone mededinging wordt bestookt, er „toch iets aan moet gedaan
„worden", er toch iets aan moet kunnen worden gedaan
en dat dit „iets" dan natuurlijk een wet of althans een
regeerings-maatregel zal moeten wezen. Ontwikkelt gij
uw bedenkingen tegen de voorgeslagen middelen van
redres, tegen het een na het ander, zij zijn geneigd u
als leus toe te dichten : „vivent les principes, pêrisse
„Findustrie !" Toch kan en mag wie inderdaad eenig
voorstel volstrekt verwerpel ijk en ondeugdelijk vindt,
de toepassing daarvan, ook in uitzonderings-gevallen
niet aanbevelen.
Maar wat dan wel ?
Allereerst moet worden gezegd, gelijk ook Prof. Mr.
Dr. G. W. J. Bruins in de buitengewone algemeene
vergadering der Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid en Handel (31 Januari 1.1.) opmerkte 1), dat
wij voor de kennis van omvang en aard der bestaande
moeilijkheden over weinig gegevens en over niet een
enkel onderzoek of versiag, door onpartijdigen opgemaakt, beschikken. Let men op de door prof. Bruins
in die vergadering medegedeelde werkloosheidscijfers
voor andere landen en het onze, dan valt eene vergelijking
uitgezonderd) zeer stellig te onzen
1) Zie het verslag dier vergadering in het 15 Februari N°. van het
Tijdschrift dier maatschappij.
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voordeele uit. Al mogen dan vele klachten volkomen
juist en vrij van overdrijving zijn, het is niet aan te semen
dat onze volkswelvaart in haar geheel ernstig en blijvend
riadeel ondervindt van de netelige positie, waarin sommige Nederlandsche bedrijven door de valuta-concurrentie worden gebracht. Men zie ook niet voorbij, dat de
mogelijkheid verschillende waren tot lagers prijs van
elders te betrekken een niet te versmaden voordeel is
voor vele verbruikers en bedenke daarbij, gelijk in het,
vlugschrift der „Nederlandsche Vereeniging van Katoen„spinners en Spinners-Wevers” werd aangevoerd, dat tot
die „verbruikers" ook fabrieken behooren, welker
outillage en technische inrichting door vernieuwing van
werktuigen thans aanmerkelijk kan worden verbeterd,
hetgeen bij hooger prijzen niet in die mate of in 't geheel
niet mogelijk zou zijn. Voor „marginale" bedrijven kan
de mogelijkheid der verschaffing van goedkoope grondof hulpstoffeii een vraag van „te zijn of niet-te-zijn"
wezen ; vi gil voor hen die mogelijkheid weg, hun arbeiders
zouden de rijen der werkloozen komen vermeerderen.
Aan den anderen karat is voor velen de prijs niet de alles
beheerschende factor ; ware dit wel zoo, wij zouden in
sterker mate dan thans het geval is door een stroom van
Duitsche fabrikaten worden overweldigd. Tegenover den
lageren prijs staan wel eenige items : de kans op verhooging van de toch vooraf bedongen som, omdat de
Duitsche leverancier u voorrekent dat de mark weer
gedaald en dus zijn prijs weer gestegen is ; de langdurige
leveringstermijnen of het uitblijven van levering...... en
andere narigheden. Ten deele brengt ook dit kwaad zijn
eigen geneesmiddel mede ; gelijk, naar men gezegd heeft,
„le meilleur remede contre la chertê est ...... la cherte",
zoo is in zekeren zin en tot op zekere hoogte de goedkoopte het beste geneesmiddel tegen ...... zichzelve 1).
1) In zijn inaugureele rede over „de vorming van den wisselprijs"
(Haarlem, de Erven F. Bohn, 1922) spreekt mr. dr. H. Fryda over de
„consumers' rent" (verbruikersrente) ook op de valuta-markt en merkt
op, dat deze zeer vaak bestemd is om weder te verdwijnen. „Wanneer
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Op den dour kan de conjunctuur in Duitschland, die
voor ons deze moeilijkheden oplevert, niet bestendigd
blijven. Het moge waar zijn, dat de stijging der Duitsche
geldloonen verre achterblijft bij de daling van de markwaarde ; wanneer wij weten dat in vergelijking van
1913 de prijzen der eerste levensbehoeften daarginds
thans dertig a veertig maal hooger zijn en, volgens een
verklaring van den Minister van Financien in den Rijksdag naar aanleiding van de spoor wegstaking, de loonen
niet weer dan het 15-voudige van den vredestijd bedragen, dan kan men toch moeilijk aan een duurzaam
karakter van deze onevenredigheid gelooven : de Duitsche arbeider zal niet altijd willen noch kunnen blijven
werken voor de helft (of minder) van hetgeen hij eertijds
verdiende
Met dit al kan niet worden ontkend, dat voor menige
onderneming ten onzent de valuta-concurrentie buitengewoon nadeelig is. Maar juist dit buitengewone wijst
dan ook op een afwijking van den norm, die niet blijvend
kan zijn. Zeker maken vele fabrieken thans moeilijke
tijden door, maar in het Leven der nijverheid beteekent
dit slechts een ongunstig tijdperk, een der „downs",
die in lange reeksen van jaren op de „ups" plegen te
volgen. Als in den oorlog lijden wij ook daarna nog mede
met de vreemde Rijken, welker ontreddering grooter
is dan de onze, omdat voor hen de oorlogs-lasten onge„iemand voor zeker goed, dat in Duitschland M. 100.— kost, f 4.—
„over heeft en nochtans wegens den stand der wisselmarkt slechts
„2 cts voor den Mark heeft te betalen, beteekent dit voor hem een
„verbruikersrente van f 2.—. Het „koopje” zal er echter toe leiden,
„de vraag naar dat goed uit te breiden, waardoor het in prijs stijgt
„en wellicht zOO zeer stijgt, dat het voordeel der lage valuta, de ver„bruikersrente van de wisselmarkt, geheel wordt weggenomen door
„den verhoogden prijs”. (Blz. 19).
1) Is er, trots de voortgaande daling der marken-valuta, op
sommige arbeidsterreinen reeds zoo iets als een kentering merkbaar ?
Onlangs werd, naar ik hoorde, de bouw (voor Belgische rekening)
van een groot ponton in concurrentie met Duitsche aanbiedingen
aan een Nederlandsche onderneming gegund.
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lijk zwaarder waren dan de kosten onzer neutraliteit.
Ook hierin krijgen wij ons deel van de algemeene misêre,
van de depressie, die over heel de wereld gaat. En wij
zien uit naar het uiteindelijk herstel, dat ook dit euvel
zal keeren. wij moeten blijven hopen, dat ten slotte de
mannen, in wier handen de macht ligt om de nadering
van dat herstel te bespoedigen, erin zullen slagen de
volkeren van Europa op te beuren uit den staat van
verval, waarin na den oorlog de slechte vrede ze nog
dieper heeft doen wegtinken. En wij moeten er naar
streven, in eigen kracht den moeilijken tijd door te komen
die nog verloopen moet eer beter dagen over ons werelddeel lichten. Door intensieve voortbrenging, door bevordering van alles wat ons sterken kan in den concurrentiestrijd, ook door het niet-toepassen van verwerpelijke
en ondeugdelijke middelen, moeten wij trachten het
hoofd boven water te houden en zooveel mogelijk gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van onze yolkswelvaart te scheppen.
Een eeuw geleden was het met onzen handel en onze
nijverheid vrijwat droeviger gesteld dan thans en het
heeft toen fang geduurd, eer wij de zaken een hoopvoller
keer zagen nemen. Dit geschiedde eerst, toen wij onze
nijverheid ontrukten aan de knellende windselen der
bescherming, die de Regeering destijds aan de „fabrieken
en trafieken" verleende. Juist door den vrijhandel is
onze industrie sterk geworden en leerde zij te staan in
eigen kracht. Daardoor heeft zij te beter kans om, als de
valuta-concurrentie zal voorbijgaan, haar plaats te
herwinnen.

DE LOF DER NIEUWHEID
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

Het is niet maar bij goedkoope reklame dat de dingen
geprezen worden omdat zij nieuw zijn. De lof der nieuwheid wordt opgeeischt door alle geestesstroomingen,
bewegingen, impulsen, die met een verzet tegen het
bestaande optreden. Het bestaande is oud, verouderd,
maar wij zijn nieuw. Nieuw is meerderwaardig dan oud.
Wij stemmen als vanzelf toe, dat het nieuwe meerder
waardig is en roepen juichende: een nieuwe lente en een
nieuw geluid ! Wie is er die deze klassiek geworden versregel niet verstaat en meegeniet ? Wees een overwogen
konservatief, een prijzer en minnaar van oude dingen,
oude toestanden en instellingen toch zoo u dit vers in den
zin komt is daar geen schijn van oppositie en stemt ge
den juichtoon toe, die in de woorden klinkt. Het is vanwege een in ons bewustzijn instinktief gelegen vereenzelviging der begrippen nieuw en meerderwaardig —
een vereenzelviging die ons toch ook verbaast en waarover wij bij nadenken het niet aanstonds met onszelf
eens zijn.
Nieuw beteekent niet hetzelfde als Jong en het is niet
de analogie met de leeftijdsverschillen, die aan het begrip zijn inhoud geeft ; het is niet de scheppingskracht
der jeugd tegenover de uitgeleefdheid van den ouderdom,
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die de vereenzelviging van nieuw en meerderwaardig,
en van oud en minderwaardig aanbiedt. Het is evenmin
het onderscheid tu.sschen het pasgemaakte nieuwe en
het halfversleten oude, waardoor wij bij de lofzegging
van het nieuwe worden geleid, noch ook het nog niet
bestaan hebbende, dat nu voor het eerst verschijnt ;
want of dit nog nooit geziene lofwaardig is of afschrikwekkend weten wij niet ; dit „nieuwe" wekt niet meerder
dan de nieuwsgierigheid. In het begrip „nieuw" is de
verheerlijking anders gedacht dan als een zoo doorzichtige beeldsprakigheid. Wij bedoelen inderdaad in het
nieuwe het later komende te prijzen en het vroeger
komende te verwerpen. Als de nieuwe bedeeling, de
later komende, ontvangen is, is de oude bedeeling voorbij.
De apostel, de profeet, de nieuwe-gidser en ieder die de
zij beaanwending van den term „nieuw" toestemt
bedoelen dat in den wereldloop een latere lase de vroegere
vervangt. De apostel, van zijn zending vervuld, spreekt
van het nieuwe testament en acht dit vele maten verkieselijk boven het oude. De profeet verwacht en verkondigt
het nieuwe rijk, dat als nieuw ook beter zijn zal dan het
zooals de nieuwe-gidser met zijn nieuwheid
oude
niets minder voorheeft dan een schoonheid van hooger
aard dan waarvan de oude-gidser droomde. Zij alien
bedoelen met het nieuwe : een later tijdperk in den
wereldloop en zij achten den wereldloop een beweging

in den tijd.
Het later komende wordt in al deze appreciaties met
het meerwaardige vereenzelvigd het meerwaardige als
het latere beschouwd. Wij later ons door deze vereen
zelviging imponeeren ook al is het vraagstuk des tijds
ons niet onbekend. Wat steekt hier achter ? Redelijkheid
of niet ? Zijn wij verblind door de hoop, dit halstarrigste
instinkt van onzen drang tot zelfbehoud ? Worden wij,
die wijs zijn, tegelijk in de dwaasheid vastgehouden door
een Rede die met ons speelt en ons menschelijk houdt,
ja vooral menschelijk ! opdat wij niet in de afwijzing der
illusies ons zelf voor goden hielden ? Kinderen zijn ver-
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blind door het niet e, moeten wij het ook zijn ? Moeten
de wetenden bij de onwetenden blijven en dezelfde taal
spreken, telkens weer nit de wijsheid terugvallend en
stamelend met de onmondigen ? Moeten wij daarorn
meejuichen over de nieuwe lente en het nieuwe geluid,
opdat wij ons recht belachelijk zouden maken voor het
aangezicht der Wereldrede ? Wij met onze nieuwe testamenten en onze nieuwe wijsbegeerten, met onze nieuwe
begrippen en ons nieuw speelgoed ?
Wie (lezer) tot hiertoe gelezen hebbende het vraagstuk van de nieuwheid niet prikkelend acht, late de
verdere beschouwing ongelezen. Het geldt slechts een
poging om in de door alien toegestemde (en voor de
bezinning onzinuige) vereenzelviging van het laterkomende met het meerwaardige een zin te vinden. Wij
vragen : welken zin heeft het over het later komende te
juichen ? Het begrip „nieuw" als waardeeringsbegrip
heeft een historisehe afkomst, die valt op te sporen.
Deze bepaalt niet den redelijken zin van het begrip noch
bewijst zijn onredelijkheid, omdat een begrip nooit genetisch, uit zijn afkomst begrepen wordt. De afkomst echter
verklaart de gebruikelijkheid. Wij vangen aan met een
beschouwing van de afkomst (I).
Het begrip „nieuw" houdt in een onredelijke vereen
zelviging van het gehalie der dingen met het tijdsverloop.
Het later-zijn als moment des tijds kan niet als positieve
waarde gedacht. Een onderzoek van het begrip des tijds
wijst uit, dat de tijdelijkheid als zoodanig (het later-zijn),
zoodra het als gehalte werd opgevat, veeleer negatief
gehalte, afschrikwekkendheid zou bezitten. (II).
Het begrip der nieuwheid (het latere) is een voor de
ervaring geldig symbool van de dialektiek der Idee, het
drukt uit de overwinning over het tegengestelde, het
wezen der eeuwige beweging (III).
I. Dat het nieuw-zijn een positieve waardeering van
ons afeischt, is ons gesuggereerd door de primitieve, in
a nimistische voorstellingen bevangen wereldbeschouwing,
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voor welke de jaarronde den wereldloop voorstelt en de
wereldloop zelfs niet anders dan als jaarronde kan gedacht worden. In tegenstelling met de dagronde als
kleine beweging is de jaarronde de groote beweging.
Wanneer de verbeelding tot het Al opklimt — want de
primitieve verbeelding blijft in dit opzicht niet achter bij
het wijsgeerige denken wordt de jaarronde de voorstellingsvorm voor deze verbeelding. De zon die sterft
en geboren wordt is wereldwezen ; de of wisseling der
seizoenen is de wereldloop.
Het moderne bewustzijn verbeeldt den wereldloop
anders. Ook dit heeft zijn verbeelding ; maar een andere,
omdat het de wenteling der seizoenen niet meer acht dan
een telkens zich herhalende kleinigheid die in het niet
zinkt bij den wereldloop, waarin trouwens onze zon maar
een bescheiden rol speelt. Hoe ouder men wordt, hoe
meer men achter zich heeft (en wat heeft het moderne
bewustzijn al niet achter zich !) des te gauwer gaat het,
en des te meer wordt de wisseling der seizoenen vergelijkbaar bij de omklap der molenwieken, waarvan dezelfde aanstonds weer rechtopstaat. Wij staan boven
den jaarloop opgericht met onze verbeelding en zien den
wereldloop als een opeenvolging van aeonen ; wij achten
het niets nieuws wanneer de eerste lentebloemen ontspruiten en niets bijzonder ouds wanneer de herfststorm waait. Pas te voren, verleden jaar, ging het net
zoo. Maar voor kinderen wier kleine gestalte in het gebeuren wegduikt ook naar hun geest en verbeelding —
is een jaar een tijdperk waarover nauwelijks wordt heengezien. Men is het vorige jaar niet gansch vergeten, maar
wat men zich herinnert zijn bepaaldheden welker omgeving
vernevelt achter het nu statig-langzaam voortbewegen
van dit jaar. De winter is aangekomen waar wij nu midden
in-staan ; het is lang geleden dat hij begon, en later zal
hij voor lente wijken, zooals men gelooft. Al weet men
dat het jaar overschreden wordt, toch is er geen recht
besef dat jaren een reeks vormen van gelijkdurige, kwantitatief gelijke nummers. De fantasie bevindt zich midden
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in dit mateloos groote en slepende gebeuren : den jaarloop. Jaarloop is wereldloop ; de jaarloop imponeert
als ware hij wereldloop. In wage omtrekken wordt een
gedachte van wereldloop aan de voorstelling van jaarloop vermoed.
Primitieve volken kennen geen geschiedenis ; hetgeen
beteekent dat zij niet over den jaarloop heenzien. Hun
denken en verbeelden zal in dit opzicht gelijken op dat
der kinderen. Zij reiken niet boven den stroom nit en
hebben geen eeuwigheidsweten, ook geen eeuwigheidsvermoeden. Voor hen zijn jaarloop en wereldloop hetzelfde. Wat zich in de jaarronde voordoet, doet zich
voor in den wereldloop : een sterven en een wedergeboorte. Het jaar sterft en wordt wedergeboren, de jaargod sterft en wordt wedergeboren, de wereldgod sterft
en wordt wedergeboren. Het is niet andersom : eerst
geboorte en dan dood. De verbeelding wordt niet in deze
volgorde getroffen, maar in de andere waarbij het stery en het eerste moment is en de geboorte als wedergeboorte wordt gevoeld. De geboorte is het latere. Het jaar
sterft met winter en wordt geboren met lente ; de lente
is voor de primitieve verbeelding later dan de winter
omdat hij ook gedacht wordt als een overwinning en
opstanding, terwiji de winter veeleer verbeeld wordt op
zichzelf als de verouding.
Dit begrip van de verhouding der twee hoof dseizoenen
het eene dat de vruchtbaarheid opent, het andere dat Naar
afsluit
bepaalt de wereldverbeelding. De primitieve
mensch denkt kollektief : mensch, yolk, koning, land,
wereld, natuur, God zijn een geheel, een en hetzelfde.
De god leeft in mensch, yolk, koning, land, wereld ; de
mensch leeft in yolk, koning, land, wereld, God. Er is
niets duidelijk onderscheiden van het andere ; het kollektieve leeft een gemeenschappelijk bestaan in den jaalloop.
Voor dit kollektieve wezen van het primitief bewustzijn
nu zijn er twee fasen in zijn levensjaar : winter en lente,
sterven en wedergeboorte, het oude en het nieuwe, het
voorafgaande en het later komende. Het uitgangspunt
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der verbeelding ligt in het midden tusschen winter en
lente. Vandaar uit is winter oud en lente nieuw en bestaat een schrik voor het oude en een hoop op het nieuwe.
De lente is de nieuwheid des jaars, die ook thans (hoewel
verplaatst naar 1 Januari) nog onzen gelukwensch opvordert.
Dat de herleving na de afsterving des jaars het overheerschend thema is in de primitieve verbeelding, is
begrijpelijk, waar het bewustzijn kollektief is ingesteld
en mensch en natuur hetzelfde zijn, terwij1 men niet over
den jaarloop heenziet naar het reeds duizende malen
gebeurd-zijnde. ook de kinderen vragen soms of het
zeker is dat na den winter weer een lente komt. Zal de
god ontluiken ? zal de wereld leven ? zullen wij herleven ?
Zal het jaar nieuw worden ? Een geweldige, kollektieve
hoop verwacht de herleving en hoopt op het onzekere :
het menschdom ziet uit naar de nieuwe lente, het latere
waarin het voorafgaande, den winterdood overwonnen
is. In dit nieuwe is het laiere met het meerderwaardige
vereenzelvigd. De latere fase in den wereldloop is prijswaardig boven de vroegere daar het leven prijswaardig
is boven den dood. De wereldloop is een beweging in
twee fasen in den tijd.
Deze symboliek van het nieuwe jaar en de daarin
begrepen lofzegging der nieuwheid, steekt diep in onze
ziel, en bij overdraclit daarvan is het dat de nieuwe
Gids beter moet zijn dan de oude en het nieuwe testament waardevoller dan het nude testament en de nieuwe
godsdienst of het nieuwe leven beter dan de oude godsdienst of het oude leven. Wij worden bij deze begripsvereenzelviging nog beetgenomen door het oude bijgeloof.
Inderdaad : Godsdienst en zede zijn in hun inrichting
zoozeer door de primitieve wereldbeschouwing beheerscht, dat deze nawerking op ons intellekt ons niet
kan verbazen. De kerkelijke jaar-indeeling met zijn
groote feesten, die tevens de indeeling van het burgerlijke jaar uitmaakt, zorgt er voor dat het verband met
de primitieve wereldbeschouwing niet verbroken wordt,
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Eel wij, met deze oude instinkten gevoed, juichen van
ganschen gemoede om het voorbijgaan van het oude en
omdat het nieuwe komt. Wij zijn niet geheel aan de
kinderschoenen van het primitieve wezen ontgroeid,
en slat de latere fase in den wereldloop, die beweging in
den tijd is, beter, meerderwaardig dan de oude is, meenen
wij met het langvergane voorgeslacht mee, ook al zijn wij
vergeten Welke afkomst deze waardeering heeft en beseffen wij niet door een kinderlijk bijgeloof aan de goddelijkheid der jaarronde te worden beetgenomen. En zelfs
al beseffen wij dit dan doen wij met de anderen mee aan
de Kerst- en Paasch-verbeelding omclat ook wij eensdeels
behooren tot een kollektiviteit.
II. Is dus voor priinitief bewustzijn de vereenzelviging
van het toekomstige met het betere om genoemde reden
vergefelijk, dan ligt daar voor het moderne bewustzijn,
dat het wezen der eeuwigheid heeft een misbegrip in
aangaande het wezen van den tijd. Met onze lofgeving
aan het nieuwe begaan wij in eerste instantie een zonde
tegen de cede. Wan veer dit is toegegeven dan kale de
symbolieke zin ter sprake komen die in de voorstelling
der nieuwheid is gehuld.
De onredelijkheid, die ik bedoel is deze dat het Moot
later-zijn niet meer is dan een later sehijnen en dat wij
met dezen sehijn van het latere voor werkelijkheid te
semen ons verplaatsen in een mateloos ledig, waarin elke
nieuwheid ill stele van verheuging ons met nieuwen
schrik ontstelt. Dit laatste is spoedig in te zien, door
eenvoudig de elkaar opvolgende momenten in hun verlengde reeks of te zien. \Vat zien wij dan ?
Een eindeloos verloop. Elk „later" heeft „later" na
zich, dat door evenveel „later's" wordt opgevolgd als
daaraan zijn voorafgegaan ; de tijdstippen gaan voor
ons uit in de grauwe 'level van het eindelooze verloren,
zooals zij achter ons uit dezelfde grauwe eindeloosheid
schijnen nader te komen. Wij belie y en deze onafzienbare
rij den wereidloop te noemen en geven daarmee gestalte
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en kleur aan het gestalte- en kleurlooze ; wij nemen dan
hetgeen in den tijd leeft voor den tijd zelf, den tijd als
het ware stilhoudend op zijn hoofdinhouden en daarmee
tijdeloos makende. Maar met dit stilhouden is het laterkomen der nieuwheid waaraan wij juist zoo groote
waarde gehecht hebben, verloren, want wij moeten het
van het in-den-tijd-zijn (dus van de later-heid) afdenken
zullen wij de waarde van het bestaande inzien.
Wie zich dell voortgang der tijdsmomenten voor den
geest roept, het bloot latere als door het vroegere voorafgegaan en door het weer latere opgevolgd indenkt
hij gevoelt zich in een zinlooze wereld verplaatst. Wat
houdt dit nu voor waarde in dat jets later dan het andere
voorvalt ! Ja zelfs : welk wanhoopwekkend vooruitzicht wordt in dit begrip van het latere onthuld ! Er is
niets dat meer verstomt en verstompt dan een repeteerende breuk waar hetzelfde getal zich milder einde herhaalt, et sic in infinitum. Wij hebben, indien de werkelijkheid aan haar gelijk is en waarlijk den vorm des tijds
bezit, maar een wensch : tijdig door een dood, die onze
geheele herinnering uitdooft, uit deze verpletterende
klucht te worden bevrijd. Onze opvolgers molten dan het
spel, waaruit ook zij door doodsgenade zullen los komen,
voortzetten en de taak van het tijdstippen tellen aan weer
andere opvolgers overlaten — et sic in infinitum. Niets
dan verschrikking steekt er in de nieuwheid waarop
oogenblik zeventienduizend negenhonderd en dertien
zich verheugt ten opzichte van het voorafgaande twaalf.
In waarheid ! hoe leeg is deze nieuwheid, hoe eentonig en
hoezeer het teeken eener onzinnige eindeloosheid : de
ontelbaar-zooveelste voetstap op een onafzienbaren
woestijnweg, welks lengte vooruit nooit mindert, hoe
vele voetstappen men treedt.
Deze laatste opmerking overtuigt ons van het schijnwezen des tijds. Wanneer ik loop op een beweegbaren
weg die even snel achterwaarts verschuift als ik voorwaarts stap, dan schijn ik voor mijzelf voort te loopen,
maar geen voetstap brengt mij inderdaad ook maar een
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schrede verder. Ziehier de beweging aan de plaats, die
niet vooruitbeweegt aan de plaats. Voor onze ervaring
is er een beweging in den tijd, een vroeger en later :
is zij niet evenzeer schijn als deze ? Ja : is het denkbaar
dat de tijd, als opeenvolging van vroegers en laters, die
door steeds vroegere vroegers zijn voorafgegaan en door
steeds latere laters gevolgd worden
is het denkbaar
dat hij geen schijn ware ? Is de uit niets afschrijdende
en naar niets heenschrijdende tijd anders dan als een
schijn, een spel der Wereldrede, denkbaar ? een vorm die
niet de zuivere vorm der werkelijkheid doch slechts de
monworm is, waarin de werkelijkheid haar waarheid
maskeert ? En wat Hi* dan van de lof der nieuwheid
over ?
Om beweging in de ruimte te weten is noodig een vast
punt in de ruimte. Om de tijdsbeweging te weten is
noodig een vast punt in den tijd. De wandelaar op den
terugschuivenden weg staat stil voor den toeschouwer,
die op den vasten vloer, verder op stolid toe te schouwen.
Vragen wij nu maar niet of ten anderen opzichte ook
deze vaste vloer in beweging was. Beweging is beweging
ten opzichte van jets anders dat niet beweegt. Het is
met tijdsbeweging niet anders. Is dit andere er niet, dan
is er van geen vroeger en later sprake. In de achteren voorwaarts eindelooze rij der oogenblikken is geen
vroeger of later, geen dichterbij of verderaf. Het zou
denkbaar zijn dat aan ons intellekt in zijn tijdsleven een
ander intellekt tegemoet kwam voor hetwelk ons toekomstige een verleden was, en dat zich dus naar ons yen-leden als naar zijn toekornst heenbegaf. Het ware inderdaad even mogelijk dat de lijn andersom liep en dat
gisteren later kwam' dan morgen tenzij een vast punt
in den tijd kan worden aangewezen.
Het jaar dertien honderd is zonder dit vaste punt
niet vroeger dan het jaar zeventien honderd, en de nieuwe
Gids niet later dan de oude. Als er geen wijsheid is, is er
ook geen dwaasheid, als er geen maat is, is er geen afmeting en als er geen begin is, is er geen meerder of minder
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in den afstand ten opzichte des begins, geen vroeger
of later. Over drieduizend jaren zijn wij dan op hetzelfde
tijdstip als voor drieduizend. Vroeger en later zijn fikties...
of is er wel een vast punt ? Is er een vast punt voor den
tijd ?
Is de eeuwigheid het vaste punt van waaruit bepaald
kan worden dat er tijd is Niet deze : de eeuwigheid is
de ontkenning van tijd en biedt dus geen gezichtspunt
voor de erkenning , van tijd aan. Zij wijst geen vast punt
in den tija, waaraan de tijdsbew eging is vastgelegd. Zij
is de vertikale lijn die op elk punt de horizontals lijn des
tijds snijdt en dat punt is afmetingloos, zoodat daaraan
de •tijd kan worden gemeten noch zelfs erkend. Er blijft
slechts een mogelijkheid : dat wij in den tijd zelf een tijd
stip hebben vastgesteld, als uitgangspunt onzer tijdsverbeelding een kapitaal Vroeger, ten opzichte waarvan
alles later is, een majestueus Voorheen dat stilstaal
en van waaraf de eindelooze rij der later's zich afrolt,
misschien naar een tweede vaste punt : het Einde. Het
is geheel een zaak van verbeelding, maar juist deze is
noodig. Zijn niet alle vroegers en laters vroeger en later
in verhouding tot het Aanvangspunt, dat zoowel in den
tijd moet liggen als oak vast punt des tijds zijn ? In den
tijd en toch onbewegelijk ? begin des tijds, dat is tijd en
toch anders ?
Aan deze monumentale voorstelling van Begin zijn wij
geholpen door de rede, vvier kunstgreep zij De rede
heeft het onredelijke noodig om zich aan Le verwerke
lijken ; zij behoeft de voorstellende zinnelijkheid als
haar materiaal. Maar dan moet zij voor deze dien vorm
vinden zonder welke geen voorstelling mogelijk ware.
De voorstellende zinnelijkheid trouwens is diets an ders
dan de rede in haar zich-tegenstellen, de rede in haar
onredelijkheid, in welke gestalte zij zich voordoet om
daaraan tot zichzelf to komen. Zoo ligt achter de Aanvangsvoorstelling een redelijken grond, maar die ten
behoeve de zinnelijkheid in het onredelijke is verkeerd.
Erachter ligt het begrip van wereldgrond, Beginsel
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de wereld moet nit Naar Beginsel gedacht worden. Deze
eerste redewaarheid wordt in de zinnelijke voorstelling
aangewend en omgewend tot een tijdsverhouding : de
werkelijkheid moet voorgesteld uit een begin. Zoo heeft
de fantasie de redelijke gedachte van wereldgrond omgezet in de zinnelijke voorstelling van wereldschepping :
in het begin schiep God hemel en aarde. Met dit aanvangspunt is het mogelijk dat wij ons een wereld voorstellen als in den tijd gelegen. Wij hebben het houwvast
voor een tijdsbeweging.
Maar dit is niet genoeg. Om beweging ons to kunnen
voorstellen is behalve vast punt ook noodig vaste maal :
'n onbewegelijke afstand binnen den tijd ; 'n afstand
waaraan als tijdseenheid het tijdsverloop gemeten wordt.
Als tijdseenheid kan niet een tijdspunt dienst doen, want,
met een punt kan niets gemeten worden : daartoe is een
tijdslijn, hoe minimaal dan, noodig, een afstand tusschen
twee punter, die zelf niet in beweging maar in rust wordt
voorgesteld ; een in zichzelf ondeelbaar minimum van
tijdsduur. Wordt deze eenheid van tijdslengte niet aangenomen dan vervalt de geheele tijdsvoorstelling, want
dan valt het onderscheid tusschen vroeger en later weg.
Deze beide worden slechts uiteengehouden door het
harde tijdstaafje, dat ooze fantasie daar tusschen schuift.
Stel u voor een dag vOOr millioen jaren, dan is die dag een
tijdseenheid tusschen zonsop- en ondergang. Denkt ge
dit lengteminimum gedeeld in onderdeelen, dan moet ge
tenminste stilhouden bij de uren, of nog kleiner : de
minuten, of nog kleiner : de sekonden ; maar zal de heele
tijdvoorstelling niet tot nul samenslinken, dan moet ge
daar een halt toedwingen aan uw fantasie ; ge moet
willens en wetens die sekonde als een ondeelbaar afstandje
van tijd, als een onbewegelijk tijdslijntjc vasthouden,
opdat later en vroeger niet in een punt wegzinkt
waarmee alle laters en vroegers in dezelfde put van het
niet verzonken, in denzelfden afgrond verslonken zijn.
Ge moet gelooven aan het ruststreepje in de tijdsbweging
(waarmee dan tegelijk de tijd tot een som van duurtjes
7
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is verstard en dus te niet gedacht
tot welke gedachte
echter onze verbeelding niet doordringt)
Deze onredelijkheid is noodig zal het tijdsbesef niet
vergaan. De rede eischt hier voor de voorstelling een
onredelijkheid. Men zij gerust : de voorstellende fantasie
aanvaardt haar grif. Het is de zede die hier te hulp komt
en het -werk uitvoert dat de rede noodig acht, doch zelf
niet verricht, daar het onredelijk is. Het is de konventie,
de gemeenschappelijke gewoonte die een daglengte als
tijdseenheid aanvaardt. Ook een jaarlengte wordt als
tijdseenheid genomen, voor grootere tijdsbestekken. Wij
zeggen dan : op denzelfden dag, in het zelf de jaar,00k
(want naar analogie van den dag als tijdseenheid wordt
ook het uur, de minuut en de sekonde genomen, en in de
natuurwetenschap wordt ook deze verdeeld, tot denkbeeldig minimum en tijdsatoom) in dezelfde minuut en
drukken daarmee uit een gelijktijdigheid, d.i. een kleiiien
stilstand des tijds, waarin vroeger 'loch later mag onderscheiden.worden. Deze worden hier niet maar als te verwaarloozen kleinigheden weggedacht zooals het bij natuurkundige berekeningen geschieden kale (wat deert het of
de tweelingbroeders een half uur na elkaar geboren
zijn ; zij zijn toch even oud. Wat deert het of in het jaar
2000 voor onze jaartelling de zooveelste lentedag in
morgen en avond deelbaar is : de dag is dezelide ; het
verschillende dat op diet' dag voorviel is tegelijk voorgevallen) neen de wegdenking is principleel. De
tijdslengte-eenheid wordt aan het tijdsverloop onttrokken :
op deze voorwaarde is er van tijd hoe dan ook, van vroeger
en later sprake.
Met deze twee groote fikties dan werkt onze verbeelding bij haar voorstelling van tijd ; niet slechts bij haar
tijdsbepaling in het bizonder, maar bij het voorstellen
van tijd in het algemeen : vast tijdspunt en vaste lengte.
De wereld is geschapen en bij de schepping is de dag als
tijdslengte vastgesteld. De Schepper zelf heeft door in
Bell rij van dagen het scheppingswerk te volbrengen
deze rnaat gesanktioneerd. Ziehier de twee kunstgrepeii
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der cede om de voorstelling, zonder welke zij geen materiaal heeft, mogelijk te maken. Het is de innerlijke wet
der rede, dat zij zich doet gelden aan het zelfgestelde
tegendeel. Zij wil de onredelijkheid omdat zij langs den
weg der tegengestelde zichzelf ten uitvoer legt.
De onredelijkheid die zij wil is de onredelijkheid in
het menschelijk-subj ektieve bewustzijn. Wanneer de
cede den weg der tegenstelling gaat is dit tegengestelde
voor haar weer opgeheven en overwonnen, omdat zij
rede is ; maar het moment der tegenstelling zonder meer
is het moment der tegenstrijdigheid ; want in dit moment
is het tegengestelde juist niet opgebeven en overwonnen,
maar steken wij daar midden in. Werkelijkheid nu is
slechts de wereld in haar geheel als proces der Idee ; de
tegenstelling is de methode van het proces en zoo ligt
de tegenstelling als zeliontkenning der Idee in de werkemaar de tegenlijkheid d.i. in het geheel der wereld
strijdigheid is niets anders dan het in verwarring raken
van het bewustzijn wanneer het in het moment der tegenstelling zonder meer verkeert het zinnelijk bewustzijn.
Zoo is dus de tijdsvoorstelling zoodra zij overdacht
wordt cell nest van tegenspraken, wat ook niet anders
uenkbaar ware. De ware werkelijkheid wordt dan ook
verstaan slechts door ontkenning van de tijdelijkheid,
en wat zin en gehalte in de ervaarbare wereld is, ligt in
het ontijdsche. De tijdsvoorstelling, het vroegei en later,
is noodig om te hebben datgene, waaraan de cede haatnegatie kan uitvoeren, want door negatie van het onware
drukt zij zich nit. Zoo is haar taal. Zij spreekt zich nit
in de paradox. Eer Abraham was ben ik.
Uit het vooraigaande volgt dan dat het nieuwe met
zijn latere komst ons geen vreugde kan bereiden, omdat
dit latere als later ook niet een schijn van het betere
inhoudt. Een nieuwheid echter die niet later komt is
de nieuwheid niet. Wie zich in het nieuwe als later komend
verheugen wil, moet ook bereid zijn tot de droefenis dat
dit latere weldra een vroeger wordt, of zich op een nieuwe
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verheuging -voorbereiden, die met de aankomst van
steeds latere oogenblikken evenwijdig loopt. Deze verheuging nu zou zijn kindervreugd. Maar bij overdenking
van het begrip des tijds vergaat de lust om over het later
komende zich to verheugen ; integendeel : de eindelooze
reeks doet ons aan met den schrik voor het leege. Wij zien
in een afgrond zonder bodem, in een tunnel zonder einde
en zoo wij daarin blijven zien, verdicht zich het duister
tot een Medusaspook weiks grimas ons versteent — totdat wij aan deze overdenking en haar schrikwekkend
vermogen ontkomen door een weinig kritiek. De rede
laat ons niet fang in de verbijstering. Want wie tot het
verbijsteren kwam, kwam daartoe door hetzelfde denken
dat ook de verschrikking overwint en het schrikbeeld
verjaagt als een voorbije nachtmerrie. Uit den droom der
leege eindeloosheid ontwaakt, waarin de werkelijkheid
slechts gesluierd aanwezig was, blijkt de tijd een verbeeldingsvorm zonder konsekwentie. Wij .mogen daar
niets bij denken ; wij kunnen zijn irrationaliteit niet
rationaliseeren, zijn voorgesteldheid niet in begrip omzetten. De tijd is sukcessie waardoor het samenhangende
gescheiden wordt in vroegers en laters ; maar zoo wij
met begrippen als begin, einde, eindig, eindeloos deze
sukcessie gaan onderzoeken en een tijdsbegrip konstrueeren, is het tegelijk in de verwarring geraakt. Tijd is
een vorm van voorstellen waar niets bij gedacht kan
worden.
Op deze konditie dat er niets bij gedacht wordt, n.l.
dat het laterzijn wordt voorgesteld zonder meer kan dan
allicht het begrip van het nieutve als meerderwaardigheid toch nog zin hebben.
De meerwaardigheid kan met haar eigen naam worden
aangeduid ; het is niet noodig dat wij daarvoor het begrip „nieuw" gebruiken. Wanneer wij nu juist wel dezen
term aanwenden is dus het meerderwaardige bedoeld
op een bepaalde wijze. Wat houdt het in wanneer wij het
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meerwaardige als het nieuwe toejuichen : een nieuwe
lente en een nieuw geluid ?
Om twee redenen blijkt ons dus de lof van het nieuwe
absurd : neemt men den tijd als werkelijkheid en houdt
het latere voor een werkelijk bestaand punt in een wereldloop, die in den tijd geschiedt, dan zien wij de eindelooze
reeks der laters als een versteenend schrikbeeld en geeft
het later-zijn ons een vernieuwde angst voor het leege.
Anderzins : wanneer wij het schijnkarakter der tijdsvoorstaling overwegen, is daarmee de belangrijkheid van
een later-zijn hovel' een vroeger-zijn te Diet gedaan.
Nochthans verheugen wij ons (en met cede) in een nieuwe
lente en een nieuw geluid.
III. De redelijkheid van den lof der nieuwheid ligt
Merin dat de tijdsvoorstelling tevens een symbolische
waarde heeft ter aanduiding van het tijdelooze. De primitieve verbeelding van den jaarloop als -wereldloop
heeft inderdaad symbolische waarde. Van al het ervaarhare is de eeuwige zin en inhoud deze : dat de Idee
zich verwerkelijki. Wat in godsdienstig-dichterlijke voorstellingstaal en bevangen in het waanbeeld des tijds
heet, dat God de wereld geschapen heeft door het woord,
is wijsgeerig gedacht de zelfverwerkelijking der Idee.
En wat in hetzelfde taaleigen heet dat de wereld, hoewel
door God geschapen, nochtans een gevallen wereld is,
is wijsgeerig gedacht de dialektiek, de weg van tegen
stelling, langs welken de zelfverwerkelijking gaat. De
dialektiek is de eeuwige waarheid der werkelijkheid.
De dialektiek is de spanning in het apriori : de tegenstaling van zijn en niet-zijn in de Idee, de zelf-onderscheiding in het Oneindig Zelfbewustzijn 1). Wat zich
in de wereld als haar eeuwige werkelijkheid voordoet
is dit en dit steeds weer en dit overal : de spanning van
Zijn en Niet-Zijn. De ervaarbaarheid van leven en wereld
vertoont haar op alle punten ; de mensch bevindt haar
1) Ik verwijs bier naar mijn : Wereldorde en Geestesleven § 6.
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in zichzelf ; in de historie herkent hij haar ; in klacht en
juichtoon klinkt zij door. Geen der volkeren die van haar
niet afweet geen der kulturen, die niet het uitvloeisel
van deze spanning zou zijn, geen der levens. Want al
wat ervaarbaar is, aan onze waarneming gegeven en
in onze herinnering vastgehouden is slechts de uiterlijke
vertooning van dit eene wereldthema.
Wij spreken van wereldicop en zoeken de lijn des tijds
langs, alsof hij een voortbeweging door de aeonen ware ;
onze blik dringt vooruit langs den weg waar de aeonen
zullen schrijden verbeelding die den voorstellingsvorm
voor het ware neemt f Wat over zoovele eeuwen zijn zal
is hetzelfde als wat heden is : de spanning van zijn en
niet-zijn in de Idee. Wereldloop beduidt wereld-thema.
Aan dit thema, waarin de Idee haar eigen tegengestelde
insluit en toch Idee is, het Algemeene zijn Bizonderheid
omvat, dankt de persoonlijkheid haar wezen.
Nu is deze spanning niet een spanning van gelijkwaardigen. Het zijn is het Zijn der Idee en het Niet-zijn is
haar negatie. En deze verhouding is niet ter Zelf-ontlediging, maar ter zelf-verwerkelijking, waarin dus de Idee
haar eigen werkelijkheid beoogt. De Idee geeft aan het
Zijn gelijk boven het Niet-zijn. In haar spanning sticht
zij die eenheid, waarin het Zijn het Niet-zijn overwint.
Spanning is de overwinning van Zijn op Niet-zijn in de
werkelijkheid der Idee. (daar zij zonder deze nog slechts
mogelijkheid, potentialiteit zou wezen).
Dit derhalve is het wezen dat zich in de verschijning
doet Belden : niet maar de spanning zonder meer, maar
de spanning als overwinning. Overwinning is niet zooals
in den tijd eene waarbij de spanning is afgeloopen : zoodra deze afgeloopen is is ook de overwinning to niet gegaan ; en treedt de rust in : overwinning is slechts denkbaar tegelijk met spanning. Zij is het moment van beslissing welk der tegengestelden de meerderwaardige is.
In de eeuwige werkelijkheid is de spanning eeuwige overwinning van het Zijn der Idee over haar Niet-zijn in
zichzelve.
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Dit schijnt nu voor wie tegen begrippen als Idee, Zijn,
Niet-zijn aankijken alsof zij leege schema's waren abstrakt en koud. Maar wie in deze begrippen een inhoud
leest (zooals men in een orgeltoon leest de menscheziel)
acht dit begripmatige allerminst sehematisch. Onze
zinnelijkheid wil het voorstelbare, waarin wij het tasten
onzer vingertoppen en het uitzendeii onzer blikken
navoelen. De zin van het voorstelbare is onvoorstelbaar.
Het begrip in zijn schematiek, in zijn reine atmosfeer
en koelte -- het begrip met zijn Alpenlucht opent een
blik in de werkelijkheid, waarbij alle voorstelling vergaat.
Wil men plastischer taal verneem dan dat het wereldthema de eeuwige overwinning Gods is op zijn inwendigen
Tegenstander.
Maar nu juist wordt dit wereldthema aanschouwelijk
in het tijdssymbool van vroeger en later. Het symbool
is naar zijn zin niet uit de geschiedenis (genetisch) af
te leiden, maar wel is bet naar zijn vorm aldus te verklaren. flat juist de voorstellingsverhouding van vroeger
en later het symbool voor de eeuwige spanning verschaft
is niet van niets afkomstig, maar vindt zijn verkiaring
in het primitieve bewustzijn. Er zijn twee fasen in den
wereldloop : winter en lente, dood en leven, verleden
toekomst, oud en nieuw. De Idee ontkent zich om zich
te hervinden ; stelt het Niet-zijn om te zijn. Winter, dood,
het verleden, het oude zij zijn het niet-zijn en de winter
Gods de dood Gods, de verledenheid Gods, Gods vroeger.
Zij zijn dat moment in den godsloop waar het goddelijke
niet-is. Adonis wordt beweend ; om Thammuz klagen wij.
Dionysos is o ramp verscheurd door de Titanen ; Istar
Juba
is afgezonken ter hellevaart, wee onzer
want Adonis verrijst ; de tweede Dionysos is verschenen :
„het oude is voorbijgegaan, het is al nieuw geworden".
De nieuwheid is de overwinning.
Het nieuwe is voorstellings-symbool van het overwinningsmoment in de spanning. Wij beseffen dat de
wereld in haar grondelijk wezen de overwinnende Godheid is.
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Het ware der wereld is niet stilstand maar beweging.
De eeuwige Beweging. Beweging in zichzelf, waarin geen
grijs verleden voorbij en geen grijzer toekomst in 't verschiet ligt. De werkelijkheid heeft niet lengie, maar diepte
geen horizontalisme, maar vertikaliteit. Het bewustzijn
dat de eeuwigheid denkt, denkt haar als Overwinning
en drukt de Overwinning uit in de voorstelling der
Nieuwheid, die niet anders is dan de uitdrukking des
begrips ; uitdrukking welker eeuwigen zin wij verstaan
in de vreugde die zij wekt.
Dit zeggend, en van den Medusaschrik verlost voor
de eindelooze rij der later's stemmen wij met den lof der
riieuwheid in.

SOERENSCHE VERZEN1)
DOOR

EDWARD B. KOSTER.

VI.

De roode ion reist met mij mee
Door denneboomen borend,
En avond met zijn lout'ren vree
Regeert, het al bekorend.
De hemel is een baldakijn
Van feestelijke tinten,
Getooid voor 't hooge lichtfestijn
Met pralend-rijke linten.
Van glorie is de wereld vol,
Het overschuimend Westen
Schiet glaiisen uit spelonk en hol
Van al de wolkenvesten.
Vier, avond, stil uw lever uit,
En tane ook al uw luister,
Het welig-weem'lend sterrenkruid
Kiemt uit uw dood in 't duister.

1) De vorige verschenen in de a!i. van Jan. 1922.

VII.

De dennetjes steken de kopjes op,
Een sneeuwen pluimpje op elken top,
De hei ligt als een mantel van brokaat,
Waar blanke schoonheid schitterend op slaat.
In stoeten trekken ze op ten horizon,
Waar pas de jonge dag begon ;
En dringend zoeken ze 't verrezen licht,
Want groeien, bloeien is hun liefste plicht.
Ze voelen in 't doorwarmde stamgeknap
Het gisten van hun nieuwe sap,
Wat is het dat hun lichaampjes doorbeeft ?
Een korte tijd nog — en de lente leeft.

VIII.

Voor Dr. J. C. M. Hartman.
De banen licht slaan Beer op naaldengrond,
Een stralenval van zuiv'ren zonneglans,
En in der myriaden stofjes dans
Voel ik een sferenharmonie verkond,
Een dans van aarde, maan, gesternte. in 't road
In plechtige evenmaat en in kadans
Van luisterrijk geflonker, dat den trans
Mantelt iii vol ornaat ten avondstond.
In 't weeke mos verliezen zich de schreden,
Op deze vrome plek moet stil ik treden,
Geraas verstoorde er al 't gewijde van.
Een teed're schoonheid troost hies vol genade,
Een enk'le merel orgelt zijn aubade, —
De pracht van de aarde slaat mij in haar ban.

IX.

Een witgespikkelde panterhuid
Is de berk, door sneeuw overtogen,
Geschokt en gewrongen door 't stormende Zuid
Ligt over den berm hij gebogen.
Als frame hangen de twijgen neer
Met hun lichtbeweeg'lijke trossen,
En huivert een koeltje in het windstille weer,
Dan gaat een geril door de bosschen.
Het ligt nu alles zoo stil en blank,
En de winter doet rustig zijn r.onde,
Bestuivelt de wereld, verdoft er den klank,
Gewijd is de plechtige stonde.

Hoezeer aan ruwe stormen blootgesteld,
Al-eenzaam staand op hoogen heuveltop,
Verheft hij toch zijn haveloozen kop
Niet overheerd door teist'rend windgeweld.
De stoere stam, met mos vergrijsde held,
Beurt stevig nog de kruin ten hemel op,
En staat, trots zwieping in den stormgalop,
Hoewel gebogen, toch nog ongeveld.
En of al winden wapp'ren om hem heen,
Hem beukend met meedogenloos gevlaag,
Ze winnen 't niet, ze leggen hem niet laag.
En of al regens ruischen met geween
Van voortgezweepte droppen : vast van stand
Schouwt zegepralend hij nog over 't land.

TOONEEL
DOOR

JO DE WIT.

De man die de klappen krijgt.
Leonid Andrejew. N. V. het Hofstadtooneel.
Welke plaats, in de orde van den tijd, neemt dit drama
in Andrejew's oeuvre in ? Tot mijn teleurstelling moat,
het mij tot dusver niet gelukken dit vast to stellen.
Naast mij ligt een volledige bibliografie. Zij somt een
overweldigende reeks verhalen, romans en drama's op.
En gêên die mij doet vermoeden dat, onder zijn Russihij
schen of Engelschen titel, onze vriend, de Clown,
schuilt. 1)och de bibliographic
die de klappen krijgt
loopt slechts tot 1915. Toed restten hem, den veel omvattenden, den nog jongen Rus slechts vier jaren hij
had den leeftijd van vijftig nog niet bereikt toen hij stierf.
In armoede, in nood, moest hij het leven eindigen. Een
nood, dieper, oneindig doordringender dan een materieele een geestelijke wanhoop, een groot zielsverdriet
om een yolk, dat hij in de barensweeèn van een revolutie ten onder zag gaan. Zijn laatste krachten gal hij aan
een brochure „Save our Souls". Hoe zeer hoopte en
vertrouwde de schrijver op de uitwerking er van, ook en
vooral, in het Westen. Doch er werd nauwelijks op gelet.
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En hij moest sterven lang vOOr het groote spel tot het
einde toe was gespeeld. Is het waarschijnlijk dat Andrejew, nA. 1915, toen de oorlog reeds allerwege zijn „roode
lachen" lachte, --- is het inogelijk dat hij toen nog in
staat was een romantisch getint, een droefgeestig-intellectueel drama te schrijven ? Hij, de man van den „rooden
lach"
dezen wilden, opstandigen kreet, deze aanklacht
van den oorlog geschreven, neen : trillend uitgezegd,
sidderend gesproken, vol klaiikeii van den waanzin zelf,
doch in toom gehouden, geordend en ten deele zelfs nog
begrepen door een beschouwend intellect, door een
superieuren geest waarin het verzet zoo sterk is dat het
dood en waanzin overwint zou hij, die dit reeds schreef
tijdens den Russischen oorlog met Japan —in later jaren
van wereldstrijd zich nog bezig hebben kunnen houden
met de problemen van een berooid dichter die clown worden gnat ? Stellig filet.
Doch later wij, voor wij zijn dichterwezen nader beschouwen, 6611 maal getuigen nog van de afschuwelijksuggestieve kracht, het wreed en machtig vermogen
waarmee de gruwelen van den oorlog werden beschreven
in dit klein, fragmentarisch bock dat is als een zucht, en
vioek, een gil. Tolstoi, Berta von Suttner, Barbusse,
geed van hen hebben in zoo kort bestek den waanzin, de
verdwaasheid van den oorlog weten -te suggereeren als
Andrejew het deed. Voor zoover ik weet werd ,,das
doch
rote Lachen" niet in het Hatandsch vertaald
naast de Duitselie vertaling bestaan wel een Franschc
in deze tijden,
en een Engelsche. Het is noodig dat
waarin Of vrede Of oorlog worden voorbereid, een ieder
in stifle uren het visioen voor zich zie rijzen van deze
hel-op-aarde, eens nog moge hij kijken naar dat gruwelijk, zenuw-sloopend beeld en nimmer meer zal hij het
vergeten. Indien dit klein geschrift eens kosteloos verspreid kon worden over heel de wereld --- het zou zijn
diepe uitwerking stellig niet missen
Hoe smartelijk ontroert ons de gedachte dat Andrejew
in zijn vaderland gevangen werd genomen tot stral van
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zijn vrectelievende gezindheid. Deze zachte, droomerige
Rus, gefolterd door het wee van den oorlog, werd een
martelaar en een held in dubbele beteekenis, want zoo
te moeten schrijven beteekent reeds een crisis van Iced
zonder weerga te hebben doorstaan.
Eên enkele roep gaat door heel zijn oeuvre, ook door de
stillere, de syinbolische werken, het is die van den Aanklacht. Doch bij Andrejew richt die aanklacht zich in
het algemeen juist niet
in tegenstelling met zoovele
Russische schrijvers als b.v. Tolstoi, Gorki, Turgenief of
Gogol tegen de maatschappelijke verhoudingen, tegen
het leven der menschen onderling bij hem is het voornamelijk de klachten van de ziel die gevangen zit. „Mijn
ziel is een betooverd kasteel", dit is zijn kreet. Wie
nadenkt zal begrijpen dat hij neeg naar de beschrijving
van het psychopatische. In „De gedachte" b.v. is de hoofdpersoon een dokter die een moord op zijn geweten heeft
en die zelf niet weet of hij krankzinnig is ja dan neen.
Van het drama hetwelk ons door hot Hofstadtooneel,
in een Hollandsche spiegel weerkaatst werd voorgehouden, zouden wij kunnen zeggen dat het visch noch
vleesch is. Er is tweespalt in dit circusspel. Er leeft lets
in van de Russische gelatenheid, het is klagend en bitter
tevens, het is symbolisch en realistisch, het toont duidelijk een Europeeschen invloed en blijft desniettemin —
typisch Russisch. Het circus
in zekere hoofdgedachten
als entourage is conventie van Fransche origine — de
bedroefde clown die lacht is immers reeds cliche geworden ! „Die", de hoofdpersoon, blijkt geen wezenlijke
circusfiguur, hij vertegenwoordigt den dichter, den romantischen, hij die „der Welt abhanden gekommen" is, een
die zich heeft willen bevrijden uit de benauwenis van het
talent dat zich niet tot genialiteit wist omhoog te worstelen.
Zijn schoone dichter-gedachten die aan de menigte
voorbij gingen, zijn gegrepen door zijn „schaduw" die
ze het publiek wist aan te bieden in een veel aantrekkelijker en veel aannemelijker vorm. Wie kent niet het
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sprookje van Andersen waarin heel dit drama zich alwikkelt binnen twee, drie pagina's ? De groote plagiator,
de schaduw die groeit, die op zich zelf gaat leven, verdringend wie zijn schepper was ........hoe
hoe fascineerend
wist de groote Deen het ons te vertellen. Maar heeft
Andrejew die zoo menigmaal met Edgar Poe werd vergeleken, niet moeten denken aan het groote schaduwfeit in de litteratuur-geschiedenis : Edgar Poe en diens
schaduw : Conan Doyle' ? En ontroerde hem dit met
een kracht die naar uiting drong ?
Andrejew heeft vele symbolische drama's geschreven ;
ook hier, in dit circusspel, herkent men de symboliek,
doch zij behoort niet als enkele andere werken van
dezen Rus — tot het Maeterlink-genre waar men zich reeds
bij den eersten zin _de beste in de onwei kelijkheid
geplaatst.
Andrejew die, in zijn geschriften, zoo menigmaal
ageerde tegen de .,intrige", heeft toch niet kunnen
nalaten van deze zijne gegevens een boeiend geschiedemsje te maken
Een graaf die clown wordt, een baron met zijn ,zoo
genaarnde" dochter welke kunstrijdster is van het gezelschap waar de graaf-clown de man is „die de klappen
krijgt"
die 't
een andere graal,
een gemeene !
kunstrijdstertje koopen en trouwen wil, een dierentemster die een ongelukkige liefde heeft voor een jockey,
die eveneens door het rijdstertje, Consuella, wordt bemind en de jockey zelf in zijn traditioneele beroepsvoorzichtigheid in zake liefde. Zie hier vogels van
diverse pluimage ! De clown, de afgestorvene, die in
deemoed zijn siaafsch en vrij beroep uitoefent, voelt zich
bewogen door een groote, reine liefde voor Consuella.
Hij wil haar redden van het gevaar dat dreigt in dit
afschuwelijk huwelijk. Hij tracht de jockey te bezweren
haar toch zijn liefde te bekennen. De jockey wendt zich
verontwaardigd al. Hij vertelt Consuella fantastische
verhalen, hij wiegt en voert haar op den stroom van zijn
pathetisch en inuig sentiment, hij geeft zijn liefde in
8
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zitin verhalen — doch op het moment van de groote bekentenis geeft zij hem, den dwaas, den clown, den klap
die hem ambtshalve toekomt. Nu zint hij op een laatste
redding. De dood heeft voor hem — het is een echt Russische trek, weinig verschrikkends. En is het niet beter
Consuella te doen sterven in de schoonheid van haar
ongerepte jeugd, vOOr zij in de handen valt van den
verdorven graaf ? Op haar afsch.eidsavond — is zij niet
reeds de bruid ?
mengt hij vergif in haar champagne,
hij drinkt met haar mede en zij sterven beide.
Het schaduw-motief vormt met den geknauwden
dichterdroom van dit stuk het 6ene en belangrijkst con
flict. Het overige is vaagheid, droomerige romantiek in
een dl te omslachtig bijwerk dat de aandacht van de kern
afleidt.
Toch heeft het accenten van zwaarmoedigen ernst die
diep ontroeren.
onder regie van Cor van der Lugt
De opvoering
Melsert
stond in den toon der mirlitons — die de verzacht, poetisch en klagend. Z66
tooning openden
bleef het heel then avond en zoo ook was het goed. De
vooral tegen het
hoofdrol werd door Cor van der Lugt
eind toen trouwens heel de opvoering haar hoogtepunt bereikte, met fijn en zuiver begrip gespeeld. Fie
Carelse als de dierentemster boeide door de geheimzinnige, broeiende kracht die van haar uitging. Hoe
tragisch is doze vrouw die voor de geliefde slechts
„griezelig" vermag te zijn ...... Annie van Ees was Consuella. Haar spel was niet overal gelijkwaardig. Doch
het broze, kinderlijke, vond in haar tengere gestalte een
gave toting.
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Ernest Claes. De Witte. Met 12 Penteekeningen van J.
Leonard. Vlaamsche Bibliotheek. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920.
„Suiten was het de voile nieuwe zomerdag. De zon stond te laaien
„ginder hoog boven het Kraanrijk, en schoot heur gouden vlammen
„over de meerschen en de velden, groot en wijd, het al omvattend in
„haar spetterend licht. Over het koren langs beide zijden van den steen„weg froezelde het wagende windje dat de koelte van den morgendauw
„nog door de lucht dreef, en het gouden graan reuzelde heimelijk zijn
„hooge vlambaardige halmen als 't neuriend fezelen van al de zonnig„heid die er over lag. Daarboven de leeuwerken, fladderende stippetjes
„tegen het eff en doezige blauw van de schoone lucht. In de boomen
„en de hagen musschen en vinken ; 't zat er alles zijn kiare zottigheid
„uit te kwetteren, en ginder stond een maaier in de weide, en het rinke„ranken van zijn wetstreek over het vlamschietend staal was een schoone
„passende klank”.
Deze aanhaling geeft een indruk van wat deze Vlaamsche schrijvet
met zijn taal weet te bereiken. Maar natuurbeschrijvingen als deze
zijn de hoofdzaak niet ; dit is slechts het kader, waarin het leventje
van „de Witte” zich beweegt, van den kleinen Vlaamschen arbeidersjongen, die zoo echt het land heeft aan zijn school en aan den meester
en aan alle tucht, orde, zindelijkheid en andere brave deugden, maar
die dan ook zoo levens-waar voor ons komt te staan, dat wij hem kennen,
hem herkennen zouden als wij hem zagen. En terwijl we ons vermaken
met al de leutigheid, die uitstraalt uit dit ongebonden jongensleven
op een klein Vlaamsch dorpje, voelen we toch ook zoo iets als medelijden om de sfeer van ruwheid, die in het gezin heerscht, om de atmosfeer, waarin dit kind zal groot worden. Niet vleiend voor het Vlaamsche
boerenleven, dit beeld, dat zoo echt schijnt !
H. S.
Magda Foppe. Waar twee samen zijn. Roman uit het
Haagsche Bureauleven. Amsterdam. P. H. van Kampen en
Zoon, z.j.
„Een meisje op een bureau of kantoor, 't leek zooiets degelijks en
„vertrouwds, maar 't was mOOrdend, om 't vele rarnpzalige dat er uit
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„voortkwam. Op hoeveel groote kantoren en bankinstellingen waren
,geen meisjes ! „Ik zit met „rnijn chef !" zeggen ze en 't lijkt heel cor„rect ! Maar die chef is een man en het meisje dat voor hem werkt,
„jong en frisch ! Van bijna ieder meisje, al is ze niet juist mooi, gaat
„jets levendigs en zonnigs uit ! En zoo'n man is meer bij haar dan bij
„zijn vrouw ! Is het dan wonder dat twee van die menschen aan elkaar
„gehecht raken, elkaar geestelijk of lichamelijk aantrekken ?”
Aldus filosofeert aan het slot der geschiedenis Hans, de oudere broer
van Beetje, Betsy of Beppie, aan wien ze ten slotte haar geheim heeft
gebiecht : hoe zij en haar bureauchef, Henri Mastbeek, op elkaar hevig
verliefd zijn geworden (hoewel zij een jong ding van 21 is en hij een
wat zure, stijve veertiger, getrouwd, vader van drie kinderen) en elkaar
dat hebben bekend, onstuimig en hartstochtelijk elkaar gekust en omhelsd hebben...... Verder zijn de uitingen van hun passie niet gegaan,
omdat (en dit is wel teekenend !) het jongemeisje den ouderen man
gevraagd heeft : „maar waar gaan wij naar toe ?" en hem herinnerd
heeft aan zijn verplichtingen tegenover vrouw en kinders.
Men kan van oordeel zijn dat Hans wat generaliseert met zijn slotsom
dat „een meisje op een bureau" moordend is. Natuurlijk behoeft het
dat niet te zijn. Magda Foppe zegt dan ook dat Beppie een „hevig
„zinnelijke natuur" had en haar chef voelt zich als getrouwd man niet
bevredigd, omdat zijn vrouw niets anders voor hem is dan de „tiichtige Hausfrau". Deze chef was bovendien een man, die zich laat meesleepen, die aan zijn ontwakend gevoel voor de hupsche kamergenoote
toegeeft, zichzelven geen rem aanlegt, niet als de oudere en wijzere der
twee, die samenzijn, zichzelven tijdig de vraag stelt waarheen zij zullen
driven...... In casu heeft Magda Foppe het geval dus wel aannemelijk
gemaakt en men mag haar dankbaar zijn voor de waarschuwing, die
haar boek geeft, de waarschuwing tegen een gevaar. Als roman de
rnoeurs beschouwd, geeft dit boek bovendien een kostelijk en levendig
gekleurd beeld van het vroolijke leventje op bureaux, waar de
dames en heeren zich veel vrijen tijd gunnen om thee te zetten of bij
feestelijke gelegenheden chocolade te schenken, taartjes, bonbons en
druiven te eten, te babbelen en te stoeien ! Is dit alles „d'apres nature" ?
Ik weet het niet, maar ik ken bureaux, waar het niet zoo toegaat !
Overigens schijnt mij de schrijfster hier en daar wel te fantaseeren.
De brave Fred, die zoo zielsveel van Beppie hield en dien zij eerst
afwees omdat Mastbeek al haar gedachten vervulde (al mocht zij
ook then reeds den jongeren man heel graag lijden), deze Fred,
gepromoveerd, gefortuneerd, drie-en-dertig jaar oud, heeft „het
baantje van adjunct commies aan het Centraal Bureau voor de Statistiek" aangenomen en hem wordt, als hij wegens teleurgestelde liefde
den Haag ontvluchten wil, dadelijk „een prachtbetrekking aangenomen",
n.l. „adjunct-directeur van een verzekeringsbank met schitterende
vooruitzichten" in Utrecht op een salads dat „op 't moment al meer
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dan dat van een hoofeleommies" is, welke betrekking hem noopt
binnen de week aan de residentie en de statistiek den rug toe te keeren.
Dit alles lijkt wet wat fantastisch. Doch dit daargelaten, hoe reeel weet
Magda Foppe de figuren te schilderen. Voortreffelijk schijnt mij vooral
Greetje met haar omgeving, het jonge ding dat overdag (ook) op bureau
werkt en tevens huismoedert over een broertje en zusjes, voortreffetijk
ook de klein-burgerlijke pret-avond als Mastbeek verjaart. „Kleinmalerei", maar in zijn soort van de boverste plank.
H. S.
Bewerking van Dr. J.
Peter Rosegger. Mijn zieleleven.
Herderschee. Amsterdam, Van Holkerna en Warendorf. 233 p.
Men krijgt zoo nu en dan den indruk alsof in sommige Protestantsche
kringen Rome nog altijd als de vijand bij uitstek wordt bcschouwd.
Men denke slechts aan de „ Junibeweging", en aan de polemieken in
den laatsten tijd in allerlei ingezonden stukken gevoerd. Het bewustzijn
dat er in onzen tijd wet gevaarlijker geestelijke vijanden zijn en — wat
meer zegt dan dit touter negatieve dat men met katholieken toch
nit eenzetfde Evangelic teeft, blijkt dan WC1 geheet afwezig. Maar ook
veel Protestanten, die niet tot de drijvers willen behooren, weten van
het Katholicisme niet nicer clan wat verhalen, die het niet van de beste
zijde doen kennen. Voor dezen zal dit bock een verkwikking zijn. Schoon
door fanatici voor afvallig uitgemaakt, blijft Peter Rosegger zijn liefde
en trouw geven aan de kerk, waarin hij is opgegroeid, de Kerk van zijn
voorouders en zijn land. En hij staat er kritisch genoeg tegenover, om
ook aan buitenstaanders duidelijk te kunnen maker, waarom hij haar
lief heef t. En bij alle verschillen, Mein en groot, die natuurlijk blijven
niet moet trachten
en die men — juist als men elkaar begrijpen wit
te verbloemen, blijkt dan die diepste grond dezelfde te zijn, die den
Protestant aan zijn kerk VOOr alles is de Kerk voor Rosegger
de bewaarster en verkondigster van het Evangelic. Kenrnerkend daarvoor is o.a. zijn eisch bij het godsdienstonderwijs minder den catechisinus,
rneer de Evangelien op den voorgrond te brengen, een opmerking die
trouwens ook voor een groot deel van het Protestantsche godsdienstonderwijs nog steeds niet overbodig is.
juist omdat het uit dezen geest geschreven is, kunnen hoofdstukken
over onderwerpen als : De oorbiecht en : Onze Lieve Vrouw, ons psychologisch nader brengen wat ons anders steeds onbegrijpelijk blijft.
Aan Rosegger's geloofsbelijdenis sluiten zich enkele schetsen aan
van het religieuze Leven daar onder de Alpen-bewoners. Ook zij toonen
behalve de literaire qualiteiten, die Rosegger ook in ons land zoo vele
vrienden deden verwerven, de groote zachtheid en innige vroomheid die
het gansche bock bezielen. Twee ervan zijn ware juweeltjes. Ik bedoel
Christus op de heide, het verhaal van een afgelegen dorpje waar, ondanks
den overgang van de groote meerderheid der bevolking tot het Protes-
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tantisme, de oude pastoor in het zijschip van de kerk, de kapel van Onze
Lieve Vrouw, in voile eendracht met den nieuwen predikant, zijn mis
blijft lezen voor de kleine kudde die hem is gebleven, maar waar toch
ook zoo nu en dan een Protestantsche schaapherder of pekbrander heensluipt om zijn hart voor den ouden man uit te storten in den biechtstoel
of een Protestantsch bruidspaar zijn echt ten tweeden maal laat zegenen
„opdat de band heel stevig gelegd moge zijn", terwijl omgekeerd de
schare van den pastoor van den kansel of den predikant het evangelie
hoort verkondigen. Het andere heet : Den trein gemist. Het is het verhaal van den huipprediker die groote wroeging heeft dat hij den trein
naar Leinstetten heeft gemist, de nieuwe filiaal van zijn gemeente waar
voor 't eerst weer godsdienstoefening zal zijn. Hij vreest reeds de grootste geestelijke schade voor hen alien, ja den ondergang der gemeente,
daarvan en breekt zich onderweg het hoofd met allerlei liturgische en
ceremonieele vragen voor 't geval hij de gemeente nog bijeen kan
krijgen. En als hij dan eenige uren te laat geheel ontdaan ter plaatse
komt, vindt hij de gemeente in blijdschap en vrede bijeen onder het
gehoor van den ouden Frederik uit het armhuis. „Alle vormelijke
vragen waren opgelost. Van eene arme gemeente in het gebergte, die
langer dan een eeuw geen kerkelijken dienst had gehad, had hij gezien,
hoe Protestantsche Christenen godsdienstoefening houden."
Dr. Herderschee heeft een goed werk verricht dit boek ook in onze
taai toegankelijk te maken. Het is een volksboek in den besten zin.
Moge het in zeer veler handen komen.
PH. K.

Dr. V. Hepp. Hellman Bavinck. W. ten Have, Amsterdam,
1921. Eerste Stuk (van vier) 80 p.
In zijn Inleiding verdedigt de schr. zich reeds bij voorbaat tegen
het bezwaar dat het kort na iemands verscheiden nog niet de tijd is om
zijn biografie te schrijven. Het heeft mij bevreemd, dat hij de reden niet
noemt, die in dit geval mogelijk maakt, wat m.i. in andere gevallen
inderdaad beter wordt nagelaten. Bij een echt partijman is het gevaar
al te groot, dat niet de waarheid maar de partij-caricatuur hetzij van
voor- of tegenstander zal te voorschijn komen. Maar bij Bavinck bestaat dat gevaar niet. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat hij
vijanden zou hebben gehad, en hij heeft nauwgezet vermeden dien
exces d'honneur die door reactie ook zoo vaak de zucht tot kleineeren
wekt. Zoo is een onbevooroordeelde geschiedschrijving reeds thans
mogelijk. Velen, die Bavinck hebben gekend en met hem samen hebben gewerkt, zullen er dankbaar voor zijn hem hier ook in de inwendige
roerselen van zijn gedachten te leeren kennen. Want gelijk de schr.
terecht opmerkt, Bavinck was een gesloten man, wien het veel moeite
kostte zich te geven. Ook wie het voorrecht had hem vrij vaak te zien
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nloest zich ten opzichte van Feel karakteristieks bepalen tot gissingen
en vermoedens.
Hoe de schr. zich de indeeling van zijn bock heeft gedacht is uit dit
eerste stuk nog niet duidelijk. In de inleiding belooft hij in een eerste
hoofdstuk den levensloop te geven, in een tweede hoofdstuk de persoonlijkheid te beoordeelen, voorts in eenige hoofdstukken den prediker
en redenaar, den hoogleeraar en den publicist te bespreken, om dan in
een viertal hoofdstukken het wetenschappelijk werk en ten slotte het
meer practische werk te behandelen. Van dit Lien- of twaalftal hoofdstukken bevat het thans verschenen eerste van de vier aangekondigde
stukken echter nog nauwelijks de heeft van het eerste hoofdstuk, nl.
den levensloop tot oinstreeks het einde van den studententijci. Tenzij
dus de volgende stukken aanmerkelijk grooter van ornvang zullen zijn,
ziet het er uit alsof de schr. met zijn ,plaatsrekerikunde" leelijk in 't
gedrang zal komen. Misschien ligt dit aan de uitvoerigheid, waarmede
de overigens zeer goed geschreven en zeer interessante mededeelingen
over het Leiden van Bavincks studietijd en de schets van het Afgescheiden milieu, waaruit Bavinck voortkwam, zijn gegeven.
Voor den recensent heeft deze omstandigheid het nadeel, dat hij zich
nog heel weinig een oordeel kan vormen over den aard van het werk.
Wij moeten daartoe het verschijnen der volgende stukken afwachten,
waarnaar wij met belangstelling uitzien.
PH. K.

Dr. H. Bavinck. Verzamelde opstellen op het gebied van
godsdienst en wetenschap. Kampen, J. H. Kok, 1921. 301 p.
Vrijwel gelijktijdig met het eerste stuk zijner biografie is Bavincks
laatste, posthume werk verschenen. Naar zijn broeder in een Woord
Vooraf ons mededeelt heeft Bavinck zelf nog aangewezen welke zijner
opstellen hij herdrukt wenschte en heeft hij de eerste drukproeven nog
kunnen doorzien, voordat de ziekte, die hem te vroeg wegsleepte, hem
verderen arbeid kon beletten.
Zij die Bavincks vroegere publicaties kennen, vinden hier dus oude
bekenden, al kan men ze niet altijd meer thuis brengen doordat een
aanwijzing ontbreekt waar en wanneer zij indertijd verschenen zijn.
Dit valt te betreuren, vooral ook omdat de verhandelingen telkens
ingrijpen in de literatuur van den dag bij een herdruk zou ik den bewerker in overweging geven, deze gegevens alsnog in te lasschen.
Het spreekt van zelf, dat de bekende goede qualiteiten van Bavincks
arbeid ook hier weer aan den dag treden. Zijn verwonderlijke belezenheid, zijn groote stofbeheersching, zijn magistrale gave van disponeeren, zij bezonnenheid en bezonkenheid, zijn zachte oordeel. Ook —
en hierin gaat hij m.i. wel Bens te ver zijn zoeken naar harrnoniseerende oplossingen, zijn vermijden van conflicten.
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In 't bijzonder heeft mij bijv. weer getroffen hoe veel rechtvaardiger
en juister Bavincks oordeel over Rousseau is (in verschillende artikelen,
maar vooral in het 8e Over de ongelijkheid) dan dat van de meeste zijner
Gereformeerde geestverwanten. Bijzonder juist scheen mij ook de weerlegging van het pragmatisme van James, p. 75. Minder goed kan ik mij
vereenigen met de wijze waarop Bavinck Kant, altijd met respect maar
toch met een niet gansch bedwongen antipathie, teekent. Dat Rants
autonomie geen normontkenning, dat zijn kennistheoretisch standpunt geen subjectivisme en geen psychologisme is, heeft Bavinck naar
mij ook uit herhaalde mondelinge discussies bleek, nooit scherp doorzien. Blijkbaar heeft hij zich nooit kunnen losmaken van den kijk, dien
hij tusschen 1870 en '80 op het voetspoor van F. A. Lange en andere
psychologistische Kantexegeten van Kant's philosophie gekregen
had. Ook in dit opzicht is Hepp's biografie met haar beschrijving van
het toenmalig Leiden als verklaring van gewicht.
Daarmede heb ik tevens aangegeven waar voor mij de grens van
Bavincks denken en invloed ligt. Zijn denken is voor-Kantiaansch gebleven en heeft daardoor voor mij, ondanks de groote sympathie die
de gansche persoon mij inboezemde, jets scholastieks, iets onwezenlijks
behouden. In 't bijzonder denk ik hier aan het artikel over Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap, met den eisch dat de laatste worde
gebannen naar de literarische faculteit, omdat deze het geestelijk leven
van den mensch behandelt (p. 49). Maar waarom vindt dan de psychopathologie in de medische, het recht in een eigen faculteit zijn plaats ?
Immers omdat niet een zeker metaphysisch begripsrealisme, maar zeer
duidelijke practische doeleinden van ouds de faculteiten-indeeling hebben bepaald.
Maar andererzijds getuigt ook juist dit artikel weer, hetwelk een
onderwerp bespreekt door theologen meestal niet zonder scherpte, ja
anirnositeit bediscussieerd, hoe zeer wij voortaan Bavinck zullen missen
als wij voorlichting vragen niet slechts aan het helder en scherp verstand van een geleerde, maar — wat toch zooveel meer waard is ook
aan het milde en bezonken oordeel van een goed en wijs man.
PH. K.
Nato Soeroto. Rabindranath Tagore's Opvoedingsidealen.
Hadi Poestaka. Amsterdam, 1921. 84 p.
Veel van Tagore's bewonderaars hebben zich teleurgesteld gevoeld
toen zij hem een jaar geleden in ons land hoorden. In 't bijzonder de
lezing in de Amsterdamsche Universiteit over zijn opvoedingsidealen
gaf weinig, dat nieuw of onverwacht kon heeten. Dat voorbereiding
voor universitaire examens niet bestaan moet in het van buiten leeren
van eenige leerboekjes, dat voor elke bevolking haar eigen moedertaal
voertaal van het onderwijs behoort to zijn, zijn waarheden, die in ons
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!and we/ nergens bestrijding vinden. En o;ok de praktijk van het Ned.
en Ned.-Ind. onderwijsstelsel is er mede in overeenstemming.
Een soortgelijke desillusie ondervond ik nu weer bij de lezing van
Noto Soeroto's boekje. Ik had herhaaldelijk Tagore's school, Shanti
Niketan, als lets zeer bijzonders hooren prijzen. 1k wil natuurlijk ook
niet beweren dat zij dat niet is. Maar nit dit boekje krijgt men daarvan
niet den indruk. De ontwikkelde denkbeelden zijn alle reeds bij Rousseau
en andere paedagogen te vinden. En ook wat de praktijk betreft schijnt
Shanti Niketan, althans volgens de hier gegeven beschrijvingen, niet
veel af te wijken van nioderne kostscholen, gelijk bijv. de Duitsche
Landerziehungsheime van Lietz, zelf weer een navolging van het
PH. K.
Engelsche Abbotsholme.
Mededeelingen van de Dr. D. Bosstichting. (Soc. Paedagogisch Instituut). No. 1. Mr. J. Limburg en Dr. H. J. F. W.
Brugmans. Redevoeringen bij de opening van het Instituut.
No. 2. Dr. Brugmans. Psychologische Voorlichting bij de beroepskeuze. No. 3. Dr. Brugmans en J. L. Prak. Een psychologische analyse van de telefoniste. Wolters, Groningen, 1921.
Met deze drie rummers heeft het Soc. Paed. Instituut te Groningen
de reeks zijner mededeelingen geopend. In het eerste zetten Mr. Limburg,
de voorzitter van het Instituut en Dr. Brugmans, de directeur, uiteon welke taak de Dr. Bosstichting, in navolging van de vooral gedurende
den oorlog tot bloei gekomen psycho-technische bernoeiingen, voor het
algemeene Nederlandsche publiek op zich wil nemen. Gelijk bekend is
bestond tot voor korten tijd in ons land alleen eenR.K. psycho-technisch
bureau, onder biding van Dr. van Ginneken en Dr. Rods. Sedert kort
heeft ook de genieente Amsterdam zulk een plaats van onderzoek gesticht. In het tweede numiner wordt door den directeur uitvoeriger geschetst hoe hij zich de taak van een Centraal Psychotechnisch Bureau
voor de voorlichting bij beroepskeuze denkt. Speciaal wordt daarbij
de nadruk gelegd op de psychologische analyse der beroepen en op het
vastleggen van normaal-ijkingsmethoden, die als standaarden kunnen
dienen. Dat de schrijver hierbij spreekt van absolute metingen en absolute
getallen schijnt mij echter een vergissing. Xulke methoden en getallen
kunnen m.i. nooit geven wat het „absolute " maatsysteem in de physische wetenschappen bereikt. Maar het zou te ver voeren daarop hier
in te gaan. Terwijl ik overigens accoord ga rnet de denkbeelden die de
schr. omtrent een Centraal adviesbureau ontwikkelt, meen ik dat hij
bij de organisatie der plaatselijke adviesbureaux te uitsluitend aan
medische en psychologische voorlichting heeft gedacht. Het maatschapPeHike en economische element komt ongetwijfeld in de door hem ontworpen organisatie niet voldoende tot haar recht.
De laatste brochure eindelijk geeft een zeer duidelijk beeld van de
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uitvoering der analyse van een zich daartoe bij uitstek leenend bedrijf
en van de methoden om door psychologisch onderzoek personeel naar
geschiktheid te classificeeren. Ik kan een ieder, die zich voor deze vragen
interesseert en nu eens wit weten hoe dat psychologisch onderzoek in de
praktijk eigenlijk werkt, de lezing van deze bijzonder helder gestelde
mededeeling ten zeerste aanbevelen.
PH. K.
Mr. G. van den Bergh. Verkiezing of Staatsloterij. Uitg.Mij. Ontwikkeling 1921.
Het door de Regeering bij de aanhangige Grondwetsherziening aanvankelijk voorgestelde stelsel voor de verkiezing der Eerste Kamer
door Prov. Staten wordt in deze brochure aan een vernietigende kritiek
onderworpen. Aan de hand van een groote reeks proeven wordt getoond
dat de uitkomst volstrekt afhankelijk is van de toevallige volgorde
waarin de biljetten worden geopend. Nu, vermoedelijk mede ten gevolge van deze publicatie, het Regeeringsstelsel bezweken is , schijnt
dit onderzoek niet meer van actueel belang. Toth kan het echter ook voor
de toekomst nog van beteekenis zijn. Immers nu door de betreurenswaardige aanneming van het amendement Albarda de voorkeurstemmen
hun beteekenis hebben verloren en wij voor de verkiezing een zuiver
partijlijstenstelsel hebben gekregen, wordt de opstelling der candidatenlijsten in de verschillende partijen van nog veel grooter gewicht dan tot
nu. Wit men voor zulk een stemming weder een stelsel van E. V. -daarvoor pleit veel dan verdient een personenstelsel de voorkeur.
Een zeer goed stelsel in dien geest wordt in deze brochure beschreven,
en gesteld tegenover het veroordeelde Regeeringsstelsel. Met 66n uitzondering, waar de schr. zich m.i. in de techniek van het aanbevolen
stelsel vergist, is dit stelsel reeds in 1918 door de Vrijz. Dem. Partij
toegepast. Het heeft tom in de praktijk voor de samenstelling der candidatenlijsten aan alle billijke eischen voldaan, al moet worden erkend
dat de stemopneming veel arbeid en geduld van de stemopnemers
vergde.
Ph. K.
Volks-Universiteits-bibliotheek, Nr. 10 Prof. Dr. D. C.
Hesseling. Geschiedenis der Nieuwgriekse Letterkunde.
Haarlem. Erven Bohn, 1921. (236 pp.).
Kreta, Constantinopel, de Jonische eitanden, Athene, ziedaar de
centra, waarlangs de S. ons voert. Men kent Jean Moreas (Ioannis
Papadiamandopoelos) beter dan Palamas, die slechts drie jaar jonger
is ('59), maar dank zij een helder en boeiend boekje als dit, zal het niet
rang meer duren of onze leeraren op de gymnasia weten, dat er ook een
weg uit het heden is tot datgene wat de Grieksche geest voor ons, kinderen van het land, waar de nevelen wonen, beteekent. Nu de lieden,
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die het Fransch hebben achterui tgeschoven, zich opmaken om aan
het Grieksch ten ontzent een nekslag te te brengen, mag dat wet
worden onderstreept. Brusse's serie van „Nieuwgriekse Novellen en
Romans" zal daarbij helpen, maar ais het Weekblad voor Gymn.
en Middelb. Onderwijs gehoor vindt op zijn raad, dat deze boekjes
„in geen enkele gymnasium- of Lyceumbibliotheek mogen ontbreken en behooren aanbevolen te worden door de leeraren zullen
tal van flinke jongens ze in 't Grieksch willen lezen en bemerken,
hoe weinig moeite het hun kost en hoezeer het de moeite waard
is om 't levende Grieksch to leeren kennen. Hesselings .,Geschiedenis"
zal daarbij eon goede gids zijn, Men voelt op menige bladzij de
sympathie van den schrijver voor zijn onderwcrp en toch verlaat ons
nimmer het veilige gevoel van ons toe to vertrotiwen aan eon leider, die
zich niet licht vergissen zal of zal laten misleiden door eenige vooringenomenheid. Bizonder te waardeercn zijn de korte mededeelingen omtrent den inhoud van verschillende geschriften Mooi is ook de karakteristiek van Palamas, al had een enkel woord nicer mogen overschieten b.v. voor dat wonderlijk aangrijpende stub Triskieni ...... doch
waar was dan het eind geweest ? Eon enkel citaat : „De Filhellener......
beschouwden ...... de beschaving van het klassieke Hellas als het erfoak het recht to hebben
deel der geheele mensheid, maar nu
om van de naaste erfgenamen te verlangen, dat zij hun deel van het
kapitaal op dezelfde wijze zouden beheren als de oorspronkelijkc bezitters. Niettemin is ook hier de overwinning gebleven aan het jonge
Hellas : daarom is die zege inisschien nog sterker bewijs voor de kracht,
die in de natie schuilt dan het afschudden van het Turkse juk. Het is
een eer voor het Griekse volk, dat deze tweede omancipatie niet een
de archaeomanie
onbesuisd breken met alle traditie is geworden . .......do
van vroeger is geworden de oerbiedige genegenheid van een volwassen
man voor zijn oudors, die hij liefheeft met bohoud van zijn zelfstandig
oordeel ...... Snol is een biooiende literatuui ontstaan. Nog haft die
niet alles gegcven wat men van eon y olk, zo begaafd als het Griekse,
mag verwachton. Er is een eenzijdige voorliefde voor lyrick en dorpsverhalen, een terugschrikken voor het doorwrochte, dat wijst op een
gebrek aan evenwicht bij vele schrijvers tussen hun talent en de Ernst,
waarmee zij hun kunst beoefenen. Men bespeurt de nawerking van
het lijden der natie in de somberheid, die een onevenredig groot deel der
poezie overschaduwt ...... als geheel beschouwd toont de letterkunde
van Hellas toch de meeste gelijkenis met de psychologiese kunst der
Fransen, het y olk waarmee de Grieken de nauwste verwantschap van
geest bezitten. Tans ...... wacht de Grieken de rnoeilijke taak om de
geestelijke grootheid van hun land in overeenstemming te brengen
met de uitzetting van zijn grenzen. Wie zou niet wensen, dat zij daarin
slagen !"
DE ZWAAN.
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Dr. P. A. C. Wieringa. De Oudste Boeren-R epublieken.
Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806. Uitgever :
Martinus Nijhoft, 's-Gravenhage.

Wij hebben met groot genoegen kennis gemaakt met het boven
genoemde boek. Het is 'n zeer degelike studie over de belangrijke
periode in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis gedurende de laatste jaren
van de Oost Indiese Kompanjie, het eerste Engelse bestuur en de
tweede Hollandse bewindvoering. Dr. Wieringa heeft zeer veel boeken
missiven en geschriften geraadpleegd en heeft zich goed ingewerkt
in zijn stof. Nog meer, zijn behandeling van het onderwerp is ons in
hoge mate sympathiek. Hij ziet welke de grieven waren van de stoere
one grensbewoners, hij ziet hun fouten maar ziet nog meer hun deugden
en hun Hollands-Afrikaanse nationalisme dat hen doet rebelleren
tegen de Kompanjie's dienaars zowel als tegen de Engelsen, hun nationalisme dat echter niet blind is want hoe goed weten ze het wijze beleid
van Janssens en de Mist te waarderen als die hen bezoeken na de eerste
Engelse bezetting !
Het zou o.i. de lezer veel geholpen hebben wanneer Dr. Wieringa
ons 'n kaart getekend had, want Zuid-Afrika is 'n groat land en vooral
Hollandse lezers zullen zich dikwels geen goed begrip kunnen vormen
van waar de genoemde plaatsen nu eigenlik gelegen zijn, en juist omdat
de geschillen tussen de Boeren en de Kaffers grensmoeilikheden waren
is 't goed precies te weten waar de grenzen zijn. 'n Kaart had ons ook
nog uit 'n tweede moeilikheid geholpen. De schrijver noemt n.l. de
plaatsen bij de namen die zij onder 't Hollandse bewind hadden. Als
iemand tans van Nieuw Amsterdam in stede van New York spreekt,
kunnen wij -zijn pieteit bewonderen maar beseff en tegelijkertijd dat
hij voor velen onverstaanbaar is. Dr. Wieringa spreekt van 't land
van Waveren (tegenwoordig Tulbagh), Zwartland Malmesbury),
Wagenmakersvallei ( -----= Wellington ?) en b.v. 'n plaats als Roodezand
dat ons helemaal onbekend is vermoedelik omdat het tans anders heet.
Op 'n ander punt had de schrijver ook duideliker kunnen zijn. Hij had
ons in zijn anders goed geslaagd eerste hoofdstuk moeten zeggen welke
delen van het land toen bewoond waren want voor iemand die niet
erg thuis is, in de Z. A. geschiedenis is dat niet uit te maken, en daarom
ware een duidelike uiteenzetting van de positie in 1775 zeer aan te
bevelen : de lezer had dan veel beter de latere ontwikkelingen kunnen
volgen.
Het boek zal niet op volledigheid aanspraak willen maken
daarvoor is het te kort. Het is 'n schets, maar dan ook 'n belangrijke,
interessante schets. De schrijver heeft zeker 'n historiese blik en 'n
goede kijk op zaken, en bovendien heeft hij, wat men zo vaak bij wetenschappelike historisi mist, gevoel ! De Swellendammers en de Oraaff
Reinetters vooral moeten dit boekje zien in handen te krijgen.
H. P. CRUSE.
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Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch- Indio, naar den
tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch Indio bewerkt door T. J. Bezemer, hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff. Leiden. N.V. vh.
E. J. Brill. 1921).
Het is een goed denkbeeld geweest van de bovengenoemde uitgevers
om naast de groote Encyclopaedie ook deze beknopte editie het licht
te doen zien. Is de eerste een zoo volledig mogelijke vraagbaak voor
alien, die omtrent eenig, Oost-Indio betreffend onderwerp zoo volledit,
mogelijk wenschen te worden ingelicht, deze bedoelt aan de veel grooter
schare van belangstellenden, voor wie geen studie, doch eer een op
de hoogte komen in hoofdtrekken van een of andere Indische aangelegenheid van belang is, te gemoet te komen. Als men in aanmerking
neemt, dat welhaast elke Hollandsche familie op een of andere wijze
tot de kolonien in betrekking staat, begrijpt men, dat deze uitgave
in vele handen kan komen.
Wij wenschen haar dit ook gaarne toe. Prof. Bezemer heeft een
goed werk gedaan met het ondernemen van den moeizamen, uiteraard
dikwijls ietwat vervelenden arbeid om uit de groote uitgave een beknopt
maar Loch volledig, daarbij duidelijk uittreksel te maken. En deze
taak heeft hij stellig verdienstelijk vervuld. Over het algemeen op juiste,
een enkele maal op stellig zeer goed getroffen wijze, heeft hij in korter
vorm den inhoud weten weer te gevan van de zooveel uitgebreider
beschrijvingen in de groote Encyclopaedie.
Een enkele maal ook zou men iets meer wenschen en heeft de kortheld aan de behandeling der stof geschaad. Zoo had, dunkt mij, iets
vermeld moeten zijn bij „Zendingsconsulaat" omtrent de taak en
werkwijze van dit, terecht nuttig genoemd, orgaan. Zoo had men gaarne
iets meer vernomen omtrent de agrarische reorganisatie in de Vorstenlanden, die wel heel beknopt behandeld is en daardoor, wat betreft het
verkrijgen van land krachtens beschikking van den zelfbestuurder, niet
geheel volledig. Voorts had in de „Aanvullingen bij enkele Artikelen"
de in 1919 (Stbl. v. N.-1., N°. 61) mogelijk gemaakte uitgifte van grond,
gelegen in zelfbesturende landschappen, in erfpacht niet mogen ontbreken, nu op andere punten de uitgave wet tot dien tijd is bijgewerkt,
b.v. onder „Zelfbesturen" ten aanzien van de „zelfbestuursregelen"
van 1919 en onder „Vreemde Oosterlingen" met betrekking tot de
wijziging van art. 109 van het Reg. reglement van 1919.
Doch het ware niet billijk tegenover den verdienstelijken arbeid
van Prof. Bezemer verder stil te staan bij dergelijke kleine omissies,
die bij een werk als dit steeds aan te wijzen zullen zijn. Laat ik liever
eindigen met de hoop uit te spreken, dat dit werk in handen kome
van vele Nederlanders en zoo er toe bijdrage in ruimen kring kennis
omtrent onze Nederlandsche kolonien in het Oosten te verspreiden.
Dr. J. C. KIELSTRA.
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Das Hollandische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapittel
aus der Kolonialgeschichte des 17 Jahrhunderts von Hermann
Watjen (Den Haag, Martinus Nyhoff. Gotha, F. A. Perthes
A. G., 1921).

Habent sua fata libelli ! Welke lotgevallen maakte het handschrift
van dit boek door, voor het de pers bereikte. Laten wij aanvangen
met er onze vreugde over uit te spreken, dat de lotgevallen in de veelbewogen jaren, die achter ons liggen, den schrijver niet hebben kunnen
weerhouden zijn studie voort te zetten en dat hij er in is geslaagd dit
voor onze koloniale geschiedenis belangrijke werk te voltooien.
De groote beteekenis van dit boek ligt vooral in de behandeling
der inwendige organisatie onzer Braziliaansche bezitting. De uiterlijke
geschiedenis van het Nederlandsche gezag in dit gedeelte van Zuid
Amerika was reeds beschreven door anderen en de Heer Watjen kon,
naar hij ook vermeldt, op vele punten hiervan volstaan met zich aan
te sluiten bij hetgeen onze landgenoot P. M. Netscher in 1853 in „Les
Hollandais au Brasil" had gepubliceerd. Op eigen bronnenstudie
steunt echter het grootste deel van zijn boek, waarin hij de inrichting
van het bestuur in zijn vollen omvang, die van de kerk, de verhouding
tusschen de verschillende groepen van ingezetenen, de economische
mogelijkheden in het land en de wijze, waarop daarvan gebruik is
gemaakt, schetst.
Wie deze geschiedenis leest, zal daaruit den indruk medenemen,
dat daar in Brazilie menige gelegenheid door onze voorvaderen verzuimd is om de kolonie tot bloei te brengen. Heeft Oost-Indie aan
onze voorouders eischen van menschen en kapitaal gesteld, die niet
toelieten, dat men zich met even groote kracht op het Westen toelegde ?
Was het kortzichtige koopmansgeest, die het directorium der West
Indische Compagnie bezielde en waardoor dit lichaam niet in staat
was de zaken met voldoend breeden blik te bezien ? Waren wellicht
Spanjaarden en Portugeezen, die hier steden gesticht, plantages
op groote schaal aangelegd hadden, reeds te vast gevestigd om
nog te kunnen worden verdreven ? Het zijn alle vragen, die rijzen bij
de lezing van dit boek, dat mij den indruk gaf, dat hier verschillende
oorzaken naast elkander in het spel moeten zijn geweest. Hoe dit
echter zij, met de woorden : „'t Versuymd Brasil" karakteriseerde
Kalff destijds zeer juist den loop der zaken. Meer geld, meer menschen, meer durf om de zaken in het groot aan te vatten hadden kunnen
leiden tot eene bloeiende Nederlandsche kolonie in Zuid Amerika. In
de door Watjen telkens aangehaalde correspondentie van het bestuur
in Brazilie aan het directorium der West Indische Compagnie treffen
ons de klachten, dat men gebrek heeft aan alles wat men behoeft,
aan soldaten, matrozen, schepen, gereedschappen en benoodigdheden
en vooral aan oorlogstuig. Hoe bitter klinkt het daarbij, dat de Com-
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pagnie, reeds dikwijls daarmede in kennis gesteld, dat alles weet en
nochtans hare waardevolle bezitting aan den rand van den ondergang laat komen door onvoldoende voorziening met hetgeen zij noodig
heeft ! Het was in het Westen blijkbaar gelijk in het Oosten, waar ook
steeds gevraagd werd om „menichte van volck, fnenichte van schepen
en geldt". Men heeft in Holland in die dagen blijkbaar niet bevroed,
welke schatten men in de kolonien bezat.
Wellicht had een krachtig inwendig gezag in de kolonie nog van
den toestand meer kunnen terecht brengen dan een college als de
„politieke raad", waarin steeds overlegd moest worden. Althans telkens
wanneer personen aan het roer komen, van wie eenige meerdere invloed
kan uitgaan, nemen de zaken een ietwat beteren loop. Zoo wanneer
de directeuren der Compagnie Mathys van Ceulen en Johan Gysselingh
de leiding in handen nemen en wel het sterkst wanneer een krachtige,
ver boven zijn omgeving uitstekende persoonlijkheid als Johan Maurits
van Nassau het gezag overneemt. Under zijn bestuur domineerde hij
den politieken raad, daardoor kon hij zijne bedoelingen doorzetten en
gedurende de jaren van zijne landvoogdij rust en orde en, betrekkeliik,
welvaart in de kolonie doen heerschen. Had men zulk een bestuur
blijvend kunnen voeren, de zaken zouden vermoedelijk een anderen
loop genomen hebben.
Met begrijpelijke voorliefde heeft de schrijver ons de figuur van
dezen gouverneur geschilderd. Deze nog jonge prins uit het huffs van
Nassau had, bij den aanvang van zijn ambt in Zuid Amerika, reeds
een schitterende militaire loopbaan achter den rug. Daarbij had hij door
zijne studie aan de universiteiten te Basel en Geneve veel kennis vergaard en door zijne samenwerking met prins Frederik Hendrik en zijn
leven in den Haag was hij in de Hollandsche verhoudingen ingeburgerd.
Ook gedurende zijn bestuur in Brazilie verloochende hij de tradities
van zijn geslacht niet. In den aanvang, toen de noodige hulpmiddelen
hem ter beschikking stonden, wist hij de Hollandsche heerschappij
verder te verbreiden dan zij zich te voren kon doen gelden, door wi.ize
staatkunde en verdraagzaamheid de verschillende bevolkingsgroepen
in vrede naast elkander te doen leven. Door orde te brengen in het
financiewezen trachtte hij er gezonde verhoudingen met betrekking
tot de inkomsten en uitgaven der regeering tot stand te brengen. Ontrouw
van beambten, waardoor directe inning mislukte, inhaligheid van het
directorium in Nederland, dat al van te voren bevreesd was, dat men
de pachters te zachtzinnig zou behandelen, als zij moeite hadden met
de inning der middelen, werkten samen om hier een behoorlijk resultaat
te verhinderen.
Kortzichtigheid van het Compagniebestuur, dat voornamelijk winsten
uit de kolonie wilde, leidde tot een breuk met dezen stadhouder. In
1644 wist men diens terugroeping van de Staten Generaal te verkrijgen.
De koopman had getriomfeerd over den staatsman voor dadelijke
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winsten offerde men het voortbestaan van zijn bezitting. Met het
aftreden van Johan Maurits werd het einde van het Nederlandsch gezag
in Brazilie ingeluid. Gelijk het zich in ooze geschiedenis meer heeft
voorgedaan, had deze telg uit het Naussausche huis een juister blik
op den toestand dan zijn burger-lastgevers. Gelijk helaas ook bij andere
gelegenheden, luisterden deze laatsten niet vOOr het te laat was om
het bedreigde koloniale bezit te redden. Dat nadien Johan Maurits
een hem gedaan aanbod om zich weer aan Brazilie te wijden afsloeg,
is maar al te begrijpelijk. Hier, in het terugroepen van den vOOr alles
in Brazilie noodigen staatsman, in zijn vervanging door een koopmansbestuur, ligt het groote verzuim, dat tot het verlies der kolonie
leidde.
Het zou te ver voeren in bijzonderheden in te gaan op de beschrijving van het economisch leven in de kolonie. Met bijzondere nauwkeurigheid deelt de schrijver ons hier mede wat hij op dit gebied heeft
weten bijeen te garen. Een overzicht van den invoer en den uitvoer,
eene beschrijving van de voortbrenging binnenslands, van de moeilijkheden, daarbij ondervonden, van den loop der prijzen, van de uit
verliezen aan schepen blijkende groote risico van dezen kolonialen
handel wordt ons in het derde deel van dit boek gegeven. Een zoo
overzichtelijke beschrijving van den aard en den omvang van den handel
in dit korte bestek verhoogt de waarde van dit werk doordat het ons
een duidelijk inzicht geeft in de beteekenis, die in den tijd, waarop
zij betrekking heeft de koloniale handel voor de daarbij betrokken
maatschappelijke kringen in Nederland had. De soms wat gedétailleerde
opgaven in cijfers, die ons hier gegeven worden, bevorderen aan den
anderen kant toch de overzichtelijkheid doordat zij ons de bedragen
doen kennen, waarmede men toen te rekenen. had.
Alles tezamen genomen, zijn wij van meening, dat deze uitgave als
eene aanwinst moet worden beschouwd voor ooze koloniale geschiedschrijving. Zuiks vooral omdat zij, meer dan in andere werken op dit
gebied geschied is, ons inzicht geeft ook in de toestanden binnen de
kolonie, in het leven, den arbeid, het denken, de zorgen en moeiten
van de inwoners aldaar. Moge dit boek in handen van vele lezers komen.
Ook in den tegenwoordigen tijd is er nog leering te trekken uit de
geschiedenis van „'t versuymd Brasil".
Dr. J. C. KIELSTRA.
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Opvoeding erode 19de eeuw.
DOOR

HENRI VAN BOOVEN.

VIERDE HOOFDSTUK.

HET OORDEEL.

Het werd een tijd lang een gewoonte van de jongens
in de hoogste klassen om Theo, mijnheer Dijkers' neefje,
te plagen. Het was om zijn roode haren dat hij geplaagd werd. De jongens die Engelsch leerden, hadden
het uitgevonden hem red-head te schelden, en de
ongelukkige dwaas, die wist wat het woord beteekende, maakte zich er woedend Zelfs wanneer er
maar even door de klasse gefluisterd werd, als om ver
hoorngeschal na te bootsen : „Ra Ta Ra Ta !" of
„Tê ! Tê ! Tê ! Tê !" dan kon hij, in dolle drift rakend,
opspringen nit zijn bank, en ontzind afstormen tusschen
de andere banken door naar dengene die het geluid
g emaakt had.
Maar die razernijen werden al minder. Het leek alsof
Theo iets ronddroeg in zijn gernoed, dat hem meer kwelde
dan alle plagerijen. Hij Het zich zelden meer zOO meevoeren in zijn drift dat hij opsprong, hij geleek mat of
O. E. XXII 5
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verslagen en zag er mismoedig en droefgeestig uit. Op
een avond bekende hij aan Thomas dat hij heimwee
had en naar huis toe wilde, en die bekentenis bracht
hem heel na tot Thomas die zich den ellendigen tijd
op de Leidsche Mare nog heel goed herinnerde. Thomas
had een diepe deernis met den simpele en nam zich
vast voor hem nimmer meer te plagen iets wat hij heel
zelden gedaan had. omdat hij het vooral tegenover
dien zwakzinnigen Theo, minderwaardig vond.
Maar de andere jongens ken den zulke gevoelens van
medelijden niet. Zij bleven Theo bespottelijk vinden
met zijn klein wratje op zijn wipneus, zijn groene oogen
in zijn ziekelijk blank gezicht vol sproeten en zijn sluike,
roode haren.
Naast Thomas zat een der grootste kwellers uit de
klasse : Rik Pels. Ofschoon iedereen hem graag voor
den gek hield, hij droeg een bril en loensde, en hij moest
toelaten dat de letters van zijn naam verhaspeld werden
tot velerlei flauwe saamvoegsels, verloor hij nooit zijn
zwijgzaamheid en zijn goed humeur, alle plagerij ving
hij op met grimlachen en glimlachen, breed als zijn gezicht,
dat dikwijls met inkt besmeurd was, gelijk zijn in-vieze
handers.
Een middag, mijnheer Dijkers liet enkele minuten
op zich wachten, vOOr de Nederlandsche taalles, klom
van oogenblik tot oogenblik het rumoer bij dol gedartel
in de klasse. Er werd met krijt, proppen, stukjes hout,
gom-elastiek geworpen. Rik Pels begon Thomas met
een teekenveer in het oor te kietelen, en, op het oogenblik dat Thomas beide armen om zijn buurman wilde
knellen uit verweer, trof hij in zijdelings bewegen Theo's
hoofd, dat juist door twee anderen achterover gedrukt
werd. En Theo, meenend dat Thomas Ook hem aanviel,
rukte zich los en begon als in razernij op Thomas los
te slaan. Deze kon zich slechts verdedigen, doch het
maakte op den toen binnenkomenden Dijkers den indruk,
alsof Thomas zich Theo van het lijf moest houden, nadat
hij hem gesard had.
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Het was bij Dijkers' binnenkomst als met 66n slag
volmaakt stil in de klasse, zoodat het handgemeen der
twee des te woester geleek. Maar zonder dralen had
Dijkers Theo, die nog huilde, uit de bank gerukt en hem
op een plaats meer achteraf gezet, en Thomas snauwde
hij toe : „Ik zal je leeren dat ongelukkige kind te
treiteren !"
Thomas, klaar tot hartstochtelijk verweer, ging zich
verdedigen, maar mijnheer Dijkers siste woedend en
dreigend : „Hou — je gezicht ! straks spreken we
elkander nader !" En kwaad de lange, donkerbionde
haren zich strijkend naar achter, begon hij dadelijk
met de Nederlandsche taalles.
Maar Thomas zag wel dat er iets broeide. Hij wachtte,
mijnheers gelaat bespiedend, op een vraag. Maar deze
kwam maar niet, alien kregen een beurt, hij uitgezonderd,
en alle vragen werden op boozen toon, afgebeten of
driftig gedaan. Waar ging dat heen, dacht Thomas, nog
nooit was mijnheer zOO geweest, en hij, Thomas was
natuurlijk weer de hond die het ontgelden moest, Theo
was de stok die diende om dien hond, te slaan.
En zoo was het ook. Nog een maal, niet lang geleden,
had Thomas' moeder tijdens haar laatste bezoek Dijkers
eenige opmerkingen gemaakt, waarover deze heel boos
was geworden, ditmaal had zij onder meer weder gerept
van de onzindelijkheid in huis.
ZOO, dus dat had zij durven zeggen, hem, Dijkers,
den voortreffelijken paedagoog. Met dat alles waarover
die fijne mevrouw de Maerl wouwelde, had zijn vrouw
te maken, niet hij. Wat verbeeldde het mensch zich.
Zijn revolutionnaire bloed begon te zieden, wat deed
haar uil van een zoon bij hem, dat halve arisfocraatje,
dat fijne meneertje, met z'n quasi bescheidenheid, inschikkelijkheid ?
Zij kon een duurder school voor hem zoeken als 't
haar niet beviel, maar zij scheen goed op de duiten te
zitten, die weduwe.
Zelfs wanneer Dijkers jets geweten had van Barend
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Elenbaas ' schijnheilige aanmaningen tot zuinigheid, in
verband met „de dure tijden", dan was hij op zijn
stukken blijven staan : aan dezen jongen hadden zij
niets, als reclame voor de school, hij kon dus gaan als
het moest, het eenige wat hem zich deed betoomen
dat was het kostgeld, daarvan trok hij alleen partij,
dat was in het ontredderde huishouden nog tot steun ......
In grooten angst zat Thomas na de les in het schoollocaal dat op den tuin zag. Hij was alleen. Waar bleven
toch Theo en August, het leek wel, alsof zij opzettelijk
wegbleven, hem schuwden, of wel dat mijnheer hun
had verboden in dat locaal te gaan voor hij met Thomas
had gesproken. Wat kon het zijn ? 0 ! Wat kon het toch
zijn dat wat er nu gebeuren moest ? Ja hij had Theo
geraakt en leelijk ook, juist tegen zijn mond, maar dat
was geen opzet geweest, en dat zou hij ook zeggen,
wanneer mijnheer hem vraagde. 0 ! Wat ging die nu
te keer, daar boven op de huiskamer ; de zoldering was
zwaar en woorden kon hij niet verstaan, maar hij .hoorde
toch hoe buiten zich zelve van woede Dijkers moest
zijn, want zijn stem klonk soma barsch en onophoudelijk,
een stroom, een stortvloed van boosheid waartusschen
nu ook uitroepen van Dijkers' echtgenoote waarneembaar waren.
In zijn geheugen riep Thomas alles terug, wat hij
toch wel aan kwaad en ondeugd kon bedreven hebben
die laatste dagen, maar hij kon niets vinden, hij had
alleen Theo geraakt en dat was geheel en al buiten zijn
schuld geweest.
Daar werd de deur van de huiskamer boven met
een zware dreuning dicht geslagen, er was een kraken
van de kale trap en dan, nog vOOr Thomas er zich rekenschap van had gegeven, daar ging de deur open en mijnheer Dijkers stond voor hem.
Thomas voelde zich jammerlijk hulpeloos neergetrokken in een akelige duisterheid waaraan niet viel te ontkomen. En het allerergste was : hij voelde ook dat doze
man, nu zoo gruwelijk groot en boos dichtbij, hem
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vijandig was, voornamelijk wel omdat hij, Thomas,
gehouden werd voor een verwend-jongentje-van-goedenhuize, dat maar meende te kunnen doen wat hij verkoos, dat maar loerde en loerde hoe er in het geniep
kon worden geslagen, gestompt, geknepen ...... hemel
wat dacht die groote, rauw-sterke vent, die gruwelijke
rooie sociaal democraat wel van hem, van hem die juist
griezelde van alles wat geniepig en valsch was, die al
jaren stil droomde van niets dan van mooie en groote
en dappere daden, van zelfverloocheningen— en —
opofleringen, maar die nooit op zee jets worden zou zooals
hij begeerd had, omdat hij niet mee kon, niet kon, niet
kon, niet gewoon was, gewoon als iedereen.
Daar had je het nu al, daar sloeg Dijkers met zijn
vuist op de bank, en zijn lange haren schudde hij als
manen naar achter, zijn zwarte dasje hing scheef, buiten
zijn vettige vest en daar viel het oordeel :
„Ik zal je leeren om dat ongelukkige kind te mishandelen ! Wat denk je wel ! Je kunt naar huis gaan,
van avond nog ! Verstaan !"
Daar stond Thomas als verkrampt van schrik in de
bank op, snikkend. Hij die toch al zoo ellendig min
over zich zelven dacht, zich verstandelijk bij ieder in
de klasse ten achter stelde, nu ook nog weggestuurd I
Nu zou hij wel timmerman of meubelmaker of winkelbediende moeten worden !
„Weggestuurd 1"
En als in een waanzinnige angst en schrik om die
onverdiende schande, begon hij, terwijl veel tranen hem
gleden over het ontzette gelaat, te betoogen. Hartstochtelijk betoogde hij, uitleggend met gebaren, hulpeloos eerst maar welsprekend eindelijk en zóó overtuigend,
dat hij ziende welk een indruk hij maakte op Dijkers,
in een vlaag van opperste openhartigheid, nog zeide :
„Hier heb ik het meest geleerd van al. Als u het uitlegt
begiijp ik het ook dltijd !" Hij voelde dat het hem vernederde, want Dijkers zou het aanzien voor grooten
angst of vleierij misschien en nooit had hij aan vleien

134

NAAR DE DIEPTE.

en kruipen gedacht. Maar, wat hij zeide was volmaakt
oprecht, al was het dan ook tegen een wiens genegenheld en vertrouwen hij toch nooit winnen zou. Want
hij kon niet mee als de anderen, en Dijkers, de sociaal
democraat, kon alleen maar wrok voelen tegen jongens
van zijn stand die bovendien nog aan, hun mama's vertelden hoe vuil 't wel was bij Dijkers in huis.
Doch Thomas had het al reeds met een slag gewonnen
bij dat ijdele schoolhoofd. Thomas zag het aan zijn
gezicht, hoe het als gladgestreken in de plooi weer raakte.
De rimpels er in verdwenen, de opgetrokken, bewegende,
donkerblonde wenkbrauwen kwamen recht te staan,
de vuile vingers van de rechter hand, die schrikkelijk
bonkende vuist geweest was, streken de roodblonde snor
naar beneden, de linker hand rommelde in een der jaszakken en trok de zwarte houten pijp en het tabakszakje
te voorschijn. Maar Dijkers, alhoewel hij al pijpstoppend naar het venster bij den tuin liep, had nog niets
gezegd. Als om de verdere, te snelle opklaring van zijn
gezicht voor Thomas te verbergen, bleef hij met zijn rug
naar den jongen gekeerd schijnbaar in gedachten den
tuin inzien.
Thomas weifelde nog een oogwenk, dan waagde hij
schuchter en vol angst nog eens :
„Mag ik dan blijven, mijnheer ?"
Er volgden een paar oogenblikken stilte, waarin
Thomas alleen maar hoorde hoe de lucifer knetterde,
en hoe de groote, blauwe rookwolken uit de smerig
doorgerookte pijp tegen de grijs bestofte ruiten werden
uitgeblazen.
Dan klonk het plotseling wat onverschillig maar rustig :
„Nu blijf dan maar. Maar geen gevecht meer, en pas
op dat je Theo niet meer aanraakt. En...... wat had
je voor rekenen op je laatste rapport ?"
„Een vijf, mijnheer".
Thomas zeide het opgelucht maar toch wat bedrukt
omdat hij maar even voldoende had gehaald.
„Bij anderen zou je 't zeker niet verder gebracht
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hebben dan een twee of een Brie hoogstens" klonk
Dijkers' stem.
Thomas zweeg verlegen. Hij begreep wel dat Dijkers
zinspeelde op eigen knapheid maar ook op zijn domheid
in het rekenen. Wilde Dijkers hem nog plagen daarmee ?
Hij sprak nooit zoo lang met hem. Toen trad onverhoeds Dijkers nog dichter naar hem toe, als had hij
een denkbeeld gekregen en hij zeide :
„Vindt je werkelijk dat je hier beter leert dan op je
vroegere scholen ?" Thomas dacht er over dat hij vooral
goed begreep wat Dijkers uitlegde ; hij stond op het
punt het hem nog eens te zeggen, maar vreesde dan
Mier van vleierij verdacht te worden en antwoordde
daarom wat schuchter :
„Ja mijnheer".
Dijkers hield de knop van de deur al in zijn hand
en zeide dan, als in nadenken :
„Het is jammer dat je geen doel meer hebt".
„Dat is het juist mijnheer", meende Thomas, die
een uitweg waande te zien, en Dijkers vervolgde :
„Ja, van adelborst is natuurlijk geen sprake, maar
zou je nog graag, hoe dan ook, naar zee willen ?"
„Naar zee" hoorde Thomas, „naar zee" ...... Zou
Dijkers er nog lets op weten hem „op zee" te brengen ?
Hij, Thomas, had zich zelf al geheel en al opgegeven,
maar nu Dijkers toch nog sprak van „naar zee", nu
bloeide heel de toekomst weder voor hem op, hij zou
dus toch nog een kans hebben. Gretig antwoordde hij :
„Ja natuurlijk mijnheer ! He ja !"
„Wat zou je dan denken van de zeevaartschool in Amsterdam ? Dat examentje heeft niet zoo veel om het lijf".
Aileen omdat Dijkers het geschikt voor hem achtte,
oordeelde Thomas de zeevaartschool nu op slag ook
het best voor zich.
„Als u denkt dat 't kan, mijnheer."
„Nu goed, laten we dat dan eens probeeren", zeide
Dijkers kortaf en hij draaide de deur open. „Maar",
ging hij nog even verder, „doe clan je uiterste best,
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je hebt nu nog ruim vier of vijf maanden den tijd".
En dan, voor Thomas hem jets antwoorden kon, was
Dijkers buiten het lokaal getreden en Thomas hoorde
hem de trappen opwippen. Wat later, toen Thomas
reeds ijverig bezig was om zijn lessen voor den volgenden
dag te leeren, sloop Theo binnen en nog later August,
die nieuwsgierig vraagde wat er gebeurd was. Theo,
met lodderige oogen, scheen luisterend toch aan heel
andere dingen te denken, en Thomas vertelde het al.
Terwijl Dijkers, zich verbeeldend, misschien partij
te zullen trekken van Thomas, naar boven wipte en
overdacht of deze leerling onverwacht, onder den invloed
van allerlei, toch nog eenig gemakkelijk examentje zou
kunnen doen, om aldus als reclamemiddel voor zijn
school te dienen, was voor Thomas een nieuw vizioen
opgebloeid.
Dijkers had vertrouwen in hem, die gaf hem weer
hoop, op een oogenblik dat hij zich alreeds liet drijven,
prijs gegeven aan velerlei toeval, Dijkers dien hij vereerde
omdat hij bij zijn uitleggingen zoo helder was als kristal,
Dijkers wilde hem voor de zeevaartschool examen laten
doen. Dat zou dus zijn bij de koopvaardij en niet bij
de marine. Het was een geweldig verschil, want van
roemrijke zeegevechten waaraan hij deelnemen en waarin
hij overwinaar blijven zou, kon nooit meer sprake zijn.
Zeeman en later kapitein bij de koopvaardij zou het
nu wezen. Maar was het dan geen heerlijke gebeurtenis
dat Dijkers vertrouwen had? Alles, alles vergaf hij Dijkers.
Ja, hij was sociaal democraat en dadrom driftig en opvliegend, maar hij had toch ook een hart, Dijkers, hij
was jets, iemand waaraan hij houvast had en aan wie
van zijn familieleden, aan wie van zijn kennissen had
hij dat ooit gehad ?
Diep in Thomas bestond nog altijd wel de sombere
hopeloosheid en de zwarte twijfel aan zich zelven, maar
die kon hij nu in groote blijd,schap over allerlei heerlijke
mogelijkheid, in de toekomst, teiug dringen.

NAAR DE DIEPTE.

137

En in volgende dagen leeide hij dan ook geheel vervuld van die blijdschap om dat niet meer beschouwd
worden als een biilooper. Nu was ook hij iets, hij zou
meedoen, als hij goed werkte, aan de examens en hij
zou 't examen doen voor de zeevaartschool.
Hij deed in alle vakken zijn uiterste best. Diep in
hem folterde wel een duivelsche gedachte, dat hij er toch
geen jongen voor was om dit felle vlijtvertoon lang vol
te houden, dat er wel dagen van moeheid en ontnuchtering komen zouden, wanneer de wiskundeles erg moeilijk
te begrijpen zou zijn, en hij er tOch niet bij zou kunnen
met zijn verstand. Dan zou hij weer alleen wezen met
zijn nood, want hij zou het vernederende moeten bestaan
nOg eens te vragen om een uitlegging. Daarna zou Dijkers,
of de Groot, die ook wel eens wiskunde gal, vragen of
hij het nu begreep en dan zou hij zelf moeten beslissen
als hij het nog niet had verstaan : „ja" knikken, of
wederom tot zijn schande zeggen dat 't hem toch duister
was gebleven. Maar hij werkte, hij werkte hardnekkig
en naarstig, en begreep niet dat de andere jongens, de
gewonen, die zoo gemakkelijk leerden, Theo steeds
meer tot mikpunt namen van hun spot, in plaats van
ook zoo moeizaam en voortdurend te werken en te
ploeteren als hij. Twee malen was het nu al voorgekomen
dat Theo rood van woede nit zijn bank was opgestoven,
omdat het tergende „Ilê Tê !" van overal uit
de kiasse gefluisterd was ; en nu den laatsten tijd was
Theo treurig. Hij scheen dikwijls te huilen wanneer hij
alleen in de kiasse wel eens bleef, na schooltijd. Eens,
op een avond, hoorde Thomas hem schreien in bed, en
zoowel hij als August, ontsteld een beetje, hadden
hem gevraagd wat er dan aan. scheelde. Dan hadden
zij erg verschrikt gehoord dat Theo knarste met de
tanden en daarna stil en akelig lachte, een verholen
grinniken, dat hun beiden had doen verschrikken omdat
het zoo vreemd en onheilspellend klonk. Antwoord
hadden zij eerst niet gekregen, maar, nieuwsgieriger nu
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aanhoudend, hoorden zij nogmaals Theo grinniken, terwiji
hij ten antwoord gaf, geheel verward :
„Ik moet zoo lachen, ik denk aan iemand, die in het
meel is gevallen. Hie ! Hie ! Hie !"
Hoe kwam de ongelukkige gek er aan ? dachten Thomas
en August : „Iemand die in het meel is gevallen".
Beiden, hadden zij medelijden met dien zwakzinnige,
zij zeiden hem dat hij nu maar gauw moest gaan slapen
en niet moest trachten om hen voor den gek te houden.
Thomas wist niet, waarom, sinds dien avond, nieuwe,
sombere voorstellingen van een duistere toekomst hem
kwelden. Het wilde niet meer zoo goed vlotten met het
werk en na schooltijd was het hem van een onuitsprekelijke triestheid, wanneer Theo geheimzinnig bij hem
schoof in de bank om hem geschiedenissen te vertellen
en ontboezemingen te doen van een vreemd onnoozele
zinnelijkheid, waarin iets vurigs, duivelachtigs leek te
broeien dat Thomas verontrustte. Hij dus óók, die halfidiote Theo, ging rond met de vage en onduldbare verlangens zijner vijftien jaren ......
De winter traagde ten einde. Thomas werkte harder
dan ooit, maar iederen dag ook met meer wanhoop aan
de toekomst. Welk een ellendig geheugen had hij toch,
en met de wiskunde wilde het in het geheel niet meer.
Met alleruiterste oplettendheid trachtte hij de moeilijker
en moeilijker wordende uitleggingen van Dijkers te
doorgronden, hij Thomas alleen was het die het nooit
dadelijk begreep, die voortdurend vragen moest om
nog een uitlegging en weer een. Tot nu toe had hij het
volbracht, maar hij wist, o, hij wist het met de grootste
zekerheid : eens zou er een onderwerp komen waarin
de moeilijkheden le groot zouden wezen. Nu reeds had
hij het gevoel alsof een bovennatuurlijke kracht hem
geholpen had om zich over al die zwaarder en zwaarder
wordende hindernissen heen te zetten, eens zou dat
niet meer mogelijk zijn, zijn verstand zou niet toereikend
wezen, en dan was de versperring volkomen. En toch
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wilde hij, vast en sterk, al glipte er reeds grond onder
zijn voeten weg, en al tobde hij meer en meer over dat
terugvallen in den ouden toestand van willoosheid en
doelloosheid waarvoor hij geboren scheen. Hij klampte
zich nog vast aan zijn wil zoo lang als hij kon. Dijkers
bemerkte het wel. Reeds had hij het zoo goed als opgegeven met Thomas, de jongen had nu eenmaal geen
hoofd voor wiskunde en met handen kon geen ijzer
gebroken worden. Hij vond het jammer dat Thomas
vruchteloos zooveel moeite deed, want zelfs het zeevaartschoolexamen zou te zwaar voor hem zijn.
Het einde van den winter was stormachtig met veel
regendonkere dagen. Theo werd meer en meer geplaagd
en Thomas meende op te merken, dat „de rooie" hem
vaker zocht, als een waarbij hij zijn hart kon uitstorten.
Hij was er tegelijkertijd door gevleid en ontstemd, want
wilde hij aan den eenen kant Theo gaarne wat opbeuren,
aan den anderen kant vond hij het vernederend dat een
idioot zijn heil bij hem kwam zoeken, alsof het van
zelf sprak dat hij was aangewezen om de vertrouwde
van een zwakzinnige te zijn. En dan kwam de donkere dag.
Dijkers gal natuurkunde en dien middag maakte hij
den jongens op zijn eenvoudige, heldere manier de wetter'
van den vrijen val duidelijk. Als gewoonlijk begrepen
alien het dadelijk, terwijl Thomas de grootste moeite
had om die ingewikkeldheden te ontwarren en in zich
op te nemen. Hij voelde het, nu ging zelfs een man als
Dijkers falen, en hij Thomas was het die er niets van
terecht kon brengen. Maar hij worstelde toch en vraagde
een nieuwe uitlegging. Dijkers bemerkte wel waar het
om ging. Wanneer Thomas hier bleef steken, was alles
onherroepelijk verloren, en wederom begon hij de uitlegging voor dien leerling, die bleek en met wijd open
oogen hardnekkig poogde om ieder punt in zich vast
te leggen en daar aanvankelijk ook in slaagde. Totdat
het alles weder in-een-stortte, uit elkander viel in Thomas'
geheugen, en daar lagen dan al zijn goede voornemens
ontredderd of geheel aan scherven.
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Tot drie maal toe vernederde hij zich voor de klasse.
Zich zelf voelend midden onder al die stil luisterende
makkers, als een monsterlijke en belachelijke domkop,
trachtte hij te begrijpen, al zijn aandacht in strakke
gespannenheid, om het ten minste bij de derde uitlegging te zien dagen, maar ook dat mislukte.
Dan, terwijl Dijkers kraste met het krijt op het bord,
en bij dat krassen zijn stem zoo overtuigend klonk als
nooit te voren, was het Thomas alsof de dag buiten nog
somberder werd, alsof een grijze damp of nevel rond
hem begon te stijgen. Jets pijnde hem in de burst en er
kwamen tranen in zijn oogen bij het besef van zijn
onmacht die nu, naast zOOveel uiterste wilsinspanning,
voldoende bewezen was.
Dien middag verloor Thomas voor goed al het vertrouwen in zich zelve.
Dijkers, die met teleurstelling besefte, dat hij te kort
schoot, zag dan aan Thomas' tranen dat deze versaagde,
verward of verwezen raakte.
Ondanks zijn spijt had Dijkers toch ook een weinig
medelijden met Thomas, hij had in hem de laatste weken
veel meer goeds gezien dan hij ooit in hem had verwacht.
En daarom veegde hij langzaam uit, al wat hij op het
bord geschreven had en zeide droog, alhoewel het voor
Thomas klonk als ironie en de bezegeling van een vreeslijke
veroordeeling : „Wij zullen het er van middag maar
bij laten."
Twee dagen nadien, werd, een Zaterdagmiddag, na het
zwemmen in de badinrichting, Theo plotseling vermist.
Als gewoonlijk gingen zij met mijnheer de Kort in het
zwembassin, en in de wachtkamers kwamen zij na het
bad bijeen om gezamenlijk naar huffs te gaan.
Dezen Zaterdagmiddag was Theo niet in de wachtkamer verschenen. Navraag bij den badmeester bracht
uit dat hij maar heel even in het water was geweest.
Een der badknechts had hem zich gejaagd zien kleeden,
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terwiji hij het gebruikte zwembroekje en de handdoeken
kwam opruimen.
Velen in de klasse en ook Rik Pels, al durfden zij er
niet over spreken, werden door hun geweten geplaagd.
Het was eigenlijk te erg geweest, zoozeer als zij Theo
gekweld hadden. Dadelijk na zijn verdwijnen had het
gerucht als een somberheid heel het huis omdoold. Velen
dachten aan zelfmoord en zagen zich reeds met een deel
van schuld aan Theo's dood beladen ; dat waren de
ergste plagers geweest. Anderen meenden dat hij alleen
maar weggeloopen was, een gril van een idioot, hij zou
wel weder terugkomen na een paar dagen, temeer omdat
hij geen cent op zak had ; maar in hun verbeelding zagen
zij hem toch dwalen op de doorweekte wegen, in den
storm, in de zware, zware regens. En zoo dacht Thomas
ook aan hem.
Altijd had hij Theo een griezeligen jongen gevonden
met zijn vuurroode, kort geknipte haren, zijn sproetige,
witte vel, zijn broeierige, zinnelijke, onsamenhangende
praatjes. Thomas las in die dagen Dickens' Olivier Twist.
Hij leefde In dit bock meer dan ooit in eenig ander, en
toch moest hij durend op den achtergrond dien rooden
jongen zien, die dood was misschien, verdronken in den
zwarten nacht, in een eenzaam water, en niemand had zijn
laatste, vreeselijke gillen gehoord, temidden der razende
stormen en der wilde regenvlagen. Of hij zag hem stappen
over de slijkerige straatwegen ; de eindelooze massa's
grauwroode klinkers, de grijze keien. De telefoondraden
zwiepten, zijn winterjas was doornat en het regenwater
droop uit zijn kleeren. Thomas huiverde soms van die
sombere voorstellingen. Hij dacht ook aan zijn eigen
vlucht, jaren geleden uit het ellendige kosthuis op de
Leidsehe Mare, toen hij nog een jongetje was. TOen
was hij de kleine, smartelijke zwerver geweest die niet
in dat ellendige, sombere Leiden, in dat lichtlooze huis,
bij die saaie, liefdelooze menschen wilde blijven en die
was teruggeloopen naar het station om zich te verstoppen,
om te vluchten, onverschillig waarheen. En zoo was het
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Theo ook gegaan. Zeker, heel lang had het al gespookt
en gebroeid in zijn zieke hersens, hij wilde weg van dit
vieze school, uit dit oude, vervallen huis, weg van al die
plaagzieke, hatelijke wezeus om hem heen. Naar huis,
terug naar huffs......
Thomas hoopte maar, dat hij werkelijk trachten zou
om naar huis to gaan, en dat hij er ook zou komen. Het
was nu Dinsdag, misschien had hij zich kunnen verstoppen in een train, de trein die naar Brabant ging
waar zijn ouders woonden.
Dan, onverhoeds, kwam den daaropvolgenden Woensdagochtend, mijnheer Dijkers in de klas vertellen :
„Theo is terecht Mijnheer de Kort is hem gaan halen,
wij hebben een telegram gekregen uit een dorp bij Dordrecht. En dan heb ik nog iets op het hart. Laat ik het
niet weer merken dat Theo ooit weer door een van jelui
geplaagd wordt, hoe dan ook, want wie het waagt zal
ik van school of sturen. En nu gaan we verder...... !"
Maar met de les ging mijnheer Dijkers nog niet beginnen. Nu de ongerustheid en de spanning onder de
jongens zoo plotseling was opgeheven, wilden zij er
ook meer van weten. Doch mijnheer Dijkers antwoordde
dat hij alleen een telegram had ontvangen en verder
niets wist.
Nog dien zelfden avond kwam Theo terug met natte
kleederen, maar gezond van tint en opgewekt alsof hij
van een goed ges}aagd uitstapje volop had genoten. In
bed vertelde hij nog meer, maar onsamenhangend en
stotterend van al wat hij beleefd had. In schuren had
hij geslapen, bij Dordrecht had politie hem eten gegeven.
Ja de politie had hem zijn naam gevraagd en waar hij
woonde. Toen was mijnheer de Kort hem komen halen
en hij wilde nu nooit meer wegloopen.
Terwiji Theo vertelde, hoorde Thomas den regen
wederom slaan tegen de vensters en hij vraagde Theo
nog of hij niet erg van vocht en kou geleden had. Maar
Theo antwoordde van neen, hij had alleen maar hunger
geleden omdat hij geen geld bezat.

NAAR DE DIEPTE.

143

En nu zat Theo daar weder en het geleek Thomas
alsof „de rooie" nimmer was weg geweest, maar de
somberheid van zijn verdwijning en zijn vlucht bleef hem
nog waren in het hart. Hij ook zou, als Theo, wel willen
verdwijnen van school, om dan ver weg te zwerven, en
nimmer meer terug te komen, want sinds Dijkers laatste
mislukte uitlegging wist hij dat zijn „niet met de wiskundevakken mee kunnen", voor immer een uitgemaakte
zaak was. Zander dat hij er om had gevraagd, ried
Dijkers hem, in de wiskunde-uren opstellen te maken,
Dijkers zou hem de onderwerpen zeggen voortaan.
Maar voor immer ook voelde Thomas, al begreep hij
nu wel dat Dijkers het goed met hem meende, dat hij
teruggevallen was in den ouden toestand en dat hij
ook op dit school tot den laatsten leerdag een bijlooper
zou blijven, want eens moest er toch aan den schooltijd een einde komen. En nu brak voor Thomas het
tijdperk van grootste verlegenheid en schaamte aan.
Hij voelde wel dat alles onverbiddelijk peen trok naar
volmaakte mislukking, ontredclering en allerlei rampspoed en hij was er verbitterd door. Elken dag meer
zag hij hoe zoowel Dijkers als de Kort zich minder met
hem bemoeiden, minder aanmerkingen of opmerkingen
maakten over zijn werk. En toch hield hij nog vol zoo
goed hij kon, gewend als hij er nu aan was geraakt om
met een doel voor oogen daarop met naarstigheid en
vurige eerzucht los te gaan.
Ja, met vurige eerzucht vooral. Want hij die wel niet
„gewoon" was als de anderen, zou nu toch ook eens
laten zien dat hij wat kon. Hij was wel niet „knap" en
gevat en geslepen als zij, ja hij wist het wel, zijn verstand
was niet als het hunne, maar met het zijne scheen hij
toch ook nog wel lets te kunnen bereiken, had Dijkers
zelf hem niet aangemoedigd. De Kort ook had hem eens
geprezen om zijn uitspraak van het Fransch, en een dag dat
de Kort tijdens de Nederlandsche taalles Dijkers verving,
had hij een van zijn opstellen aan de jongens voorgelezen.
„Avond op de Maas te Rotterdam" heette het. Thomas
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herinnerde zich, dat hij de vele sleepbooten vergeleken
had bij cle „bateaux mouches" op de Seine te Parijs,
en de Kort, die voor zijn Fransche akte te Parijs had
gestudeerd, herinnerde zich die stoombootjes heel goed
en vond vooral die vergelijking prachtig en ook de zinnen
waarin zij voorkwam.
„Kijk eens jongens, luister eens. Dit is heel juist, dat
is geschreven zoo dat men het ziet, men ziet die bootjes
op de Maas". Dat had de Kort gezegd.
0 ! Wat was dat voor Thomas heerlijk onverwacht
gekomen, die aanmoediging van de Kort, die daar zoo
maar voor de voile klasse een opstel van hem voorlas...
Maar, zoo was het toen geweest, mijmerde Thomas,
in die dagen van werken, van studie, hard en ingespannen,
soms tot tien uur in den avond, in die dagen waarin
hij vooruitkwam. Nu stond alles onherroepelijk stil,
er was geen hoop meer en met zijn vurige eerzucht was
hij volkomen eenzaam in de wereld. Eenzaam als een
vergetene, als een bijlooper in de klasse, eenzaam naast
den steeds studeerenden en vooruitkomenden August,
den idioten Theo, de overige jongens van de klasse, die
alien heel goed konden leeren en heel knap waren, Dijkers
zeide het zeif. En eenzaam ook was hij als hij de Zondagen
mocht naar huis en daar zijn zwijgende moeder vond,
die bijna altijd klaagde over pijn in haar rug en maar
doodstil met gesloten oogen lag op haar chaise-longue,
wanneer zij niet werkzaam was in de keuken op dagen
dat haar dienstmeid uit mocht gaan. En somberder
nog dacht hij dan aan de dagen dat hij humeurig en
luimig bij haar was gekomen en over het verdriet
dat hij haar daarmede deed. „Eert uw vader en uw
moeder, opdat het u welga". Hij herinnerde zich, hoe
hij na een avond van bitterheid en kwade luimen
van haar was weggegaan, denkend aan die woorden.
Vroeger, toen grootvader nog leefde, zou hij er door
tot nadenken zijn gebracht. Dien avond stonden ze zoo
ver, ver van hem af, die woorden, ze kweiden alleen
maar, als doornen in zijn geweten, maar dat vervaagde
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snel die pijn en er stond weder botheid en onverschilligheid tegenover en stage eenzaamheid, verlatenheid.
Ha ! Wat was er eigenlijk te eeren, niemand onder al
die ouderen was er die hem niet dieper in zijn afzondering
bracht. Ontmoette hij oom Barend, bij zijne moeder,
dan was er niets in diens geheele wezen, dat niet scheen
te zijn : teruggetrokkenheid in strakke en roerlooze gestrenge deftigheid. Ja oom Barend was : gladde, zindelijke, uitgestreken deftigheid ; zijn dikke, blank benagelde
vingers, zijn rose gezicht met de roode koontjes en den
grijzen baard, zijn weinige, gewichtige woorden vooral,
die, wanneer ze op hem, Thomas betrekking hadden,
even zoovele vonnissen en tegelijkertijd bijna terechtstellingen waren. Oom Barend had niet gewild dat hij
viool leerde spelen, hij had hem daarentegen naar de
zangles gestuurd waar hij niets geleerd had, oom Barend
had niet gewild dat hij leerde schilderen en hem laten
sturen naar de avondlessen van de teekenakademie,
waar hij niets geleerd had, hij had hem gestuurd bij die
onverschillige, hatelijke menschen in huis op de Leidsche
Mare en nu was hij op het smerige school van Dijkers
en de toekomst was donkerder dan ooit. Zelfs de warmte
van het vroegere kindergeloof bestond niet meer, een
vaag gevoel van eerbied en vrees voor een Opperwezen
bleef nog wel in hem, maar niemand lette er meer op
of hij naar de kerk ging of niet.
Dijkers, de rooie, de sociaal democraat spotte wel
eens met vroomheid en geloof, maar Dijkers was zoo
verschrikkelijk knap, hij mocht zich dat wel veroorloven,
zulk een knap man. Alleen begreep Thomas niet waarom
hij het, om ontzag en vrees in te boezemen, nu en dan
ook nog liet bemerken dat hij sociaal democraat was.
Dat flauwe middeltje had een geweldig geleerd man als
Dijkers, die „z66 goed kon uitleggen", toch niet noodig I
Thomas namelijk was in de stellige overtuiging, dat
iemand die geen werkman was, het, gelijk die menschen,
niet eerlijk meenen kon met het „recht voor alien".
Die geen werkman waren en zich toch uitgaven voor
10
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sociaal democraat, deden dit om zich in de oogen van
anderen gewichtig te maken, om gevaarlijke samenzweerders te schijnen, waar men wel voorzichtig mee
mocht zijn.
Zulk een belachelijke aansteller, volop, vond hij de
Groot, Pieter de Groot, die natuurlijke historie en ook wel
wiskunde gaf nu en dan en die nooit anders dan hatelijk
kon wezen. Maar Dijkers, de knappe, waartegen Thomas
oprecht opzag om zijn knapheid, waarom moest Dijkers
nu zulk een dwaas boemansmasker voorbinden ?
Trouwens als hij, Thomas, eens wilde, dan zou hij
niet gevaarlijk willen schijnen alleen, hij zou ook gevaarlijk zijn, want hij zou niet zoetsappig vragen, noch
eischen of schreeuwen om recht, als hij zoo knap was
als Dijkers en de andere knappen, maar hij zou recht
nemen, nemen, nemen... Zoo dacht Thomas in de
verbitterde uren, na veel teleurstelling ; slechts het
gruwelijke besef van zijn niet mee kunnen, van zijn
hopelooze achterlijkheid, deed hem zwijgen in zijn trieste
en sombere hulpeloosheid waarin geen uitweg lichtte.
En daar tusschen door doolde naargeestig de wrok tegen
de Groot, de bespottelijke, hatelijke, kaalhoofdige, beenzieke, plaagzieke aansteller. Hoe haatte hij hem, dien
groenoogigen man, met zijn stem door den neus, zijn
geelachtige gelaatskleur, zijn zwartberookte tanden. En
Thomas, die zich nog hoegenaamd geen begrip gevormd
had over toestanden in de maatschappij van zijn tijd,
in de dagen van 1890, liet zijn wrokkige, verbitterde
gedachten over dit hatelijksie aller onderwijzende schepselen doorhollen en jachten : „Wat doet hij zijn best, deze
„rooie" om er als een heer uit te zien, deze Pieter de
Groot met zijn goedgesteven, hooge boorden en welgestrikte dassen waarop dat hoefijzer met het zweepje
en het paardenkopje precies in het midden zit vastgeprikt.
Wat zit hij toch op zijn nagels te krassen en wat doet
hij ze of te snijden met dat kleine mesje uit zijn rechter
vestzak. Hij draagt ook veel beter pakken dan Dijkers
en toch kan hij niet in diens schaduw staan. Hij loopt
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altijd voorzichtig, alsof hij op eieren loopt op straat,
maar toch is hij geen heer, deze rooie, hij is een heer die
rood wil wezen, maar iedere ruige sociaaldemocratische
werkman zal zulk een „rooien" heer even graag omverloopen als den eersten den besten opgedirkten poen."
En met zijn buurman besprak hij de Groot.
Rik Pels kon diens „steken onder water" ook niet
verdragen, wellicht nog slechter dan Thomas. Pels was
een jongen die, wanneer hij wilde, heel goed mee kon,
maar die niet vooruitkwam omdat hij niet wilde. Hij
en Thomas waren de Groots mikpunten en zijn kwade
buien en azijnzure opmerkingen werden grootendeels
op beiden ontladen. Sinds eenige weken was Rik Pels
echter ijveriger geworden en de Groots eenige mikpunt
was Thomas nu. Toch bleef ook in Thomas' makker de
oude wrok en graag luisterde hij nog naar Thomas' verzinsels en boosaardig-schampere opmerkingen over de
Groot.
Er kwam een grijze middag in het heel vroege voorjaar. Dijkers moest om een zware verkoudheid in bed
blijven en de Groot gaf wiskunde.
In hunne banken achter in de klasse kon Thomas
gemakkelijker en onopgemerkter beuzelen en tot groot
vermaak van Rik maakte hij „gedichten" op de Groot.
Zoozeer was Thomas daar door beziggehouden, dat hij
in het einde zich toch verried, op het oogenblik dat Pels,
verstikt lachend, zijn hand op een reepje papier, door
den onderwijzer betrapt werd. Onverhoeds stapte deze
naar hun bank en de hand van den jongen wegtrekkend,
ontwaarde hij het reepje papier waarop hij, van nijd
verkleurend, lezen moest wat Thomas had geschreven
De Groot is „rood"
Maar bij zijn dood
Is toch de Groot
Meer wit dan rood
En met een stil verblijden
Zien wij hem dan,
Dien knappen man,
In 't zwarte graf afglijden.
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„Zoo, ik zal mijnheer Dijkers eens inlichten hoe goed
de heertjes opletten" zeide schamper de Groot. Hij
frommelde het papiertje in elkander, wierp het in de
kachel en vervolgde : „Aardige knappe jongens toch.
Weet je waar we 't over hebben ? Nee he, jelui weet
van voren niet dat je van achteren leeft". Het zachte
gegiechel in de klasse na deze woorden began Thomas
zenuwachtig te maken. Hij werd heet in het gezicht
en keek beschaamd voor zich, terwiji de Groot, aangemoedigd door Thomas' verlegenheid en het stille lachen
del jongens, verder ging :
„Ja dat kan je wel he, poppetjes teekenen, onzin
opschrijven en jongens zoo treiteren dat ze weg loopen".
„Dat heb ik niet gedaan !" voer Thomas onverhoeds
op. „Ik heb Theo. nooit geplaagd".
De Groot nam Thomas bij den arm en drukte hem
neer in de bank, zeggend, terwijl hij van de gelegenheid
gebruik maakte om zijn leerling hard in het vel te
knijpen : „Nu dat is dan tot dddr aan toe, maar ik heb
je in de gaten. In ieder geval, je bent genoteerd."
De Groot scheen nu de les te willen voortzetten, maar
het verholen lachen van de anderen, die schik hadden
in het geval, en het een aangename afleiding vonden,
deed hem nog verder gaan, ook was hij geprikkeld door
Thomas' tegenspraak, die hem moest doen erkennen
dat hij onrechtvaardig tegen Thomas was geweest in
een opzicht.
Wat was dat ook voor een leerling, die Thomas de Maerl,
en in zich zelven hield hij een soortgelijke redeneering
als Dijkers, maar veel enghartiger, veel giftiger en galliger,
overladen met den nijd en de afgunst van een die meent
dat vooral hij onrechtvaardig in de wereld werd behand,eld.
En daarom began hij, wel wetend dat de natuurkunde
Thomas' zwakke yak was, tergend langzaam Thomas een
som uit te leggen. Hij speelde met zijn slachtofler zooals
de kat met de muis. Hij hielp hem telkens een eindje :
„Dus dat voorwerp doorliep in de eerste seconde
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Brie negen zestiende Meter" en dan moest Thomas
verder gaan. Wanneer hij niet verder kon hielp hij hem
op ironischen toon en als Thomas zweeg liet hij hem
weder in den steek een poos.
Eindelijk toen hij Thomas hopeloos in een hoek had
gedreven, liet hij den zwijgenden leerling een proof
van de lachlust der klasse, maar niemand scheen Thomas
zoo erg belachelijk te v'nden en de Groot Wilde dat er
om zijn aardigheden ten koste van Thomas, gelachen
werd. Hij vervolgde dan : „Je weet er dus nog minder
van dan een koeiestaart". En Thomas, na eenige stilte
bij het oor trekkend, vraagde hij :
„Wat moet je worden, zeg ?"
Thomas lag het op de lippen, vertwijfeld tartend te
antwoorden :
„Niels 1"

Wat was er in zulke oogenblikken ook heerlijker dan
alle banden van schaamte maar geheel los te knoopen
en brutaal mee te praten met dien folteraar, met dien
laften „rooie", om te toonen dat hij hem verachtte en
dat hij hem maar aan liet „toeten", wij1 hij niet het
minste ontzag meer voor hem had.
Maar op het laatste oogenblik bedacht hij zich en
viel in de oude schuchterheid terug, antwoordend :
„Stuurman".
En de Groot, vinnig de gelegenheid aangrijpend hoonde :
„Ha ! Ha ! Stuurman, dus naar de zeevaartschool !
Een fiksche stuurman zal je worden, een ferme stuurman van den wal in de sloot ! Ha ! Ha ! Je zal d'r
wel komen met je vlugge begrip !"
En hoorend dat de jongens eindelijk om zijn grappen,
ten koste van den ten bloede gesarden Thomas, Wider
begonnen te lachen, besloot hij Thomas maar den genadeslag te geven, en langzaam vraagde , hij hem :
„Hoe oud ben je ?"
„Vijftien" mompelde Thomas, onwillig en ziedend
van verbittering en heete schaamte. Want, woedend
om de Groots plagerij, wist hij ook hoe hij hem met
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zijn rijm gekwetst had en dus aanleiding had gegeven.
Alle ellende had hij zich zelf dus weder te wijten.
En dan sloeg de Groot toe :
„Op zOO'n manier kom je er nog in geen vijftig, zestig
jaar".
De jongens giechelden nu luider nog en de Groot hieuw
door, diep, zwaar en moordend, en het was Thomas
alsof hij daarmee nu zelf „afgleed in het zwarte graf" :
„Ha ! Ha ! Een kweekeling-op-de-zeevaartschool van
zeventig jaar. Ha ! Ha ! Die is goed".
Luid-op gierden de j ongens, zenuwachtig-rumoerig
begonnen ze te worden.
De Groot ging terug naar het bord en welvoldaan
vervolgde hij de les.
De klas had gelachen.
(Slot volgt).

CHINA'S POLITIEKE ONTWIKKELING
DOOR

J. J. L. DUYVENDAK.

(Slot).

De kleurige prisma's van den Chineeschen kaleidoscoop worden door den val van Yuan Shih-k'ai geschud
tot een beeld dat er zeer bekend uitziet : dat van 1912
en 1913. L'histoire se repête. Ytians eigengeleide constitutie wordt afgeschaft, en de voorloopige grondwet
van Nanking, die van 1911, in eere hersteld. Het ontbonden parlement van 1913 wordt weer bijeengeroepen.
Li Yuan-hung, de Vice-President, een van de revolutiehelden, eertijds de aanvoerder van de revolutionaire
legeis bij Wu-ch'ang, wordt President. Opnieuw schallen
de republikeinsche leuzen door het land, nieuw enthousiasme doet de harten van Jong-China zwellen en doet
de ouderen bedenkelijk het hoofd schudden. Dat de
republiek tot nu toe faalde, slechts Yuan had er schuld
aan, een nieuwe poging, met een President van goeden
wilie, zal bewijzen, hoe snel China de waardige gelijke
zal kunnen worden van de twee groote zusterrepublieken
in de westersche landen !
Doch ook thans weer : schijn bedriegt. Alweer is het
niet Jong-China dat de eigenlijke overwinning heeft
behaald. 01 geeft het niet to denken dat als Vice-President
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wordt gekozen de man die eertijds, als creatuur van Yuan
Shih-k'ai, tegen Li Yuan-hung in het veld heeft gestaan,
Feng Kuo-chang, de machtige satraap van Nanking,
Wiens houding bij het verzet tegen Yuan eigenlijk den
doorslag heeft gegeven ! En bovenal, dat als Premier
wordt benoemd Tuan Chi-jui, een man die van republikeinsche gezindheid nog nooit heeft blijk gegeven, maar
wel als zijn trouwe handlanger Yuan jaren lang heeft
gediend in de ergste tijden van zijn schrikbewind ! De
benoeming van deze twee mannen is het offer dat JongChina brengen moet aan de Tuchans, de eigenlijke machthebbers ; het is met recht een Abrahams offer, doch niet
door een genadige engelenhand tijdig afgewend, dat de
belofte krachteloos maakt, die schijnt te liggen in het
herstel van de Nanking-constitutie en het Parlement.
Niet straffeloos haalt men de spons ddor de geschiedenis, en helaas ook door de ervaring, van vijf veelbewogen
jaren. Maar al te spoedig vertoont zich weer de oude
strijd tusschen Wetgevende en Uitvoerende Macht.
Thans is het niet langer de President, dien het Parlement
vreest en haat, doch de Premier Tuan, die zich al ras
een leerling toont van zijn meester, Yuan Shih-k'ai.
En op dezelfde wijze als deze tracht hij in zijn strijd met
het Parlement te steunen op de Tuchtins, de militaire
gouverneurs. Doch naar mate zijn invloed op hen minder
groot is dan die van Yuan Shih-k'ai, worden zijn werktuigen hem ook gemakkelijker de baas, en neemt de
verderfelijke Tuchiinregeering onder hem steeds in macht
toe. Het gevolg hiervan is dat Tuan, — die ook niet,
kon doen, over persoonlijke troepen
zooals Yuan
kan beschikken zich genoodzaakt . ziet op bepaalde
groepen van Tuchiins te steunen en den een tegen den
ander uit te spelen. En hieruit ontstaat een eindelooze
groepeering en weer groepeering van personen, een
tijdelijk meeloopen met den een en zich weer terugtrekken
zoodra dit het voordeeligst blijkt, een echte personenpolitiek in zijn ongunstigsten vorm. Feitelijk wordt
China van nu of aan niet meer geregeerd door een sterken
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man, dock staat het ander de dictatuur van een steeds
wisselende groepeering van provinciale generaals, die
vol onderlinge jaloesie elkander naar de macht, soms
ook naar het leven, staan. Hun legers, waarover zij naar
willekeur beschikken, al zijn het in naam de strijdkrachten
van de republiek, stellen hen in staat eigemachtig op te
treden, en de centrale autoriteit die hen zou kunnen
dwingen ontbreekt hoe langer hoe weer nu Yuan Shihk'ai, de eenige voor wien zij ontzag hadden, is heengegaan. Tuan is niet een man van het kaliber van Yuan,
even eerzuchtig als deze, heeft hij noch het talent, noch
den invloed, zijn wil altijd bij hen wet te doen zijn.
En zijn gemakzucht doet hem tevreden zijn wanneer
hij slechts de macht bezit en kan ...... schaak spelen,
aan zijn trawanten overlatende te doen wat noodig is,
al brengt dit bedrijf hem dikwijls in duizend perikelen.
Het gebrekkige van de Nanking-constitutie blijkt nu
weer, daar het mogelijk is dat de Premier alle macht
op zich concentreert en den goedwillenden President
bijna een ledepop doet zijn. Li Yuan-hung spee]t den
tragischen rol van den man dien het lot tegen zijn begeerte tot meerder grootheid brengt dan waartoe zijn
aanleg hem bestemde. In 1911 werd hem het opperbevelhebberschap over de revolutionaire strijdkrachten
bij Wu-ch'ang opgedrongen, omdat hij bij het uitbreken
van de revolutie de eenige officier ter plaatse was, —
hij was kolonel, — die daarvoor in aanmerking kwam.
Man van gematigd republikeinsche sympathieen, moest
hij, onder Yiians dictatuur practisch een gevangene in
het Presidentieel paleis, lijdelijk aanzien, hoe Yuan zijn
keizerschap voorbereidde. Het strekt hem tot eere, dat
een Prinsdom hem niet kon bewegen een woord van
bijval hierover te spreken. En nu plotseling zelf met
de hoogste macht bekleed, doet hij zijn best, te handelen
zooals van hem wordt verlangd : de constitutie te handhaven en het Parlement, waar mogelijk, te steunen.
Doch zijn wil is beter dan zijn bekwaamheid, zijn macht
gaat niet verder dan de invloed van een eerlijk en recht-
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schapen man, troepen bezit hij niet, — en wat kan hij
doen met zoo'n grimmigen en onverzettelijken Premier
als Tuan is, wiens wagen, naar een Chineesch beeld, slechts
kan rijden in het oude spoor van Yuan ? Het wordt
hem waarlijk niet gemakkelijk gemaakt.
En het Parlement, deze derde zijde van den driehoek ?
Het is ontmoedigend dat daarvan ook thans weer zoo
weinig goeds valt te zeggen. Ondanks den moreelen
steun van den President, ontwikkelt het even weinig
zin voor constructieve arbeid als in de dagen dat het
zich schrap zette tegen Yuan Shih-k'ai. Dezelfde eenzijdige voorliefde voor oppositie en obstructie blijft het
onderscheiden, dezelfde omkoopbaarheid helaas ook blijft
het bezoedelen. Plichtsbetrachting is bij velen van zijn
leden ver te zoeken, het is het praatje van den dag hoe
van het ruime salaris dat zij zich zelf hebben toegekend
— en van hun verholen bijverdiensten ! — in de „acht
groote straten", in de Chineesche stad van Peking, waar
de vreugde wordt gediend, goede sier wordt gemaakt
door de Parlementsleden. En de vertegenwoordigers van
Jong-China die bij de algemeene pacificatie in het Kabinet
van Tuan zijn opgenomen, zijn, althans eenigen van hen,
volgens het onweersproken gerucht zoo tuk op eigenbaat,
dat het een publiek schandaal geacht wordt dat zij
aanblijven.
Het eischte wijs beleid om in de gespannen atmosfeer
geen catastrophe te doen losbarsten. Een voorbeeld zal
het beleid duidelijk waken dat Maarschalk Tuan in
deze omstandigheden voerde.
T'ang Shao-yi, een Cantonnees, behoorende tot de
radicalen, de herinnering aan wiens kortstondig Ministerschap van Financien in het allereerste Kabinet
van Yuan Shih-k'ai stinkende was gebleven in veler
neusgaten, was Minister van Buitenlandsche Zaken
geworden. De Tuchiins hadden hun bezwaren tegen
hem en ter conferentie bijeen te Hsiichow, waar de
Mandsjoegetrouwe generaal Chang Hsiin hun gastheer
was, eischten zij zijn aftreden. Tuan deed niets tegen
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dit onconstitutioneel gedrag, was integendeel volkomen in het complot, en verheugde zich in het slagen
van deze manoeuvre. De grijze vegetarier dr. Wu Tingfang, een man wiens reputatie grooter was dan zijn
gebleven werkkracht, werd zijn opvolger. Aangemoedigd
door hun succes, organiseerden de Tuchtins een Verbond
van de provincies, met het doel het parlement te controleeren, indien het moeilijkheden veroorzaakte of de
belangen der provincies niet genoeg behartigde. Ook dit
scheen Premier Tuan volkomen in den haak te vinden
en hij deed niets tegen dit Verbond.
Naast dit steekspel met den Premier en zijn provinciale
wapenbroeders hield het Parlement zich onledig met
de taak die het in 1913 onafgemaakt had laten liggen,
in de eerste plaats met het maken van een ontwerp voor
de definitieve grondwet. Naast een hevigen strijd over
de vraag of het Confucianisme staatsgodsdienst worden
zou, waarin een besluit in ontkennenden zin den meer
modern denkenden radicalen de overwinning bracht,
werd in den boezem van de grondwetscommissie hevig
gestreden over de vraag, waarvan de urgentie in de
afgeloopen jaren met den dag duidelijker was geworden,
n.l. die van de verhouding tusschen Peking en de provincies. De gematigde en conservatieve elementen wenschten
van de provincies zuiver administratieve gebieden te
maken met een door den President benoemden gouverneur, de radicalen waren voor onafhankelijke provincies
met gekozen gouverneurs, die gedeeltelijk aan de centrale
regeering, gedeeltelijk aan de provinciale vergadering
verantwoordelijk zouden zijn. Het samengaan, ook in
de theorie van regeering, van de radicale Jong-Chineezen
met provincialisme, dat wij practisch reeds zoo vaak
daarmede verbonden zagen, verdient alle opmerking 1).
Het was te verwachten dat ook Tuan en de Tuchiins
een woordje zouden willen meespreken voor de nieuwe
1) Men zie in dit verband cap. 4 van het verdienstelijke werk van
Sih-gung Cheng, „Modern China, a political study " (1919), waar een
federatieve unie der provincies wordt bepleit.
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grondwet in het Parlement zou zijn aangenomen, evenals
hun illuster voorbeeld dit had gedaan, maar toch zou het
groote conflict ditmaal niet hierover ontstaan, doch zijn
oorsprong vinden op een geheel ander terrein. Want
ondanks haar gelijkheid in menig opzicht, brengt de
geschiedenis toch ook dikwijls de meest onverwachte
verrassingen.
De break, —en daarmede het einde van China's poging
tot een constitutioneele regeering, zou komen over
de vraag van China's intrede in den Grooten Oorlog.
Meer dan eens, sinds het Japansche ultimatum over
de 21 eischen, had China een buitenlandschen bitteren
pil moeten slikken.
eens was het Japan, haar traditioneele politick getrouw, dan weer Frankrijk, wier
vertegenwoordiger dorstte naar wapenroem 1), — dat
pijnlijke incidenten had verwekt, steeds gevolgd door
keurige verlanglijstjes. Veel meer dan passief was de
rol der Chineesche buitenlandsche politick daarbij niet
geweest.
Doch thans werd haar actieve deelname gevraagd. Reeds
in de dagen van Yuan was de mogelijkheid ter sprake
gekomen dat China zich bij de entente voegen zou ; het
was toen afgestuit op het verzet van Japan. Nu zendt
Amerika haar bekende uitnoodiging mede te protesteeren
tegen den onbeperkten duikbootenoorlog. De Amerikaansche Gezant, groot bewondelaar van President Wilson,
oprecht vriend van China en op bijzonder goeden voet
met de vooruitstrevende Jong-Chineezen, meent te
goeder trouw dat het China politick gewin kan aanbrengen zich met Amerika tesamen te scharen aan de
zijde van het „Becht". Hij ]aat niet of van vertoogen
bij de Regeering, wendt al zijn invloed aan bij de Parlementariers. Sommigen van hun leiders, in Amerika
opgevoed, zeer vatbaar voor Angelsaksische leuzen, begeerig hun land een rol te doen spelen in de groote
1) Ik zinspeel op de z.g.n. Lao-shih-k'ai affaire, de met geweld
doorgezette uitbreiding van de Fransche concessie te Tientsin.
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politiek, laten zich overtuigen door goede woorden,
anderen door den aangenamen tegenhanger die hiermede in een bekende zegswijze pleegt samen te gaan.
Engeland en Frankrijk verwelkomen het denkbeeld
met vreugde. Niets kan hun aangenamer zijn dan den
nog ongebroken Duitschen handel in het Verre Oosten
den nekslag te geven. Frankrijk droomt zelfs van
Chineesche troepen die het slachtvee aan het westtront
zullen kunnen vermeerderen. En Japan ! Sindsdien is
gebleken hoe haar aanvankelijk veizet werd overwonnen,
een raadsel naar welks oplossing men toen slechts kon
gissen. Terwijl de Amerikaansche Gezant te Peking,
gesteund door zijn thitschen en Franschen collega, de
Chineesche Regeering voorhoudt welk onmetelijk voordeel zij door een oorlogsverklaring zou kunnen verkrijgen : medezeggingschap bij de vredesconferentie,
herziening van haar geheelen internationalen status,
inclusief de 21 eischen en de beschikking over Tsinglao,
sluiten de Britsche en Fransche Gezanten te Tokio een geheime overeenkomst met de Japansche Regeering, waarbij
zij zich bereid verklaren bij den vrede Tsingtao aan
Japan of te staan ! Infamer bedrog van vrienden is
zelfs gedurenden dezen oorlog niet vaak voorgekomen :
te Parijs bleek immers dat de Amerikaansche regeering
volkomen onkundig was gelaten van deze overeenkomst 1).
Het protest van China aan Duitschland baseerde
zich op het felt dat Chineesche werklieden, die sedert
1916 bij duizenden naar Frankrijk en Engeland werden
verscheept om achter het front te werken, aan boord
van Fransche schepen door torpedeering het Leven
hadden verloren. Dra werd het gevolgd door een Rota
(Maart 1917), waarbij de diplomatieke betrekkingen
werden afgebroken. Het Duitsche goud, waaraan zooveel
werd toegeschreven, bleek ditmaal niet opgewassen
1) Tot eer van den Amerikaanschen Gezant, Dr. Paul S. Reinsch,
client vermeld, dat hij naar aanleiding van de beschikking over Tsingtao
te Versailles zijn ontslag nam als Gezant in China, een diep gegriefd,
doch wijzer man.
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tegen het geallieerde. De toekomstige Rijkskanselier,
von Hintze, vertrok met zijn staf en liet de behartiging
der Duitsche belangen over aan het Nederlandsche
Gezantschap.
Behalve het fata morgana van gouden bergen, die
de vrede binnen China's bereik brengen zou, werden
haar eenige meer tastbare voordeelen voorgespiegeld,
zoo zij zich op het koord der internationale politiek zou
wagen. Het tarief der invoerrechten zou mogen worden
verhoogd tot een eflectieve 5 %, en de betaling der Boxerindemniteit zou mogen worden uitgesteld. Dit laatste
zou de maandelijksche inkomsten direct aanzienlijk
stijven, voor een land met zulk een berooiden financieelen
toestand waarlijk een niet te versmaden voordeel. En
vooral Premier Tuan moest dit zeer aangenaam zijn.
Hij en zijn militaire vrienden, de Tuchiins, die naar
Peking werden genoodigd om hun de beteekenis der
oorlogsvel klaring recht te doen verstaan, waren voorstanders van deze politiek, omdat het hun gelegenheid
zou geven de macht geheel aan zich te trekken onder
voorwendsel van militaire noodzakelijkheid. Weliswaar
kostte het hem eenige moeite de zeer sterke Duitsche
sympathieen, die bij verscheidenen van deze militairen
aanwezig waren, te overwinnen, doch de argumenten
die hij, goed kenner van den zeer menschelijken aard
van zijn vrienden, wist aan te wenden, bleken in bijna
alle gevallen effectief. Een ander sterk sprekend argument
lag ook in het feit, dat het volgend jaar een nieuwe
Preisdent zou moeten worden gekozen, zoodat het van
belang was tegen dien tijd het Parlement geheel te kunnen
beheerschen. Welnu, de oorlogstoestand zou daartoe
een uitstekende gelegenheid scheppen. Een keer overtuigd, wilden hij en de Tuchiins dan ook niet langer
wachten, en zelfs nog voor de door de geallieerden aangeboden prijs definitief was vastgesteld, zelfs nog geheel
in de lucht hing, wilden zij tot den „derden stap", de
oorlogsverklaring, overgaan.
Hier nu komt het conflict met het Parlement. Ook
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daar was een meerderheid gewonnen voor het idee van
oorlog met Duitschland. Niet uit anti-Duitschgezindheid, doch zuiver uit opportunisme, en niet dan met
groote aarzeling voor het gewaagde van dezen stap. Men
was als een kind dat het wel kranig, maar toch griezelig
vindt om groot te doen. In elk geval wilde men van te
voren zekerheid hebben wat de winst kon zijn van dit
kansspel. En, beducht voor wat Maarschalk Tuan en
zijn Tuchtins in het schild voerden en onmiddellijke
versterking van hun macht, wilde men zich in geen
geval door hen laten dwingen, \'ooral niet nu de grondwet juist behandeld werd en inmenging van buiten,
principieel althans, minder dan ooit kon worden geduld.
Premier Tuan handelde met zijn gewone onverschilligheid en gebrek aan tact. De conferentie van Tuchtins, die
hij te Peking had belegd, nam een uitgesproken vijandige
houding aan jegens het Parlement, en voor uiteen te
gaan, bij wijze van hors d'oeuvre van wat zij hadden
bekokstoofd, zonden zij een petitie aan den President,
waarin zij aanmerkingen maakten op het ontwerp van de
grondwet en de ontbinding van het Parlement eischten
wanneer dit niet werd veranderd.
Maarschalk Tuan, het wachten moede op de beslissing
van het Parlement over de oorlogsverklaring, een beslissing die hij feitelijk overbodig vond —, en sterk door
de aanwezigheid van de Tuchiins, besloot het Parlement
te terroriseeren. Hij deed kunstmatig een oploop ontstaan
voor het Parlementsgebouw, in de hoop door vreesaanj aging de Parlementsleden, waarvan enkelen mishandeld werden, tot een spoedige beslissing te dwingen.
Zijn toeleg mislukte, en feitelijk werd zijn positie hierdoor onmogelijk. Luide eischte het Parlement zijn ontslag, doch de President, beducht voor de zeer ernstige
gevolgen die zulk een daad zou hebben, met het oog op
den steun dien de Tuchtins Tuan bleven geven, aarzelde
langen tijd. Tuan weigerde vrijwillig te gaan, en toen voor
en na alle Ministers hun ambt neerlegden, bleef hij
Premier zonder Kabinet, — behalve dan dr. Wu Ting-
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fang, den Minister van Buitenlandsche Zaken, die zich
onledig hield met het houden van voordrachten over
het leven hiernamaals voor de ambtenaren van zijn
departement. De politiek scheen geheel vastgeloopen,
daar het Parlement weigerde te beslissen over de oorlogsverklaring voor er een nieuw Kabinet zou zijn, ofschoon reeds was gebleken dat de noodige meerderheid
daarvoor bestond.
Den 2lsten Mei verlieten de Tuchiins Peking, en,
moed vattende, gaf de President den 23sten Tuan zijn
ontslag. Dr. Wu Ting-fang werd uit zijn beschouwingen
gerukt en belast met de waarneming van het Premierschap. Li Ching-hsi, een neef van den beroemden Li
Hung-chang, werd voorgesteld als Premier en den 28sten
en 29sten door beide huizen van het Parlement gevoteerd.
Li Ching-hsi was een gematigd vooruitstrevend man
zonder bijzonder groote bekwaamheden en zonder eenigen
persoonlijken moed ; onthutst over den onverwachten
eer Tuans opvolger te moeten zijn bleef hij veilig in
Tientsin en dorst zijn ambt niet te aanvaarden.
En nu gebeurde wat de President gevreesd had : de
Tuchiins gingen over tot een demonstratie ad oculos
dat de werkelijke macht bij ben, en niet bij President
of Parlement, lag. Brieschend over wat zij de aanmatiging
van deze laatsten noemden, waren zij uit Peking vertrokken. Te Hsiichow bij den gastvrijen generaal Chang
Hstin, die standvastig had geweigerd zich door Tuan
naar Peking te laten lokken en even standvastig zich
bleef verzetten tegen een oorlogsverklaring aan Duitschland, werd ernstig geconfereerd. Merkwaardige conferentie ! Indien contemporaine historie het schelle licht van
de volle waarheid verdroeg, zouden in verband daarmede
vele en verwonderlijke dingen te zeggen zijn. Zij alleen vermeld, dat daar in beginsel besloten werd, door al de
voornaamste Tuchiins of hun afgevaardigden, tot den
stap dien generaal Chang FIstin eenige weken later alleen
in Peking zou doers.
De eerste openlijke daad van verzet der Tuchiins
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was dat zij zich, de een na den ander, „onafhankelijk"
verklaarden, d.w.z. de autoriteit van Peking niet langer
erkenden. Te Tientsin organiseerden zij een soort Regeering, en verkozen Hsu Shih-ch'ang, den huidigen President, tot „Opperbevelhebber". Over dezen laatsten zal
ik nog gelegenheid hebben te spreken. Hun voorloopige
bedoeling was Tuan te steunen en zich van den overlast
van het Parlement voor goed te ontdoen door zijn ontbinding te eischen. In de hoogste mate verontrust, verklaarde de arme President in een mandaat dat hij niet
bevreesd was te sterven en niet anders kon handelen
dan hij deed, en eenige, zij het dan verre, troost tegen
het nabije gevaar ontving hij door de verzekering van
de Tuchiins van enkele zuidelijke provincieen, dat hij
op hen kon rekenen. Tegen een dreigenden opmarsch
der noordelijken beschermde dit hem echter niet, en,
ten einde raad, besloot hij generaal Chang Hstin naar
Peking te noodigen en door zijn grooten persoonlijken
invloed de noordelijke Tuchtins te doen pacifieeren.
(1 Juni)
Ironie van het lot ! De republikeinsche opperbevelhebber van 1911 die zich in den uitersten nood
in de armen werpt van den eenigen machthebber, die
steeds luide zijn trouw aan de Mandsjoes heeft beleden,
zijn afkeer van de republiek nooit heeft verborgen en
ostentatief een langen Mandsjoestaart is blijven dragen !
Daarbij een man die beschikt over een hem alleen gehoorzamend leger van 30.000 man ! Veelal is President
Li deze daad verweten ; was het niet het paard van
Troje binnenhalen ? Toch was het niet zoo dwaas, en
vooral psychologisch is het zoo goed te begrijpen, voor
wie de dramatis personas kent. Chang Hsiin had zich
niet ingelaten met de beweging tegen het Parlement,
hij stond onafhankelijk tegenover Tuan, en beschikte,
door zijn troepen, over veel grooter directe macht. De
waarschijnlijkheid dat hij op dit oogenblik zou beproeven
de Mandsjoes te herstellen was niet zoo heel groot.
Inderdaad was dit volstrekt niet zijn voornemen toen
11
0. E. XXII 5
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hij in Peking kwam. En dan vooral, President Li kende
hem als een eerlijk man. Men wist wat men aan hem
had. Hij was welhaast de eenige onder al de Chineesche
satrapen die morgen niet neen kon zeggen in lets waarvan
hij vandaag ja gezegd had. En, zelf een eerlijk man,
wendde Li zich instinctief tot hem, moe als hij was
van het gebrutaliseer van een man als Tuan en het
gekuip van mannen wier hoogste lust het was, zooals
de Chineesche spreekwijze luidt : „op den muur te litten"
om elk oogenblik te kunnen overspringen naar het kamp
van dengeen die aan de winnende hand zou zijn.
Zoo kwam generaal Chang Hstin, vergezeld van een lijfwacht van een kleine 4000 man, naar het Noorden, en
hield te Tientsin uitvoerige besprekingen met de Tuchiins.
Ten einde hun „face" te geven, besloot hij de ontbinding
te eischen van het Parlement, ook hem slechts een
stekelige doorn in het oog. De President volhardde aanvankelijk in zijn weigering van deze onconstitutioneele
daad. De waarnemend Premier, Dr. Wu Ting-fang, zijn
parlementaire beginselen getrouw, weigerde eveneens in
philosophisch phlegma. Doch ten slotte, zwichtende voor
de omstandigheden, vaardigde de President het mandaat
van ontbinding uit, dat gecontrasigneerd werd door den
chef van de Pekingsche gendarmerie, die voor deze gelegenheid tot eendagsch Premier werd bevorderd. (12 Juni)
Den Wen Juni kwam nu generaal Chang Hsiin in
Peking. Tevreden gesteld door de ontbinding van het
Parlement,' herriepen de meeste .Tuchiins hun onafhankelijkheidsverklaring, doch de Parlementsleden die grootendeels een goed heenkomen hadden gezocht, begonnen
vanuit Shanghai luide protesten in de wereld te zenden.
De reorganisatie van de regeering, die Chang FIstin
nu ter hand nam, maakte weinig voortgang. De verkozen Premier, Li Ching-hsi, was in zijn gevolg veilig
en wel in Peking gekomen, doch miste het initiatief tot
de noodige voorstellen. In spanning en zorg wachtte
men op de ontwikkeling der dingen
En onverwachts gebeurde het. Den lsten Juli vond
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Peking bij zijn ontwaken den jongen Mandsjoekeizer
op den troon hersteld en wapperde de gele drakenvlag
van alle openbare gebouwen. Waarlijk voor iedereen
een verrassing, — zelfs voor den hoofdpersoon, generaal
Chang Hsiin ! Niet hijzelf, doch eenige onberaden lieden
uit zijn omgeving hebben, buiten hem om, het besluit
genomen en hem vrijwel voor een fait accompli gesteld.
Toen hij dit gewaar werd en hun handelingen afkeurde,
werd hem gevraagd of „hij, die steeds den mond vol
had gehad van trouw aan de Mandsjoes, op het kritieke
moment wellicht niet durfde". Dat besliste voor hem
de zaak en hij, die voor zijn lievelingswensch gaarne een
beter tijdstip gekozen had, nam nu de voile verantwoordelijkheid op zich. Hij had redenen te over, ondanks
het overijlde van de uitvoering, succes van zijn onderneming althans mogelijk te achten. Hadden de meeste
Tuchiins niet een duren eed gezworen tot een restauratie
te zullen medewerken, hadden zij hem zelfs niet aangespoord daartoe hoe eer hoe liever over te gaan ? Zelfs
van de Zuidelijke generaals, zooals de machtige Lu
Jung-t'ing, kon hij steun verwachten voor een daad,
die sedert den val van YQan Shih-k'ai tal van maien
als de eenige oplossing was besproken door de militaire
machthebbers van China. En Japansche afgezanten
hadden tot het laatste oogenblik toe listiglijk bij hem
den indruk gewekt, dat Japan hem daarbij zeker steunen
zou. Het was naief te meenen dat eeden en beloften in
de politiek waarde hebben, doch wie kan een man van
goed vertrouwen misprijzen ? Deze man, die onder Europeanen volkomen ten onrechte den naam had van een
ongeletterde brunt te zijn, toonde zich als bijkans de
eenige man van karakter 1).
zijn politiek inzicht was helaas niet van gelijke waarde.
De edicten die hij deed afkondigen waren aarts-reaction1) Onder den invloed van oorlogsps/chose is dwazelijk beweerd
dat zijn coup d' Rat was „made in Germany". Zelfs in een zoo welingelicht en lezenswaardig werk als Bland's ,,China, Japan and
Korea" (1921) wordt dit verzinsel herhaald.
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nair, en, — hij beging de groote font Maarschalk Tuan
niet een hooge post aan te bieden. Dat deed de Tuchiins,
die een Keizerlijke benoeming ontvingen, onmiddellijk
begrijpen dat Tuan zich zou verzetten, en aller oogen
waren gericht op wat deze zou doen. De goedgeefschheid van den oostelijken buurman scheen Tuan ook
ditmaal te stade te komen, en in het bezit van de noodige
fondsen was het niet moeilijk de noodige troepen te
krijgen om naar Peking op te marcheeren tot herstel
van de „Republiek". Zoodra duidelijk werd hoe de zaken
stonden, haastten zich de Tuchiins, Vice-President Feng
Kuo-chang vooraan, te betuigen dat zij niets met Chang
Hstins coup d' etat uitstaande hadden en der Republiek
onvermoeide kampioenen waren.
Laat ik kort zijn over de nu volgende tragi-comedie.
Met zijn handje vol troepen had generaal Chang Hstin
niet den minsten kans tegen de oprukkende legers.
Het grootste deel van zijn troepen had hij immers ver
weg, in Hsiichow, achter gelaten ! Hij deed een laatste
beroep op de eer en het geweten van zijn eedgenooten,
die nu tegen hem optrokken nit vrees en jaloesie, vet klaarde zich bereid zelf alle waardigh eden neer te leggen,
doch niets hielp. Hij weigerde zich over te geven, den
l2den Juli werd Peking aangevallen en des avonds werd
weer de republikeinsche vlag geheschen door den overwinnaar, nadat Chang Hstin uit zijn brandende huis
een asyl gevonden had in het Nederlandsche Gezantschap,
onder gezamenlijke bescherming van het Corps Diplomatique 1).
Tuan de Bevrijder van de Republiek ! Risum teneatis !
President Li werd verzocht nit het Japansche Gezantschap, waar hij in de dagen der monarchie een toevlucht
had gevonden, te voorschijn te komen en het Presidentschap opnieuw te aanvaarden. Doch President Li weigerde.
Non tali auxilio ! Uit de handen van Maarschalk Tuan
1) De Nederlandsche Gezant was op dat oogenblik Doyen van
het C. D.
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wilde hij zijn ambt niet aanvaarden. Hij verliet Peking
en zegde de politiek vaarwel, die hij zoo weinig begeerd
'Oavciroto, en met het vaste besluit zich
had, ciapEvoc
nooit meer in de arena van verscheurende dieren te
wagen.
Vice-President Feng Kuo-chang volgde hem nu op,
den lsten Augustus. Behoeft het gezegd dat Maarschalk
Tuan Premier werd ? De kwestie van de oorlogsverklaring waardoor de strijd was ontstaan, was spoedig
geregeld, nu er geen lastig Parlement meer was waar
rekening mee viel te houden, en den 14den Augustus
werd oorlog verklaard aan Duitschland en — Oostenrijk,
dat bij vorige gelegenheden eigenlijk was vergeten.
Den Amerikaanschen Gezant was reeds lang alle
voldoening vergald over het slagen van zijn pogen.
Ontsteld van de binnenlandsche oneenigheid, die het
gevoig was van het streven China oorlog te doen verklaren, had hij reeds den 7den Juni, nog voor de ontbinding van het Parlement, berouwvol een nota aan
de Chineesche Regeering gezonden, waarin hij betoogde
dat men moest bedenken dat de binnenlandsche vrede
toch voor alles ging en dat zelfs de kwestie van oorlogsverklaring daaraan ondergeschikt moest worden geacht.
Goede raad, die al te laat kwam 1).
De geschiedschrijver moet er schier aan wanhopen
ooit een volledig en scherp beeld te ontwerpen van de
hopelooze jaren van conflict, die volgen op de hier zoo
kort mogelijk beschreven gebeurtenissen. Het zijn zulke
sombere jaren dat ieder die het wel meent met China
er mismoedig van moet worden. Principes zijn in dezen
strijd bijna overal ver te zoeken, het is welhaast alles
personenpolitiek, gekuip tegen elkander om de macht,
soms onder den schoonen schijn van blinkende leuzen,
vaak met de zwartste middelen. Het is middeleeuwsche
1) Deze nota werd de directe aanleiding tot het wisselen van de
Lansing-Ishii nota's, daar Japan zeer ontstemd was over het „advies",
dat Amerika China waagde te geven over haar binnenlandsche
moeilijkheden.
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geschiedenis in een modern maskeradepak, dat zelfs
een Borghia met zwier weet te dragen. Al de saamgepakte boosheden die Yiians ijzeren vuist had weten
te bedwingen breken los, ieder wordt zijn eigen meester
en is zich zelf het naast. Het Tuchiin wanbeheer en
provincialisme woekeren voort, het ontzag voor de
centrale regeering wordt met den dag kleiner, de Tuchiins
achten zich zelf zoo goed als den President die immers
slechts een der hunnen is en die hen noodig heeft. leder
op zijn beurt streeft naar de hegemonie over de anderen.
Tusschen de militaire leiders in bet Noorden en het
Zuiden, tusschen wie zoo'n langdurig conflict ontstaat,
is daarin weinig essentieel verschil. Het euvel van Tuans
bestuur, waarvan ik in het begin van dit hoofdstuk sprak,
veroorzaakt een steeds wisselende groepeering van personen. , Vandaar dat „het" Noorden en „het" Zuiden lang
niet altijd dezelfde machten vertegenwoordigen. Die vertegenwoordigers van Jong-China, wien het met hun strijd
voor constitutie en Parlement heilige ernst is, — en het is
gelukkig niet alles kaf wat de Jong-Chineesche beweging
geoogst heeft, zijn waarlijk te beklagen, dat zij hun
strijd moeten voeren in een atmosfeer van zooveel vuige
corruptie. Wellicht zal het hun, door schade en schande
heen, de noodige zelfcritiek leeren en hun de wijsheid
geven die voor de toekomst van China te wenschen is.
Ik zal bier slechts de voornaamste partijen schetsen
die in dit kaatsspel meedoen en de lijnen aangeven
waarlangs de bal steeds heen en weer wordt geworpen.
Op de vele verbluffende zigzaglijnen en schijnbewegingen
die tot de regels van het spel behooren kan ik niet ingaan.
Zooals ik reeds zeide waren de Parlementsleden na
de wederrechtelijke ontbinding van het Parlement zuidwaarts getogen en na eenigen tijd verzamelden zich
een groot aantal hunner in Canton. Sun Yat-sen dook
weer op uit de betrekkelijke vergetelheid waarin hij de
laatste jaren had geleefd en men trachtte een tegenregeering te vormen. Wel erkende men Feng Kuo-chang
als President, daar hij immers krachtens de constitutie
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President Li had opgevolgd toen deze weigerde langer
den drukkenden regeeringslast te torsen, doch men
bestreed de wettigheid van de regeering die thans door
Maarschalk Tuan werd samengesteld. Tuan zelf werd
ge'jxcommunieerd, een maatregel die door Tuan reeds
op Sun Yat-sen en andere leiders der Parlementariers
was toegepast. Overigens trok men zich te Peking van
dit verzet niet heel veel aan, daar het voorloopig vrijwel
academisch was en niet door troepen werd gesteund.
Tuans gebrek aan tact verscherpte echter weldra den
toestand. Zijn medewerkers in de Redding van de
Republiek aasden op hun gerechte belooning. Zij werd
hun, in den vorm van hooge ambten, niet onthouden.
Een van hen werd benoemd tot Tuchtin van de provinde
Hunan. Dit was een poging van Tuan zich in de zuidelijke
provincien vaster voet te verzekeren, daar hij wist
dat hij zich op de meeste zuidelijke Tuchiins niet kon
verlaten. Onder de gegeven ornstandigheden was deze
poging echter hoogst onvoorzichtig en voorbarig. Zij
prikkelde de zuidelijke generaals onmiddellijk tot verzet
en joeg hen in de armen van de Parlementariers, wier
constitutioneel streven op zich zelf de meesten van hen
hoogstens lachwekkend. konden vinden. De machtigste
onder hen was generaal Lu Jung-t'ing, een exrooverhoofdman, die volgens den Chineeschen regel dat men
met dieven dieven vangen moet, in het leger was opgenomen, toen hij zoo machtig was geworden dat men
hem niet eenvoudig meer het hoofd kon afslaan. Een
meester in de kunst van zelf achter het scherm te blijven
en onzichtbaar aan de touwtjes te trekken ! Boos over
wat hij beschouwde als Tuans inmenging in een gebied
waar hij meende recht van spreken te hebben, began
hij nu zijn wajangpoppen te bewegen. Een generaal in
het Zuiden van de provincie Hunan verklaarde zich
„onafhankelijk". In Peking begreep men wat dit beteekende, en begon men de zaak ernstiger in te zien.
Een militaire expeditie werd uitgerust om den ongehoorzamen generaal tot de orde terug te roepen.
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Doch de gemeenschappelijke vijand dreef nu heterogene
elementen tot nauwer gemeenschappelijke actie. Een
„Militair Bewind" werd in Canton gevormd waai van
behalve vertegenwoordigers van de Parlementariers,
zooals dr. Sun Yat-sen, dr. Wu Ting-fang, — wiens
energie hoofdzakelijk in zip zoon zetelt, — en anderen,
ook Lu Jung-t'ing en eenige andere generaals deel uitmaakten. Tot hen behoorde ook de vroegere onderkoning Ts'en Ch'un-hstian, een stuursch en eerzuchtig
man, die, als oud-collega, naijverig op Yuan Shih-k'ai,
in diens presidentieele dagen zich, waarschijnlijk met
ambitieuze verwachtingen, bij de oppositie had aangesloten en sedert in dit voor hem zonderlinge gezelschap
van revolutionairen was gebleven. Generaal T'ang
Chi-yao, Tuchiin van de provincie Yunnan, die mede
had behoord tot hen die het eerst den vaan van opstand
hadden ontplooid tegen Yiians keizersplannen, en de
ex-gouverneur van Kiangsi, Li Lieh-chitin, die voor en
tijdens de tweede revolutie tegen Yuan Shih-k'ai een rol
had gespeeld, waren nagenoeg de eenigen in dit militaire
gezelschap die men tot de partij van Jong-China zou
kunnen rekenen en voor wie de parlementaire leus iets
anders was dan een mooie vlag op een geheel andere
lading.
Intusschen trachtte men in Peking het vraagstuk
op te lossen hoe men zich een schijn van wettigheid kon
geven. Aan zin voor het volgen van praecedenten heeft
het den Chineezen nooit ontbroken, en, waar nu immers
het Parlement was ontbonden, de Mandsjoes opnieuw
waren verjaagd en de Republiek opnieuw gesticht, besloot men maar weer eens van voren of aan te beginnen
en de wijzer der geschiedenis 5 jaar terug te zetten. De
bron van alle kwaad werd ditmaal gezocht in de ondeugdelijkheid van de kieswet voor het Parlement, waardoor
in dat lichaam allerlei ongewenschte elementen gekomen
waren. Welnu, wat lette die kieswet over te maken ?
De Nationale Raad, de Ts'an Yi Yuan, die in 1912
in Peking had gezeteld, had blijkbaar zijn werk
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slecht gedaan, maar „it is never too late to mend".
Niets eenvoudiger dan nu een nieuwen Nationalen
Raad bijeen te roepen om het beter over te doen !
Zoo werd ijlings order gegeven aan de provinciale gouverneurs om evenals zulks in 1912 geschied was, afgevaardigden te benoemen om in Peking als hernieuwde Ts'an
Yi Yuan een nieuw Parlement voor te bereiden. Inderdaad een vernuftige vondst. Met spoed, reeds den 10den
November, kwam deze anachronistische vergadering
bijeen en werd met veel luister geopend.
Vat evenwel de autoriteit van de Regeering te Peking
bij de provincies ten zeerste verzwakt, is de tweespalt tusschen den Premier Tuan en President Feng. Thans heeft
Tuan niet meer te doen met een man als President Li, die
niet over een sterken aanhang van militairen beschikte,
en te trouwhartig was om in het politieke spel voor
hem een gelijke partij te kunnen zijn, doch met Feng,
die onder de noordelijke Tuchtins over een even sterken
aanhang beschikt als hijzelf en in het spinnen van
intrigues een meester is. Van het begin van hun „samenwerking" of is het een verbitterde strijd tusschen die
beide om de werkelijke macht. Tuan weet zich gesteund
door Japan en de geallieerde regeeringen, voor wie hij
de baken is van China's oorlogspolitiek tegen Duitschland. Feng is plooibaarder en weet ook met de Zuidelijken verbindingen aan te knoopen waardoor Tuan
en zijn aanhang in ernstige moeilijkheden komen. Fengs
karakter kan weinig bewondering opwekken : zijn onbetrouwbaarheid en schraapzucht zijn een bron van vele
anecdotes, slap door den opium waaraan hij verslaafd
is neemt hij moeilijk definitieve besluiten. Toch is zijn
verzoenende politiek minder verderfelijk dan Tuans
koppige weigering voor het Zuiden te wijken. Inderdaad
is langen tijd diens persoon de voornaamste struikelblok voor het herstel van den vrede tusschen Noord en
Zuid. Half November gelukt het Feng hem ten val te
brengen door een combinatie te vormen van de zuidelijke en eenige van de noordelijke Tuchans. Door deze
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schikking behalen de zuidelijken een militair succes op
de troepen van Tuans generaals in Hunan en wordt
hij gedwongen zijn ontslag aan te vragen. Feng steunt
vooral op de Tuchiins van de Yangtse provincies die
in den strijd tusschen Noord en Zuid een sterke middenpositie innemen. Toch is Tuans aanhang, vooral bestaande
nit de Tuchiins van de provincies Chihli, Shantung en
Mandsjoerije te sterk, dan dat Feng zich veilig zou gevoelen.
Wel wordt op Kerstdag 1917, den verjaardag van
Yfinnans opstand tegen Yuan Shih-k'ai, een wapenstilstand afgekondigd, doch tegelijkertijd worden de
Tuchiins van Chihli en Shantung, partijgangers van
Tuan, tot opperbevelhebbers tegen het Zuiden benoemd.
Het wordt President Feng in Peking door de partij van
Tuan zoo benauwd gemaakt dat men zelfs fluistert van
een poging om naar Nanking te vluchten die de eigenlijke bedoeling zou zijn geweest van een onverwachte
reis die hij onderneemt. De Zuidelijken blijven op hun
eisch staan van bijeenroeping van het ontbonden Parlement, Lu Jung-t'ing blijft de hegemonie in de zuidelijke
provincies voor zich opeischen, de noordelijken willen
in deze punten, die een overwinning van President
Feng en een nederlaag voor Maarschalk Tuan zouden
beteekenen, niet toegeven. Zoo ziet de President zich
eind Januari weer genoodzaakt een bevel tot heropening
der vijandelijkheden uit te vaardigen. Als daarmede
nog weinig ernst wordt gemaakt, rukt plotseling generaal
Chang Tso-lin, Tuchiin van Moekden, de provincie
Chihli binnen, in naam om gereed te zijn tegen het Zuiden
te helpers, inderdaad echter om kracht bij te zetten
aan enkele wenschen die hij de centrale Regeering voorlegt. Gevolg is : opnieuw de benoeming van Maarschalk
Tuan tot Premier, nadat ook de Zuidelijken een êchec
hebben geleden en de belangrijke plaats Yochow aan
de Yangtse Wier inneming indertijd den val van Tuan
ten gevolge had, door de Noordelijken is hernomen.
Op deze wijze gaat de strijd door, met afwisselend
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succes voor het Noorden en het Zuiden, voor Tuan en
Feng. De aanstaande keuze van een nieuwen President,
(daar President Feng slechts het overschot van Yuan
Shih-k'ai's ambtstermijn kan uitdienen),- die de eerste
taak zal zijn van het parlement, waarvoor de verkiezingen aan den gang zijn volgens de door den Ts'an
Yi Yuan nieuw opgestelde kieswetten, doet sterk zijn
invloed gevoelen op de actie der voornaamste figuren.
Achter de schermen meent men thans meermalen de
ervaren hand te zien van Hsu Shih-ch'ang, dezeifde die
kort voor de ontijdige Mandsjoerestauratie door de
noordelijke Tuchiins tot Opperbevelhebber van het
Militair Bewind te Tientsin werd benoernd. Deze, gewezen Onderkoning van Mandsjoerije, tevens voogd
van den Keizer, is een man die jarenlang met Yuan
Shih-k'ai heeft samengewerkt en daardoor op de Tuchfins
uit diens school grooten invloed heeft, al is hij zelf geen
militair. Een voorzichtig man, die uitnemend de kunst
verstaat onzichtbaar de draden in handen te houden,
doch steeds weifelend wanneer het op energiek handelen
aankomt. Ook over het aanstaande Vice-Presidentschap
wordt onder verschillende gegadigden in het geheim
een felle strijd gestreden. Ts'ao K'un, de Tuchun van
Chihli schijnt de meeste kansen te hebben.
In het Zuiden is een botsing gekomen tusschen de
heterogene elementen van het Militair Bewind. Het
gevolg is geweest dat Sun Wen l) het niet 'anger heeft
kunnen uithouden en zijn biezen heeft gepakt. Als in
het begin van den herfst het Parlement, natuurlijk bestaande uit zeer gematigde elementen — men verstaat
langzamerhand in China de kunst van „jerrymandering"
uitstekend — bijeenkomst, is een van zijn eerste gedicteei de daden Hsu Shih-ch'ang tot President te kiezen. Niets
anders kon worden verwacht. President Feng had niet
den minsten kans te zullen worden herkozen 2), en tegen
1)
2)

d.i. Sun Yat-sen.
Sinds zijn aftreden is hij overleden ;

pauvre sire !
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een verkiezing van Tuan zouden zoowel het Zuiden als
de Yangtse Tuchtins heftig zijn opgekomen. Hsii Shihch'ang is inderdaad ook vox' de Zuidelijken een aannemelijke candidaat. Maar natuurlijk wraakt men zijn
verkiezing door het op onwettige wijze gekozen Parlement.
De keus van den Vice-President wordt uitgesteld daar
niemand zich sterk genoeg voelt zijn candidatuur door
te zetten. Waar de President zelf niet over troepen
beschikt, is deze laatste keus onder de gegeven omstandigheden natuurlijk van zeer veel beteekenis en de nietverkiezing van Ts'ao K'un, gesteund door Tuan, is een
succes voor den nieuwen President, die ook allesbehalve
een vriend is van den geduchten Maarschalk. De laatste
neemt nu ook zijn ontslag als Premier, doch behoudt
grooten invloed door zijn positie als Hoofd van het
„Bureau tot deelneming aan den oorlog" 1).
Half November wordt, ook op aandringen der Mogendheden en onder invloed der gebeurtenissen in Europa,
opnieuw een wapenstilstand afgekondigd. Een conferentie in Shanghai zal de hangende kwesties bespreken.
Doch deze conferentie is van het begin of een lijdensgeschiedenis en kan ook niets anders wezen. Om de daar
vooral naar voren geschoven kwesties van constitutioneelen acrd gaat het immers niet in werkelijkheid. In werkelijkheid gaat het om de machtspositie van de verschillende generaals die in het conflict een rol spelen en die
laat zich door een conferentie over de interpretatie van
de grondwet bezwaarlijk regelen. Oprechte begeerte om
tot een definitieve regeling te komen bestaat er bij deze
patriotten ook geenszins. Het manoeuvreeren met troepen,
het binnenrukken van steden en provincies is voordeelig bedrijf voor lieden wier militaire begrippen vooral
naar het roofridderideaal gevormd zijn. Werkelijke
veldslagen brengt de oorlogstoestand weinig, op de verschillende fronten die er bestaan tusschen noordelijke
en zuidelijke generaals, in de provincies Ssu-ch'uan,
1) Later veranderd in : „Bureau tot grensverdediging". (tegen de
Bolsjewiki !)

CHINA ' S POLITIEKE ONTWIKKELING.

173

Hunan, Fukien, is het vooral de bevolking die ontzaglijk
veel te lijden heeft van de steeds weer doortrekkende
legers van de verschillende partijen. Aan de leiders brengt
het slechts gewin en gelegenheid hun machtsgebied uit
te breiden. De autoriteit wier bevelen voor hen wet
zouden zijn, ontbreekt. Waarom zouden zij zich dan
haasten deze idealen toestand te doen ophouden ?
Ik overdrijf waarlijk niet. In hun algemeene karaktertrekken lijken de militaire gezaghebbers merkwaardig
veel op elkander, en bijna alien zijn zij gemodelleerd
op hetzelfde voorbeeld, dat van Yuan Shih-k'ai. 't Is
geen gelukkig stempel, dat op hen alien staat afgedrukt ;
Yiians vele voortreffelijke kwaliteiten als staatsman
zijn nu eenmaal voor afdruk minder gevoelig dan zijn
beide groote gevaarlijke eigenschappen, die van heerschzucht en die van gewetenloosheid, waarbij, voor hen
nog in hooge mate komt : geldzucht.
De President die op het machtwoord van de Tuchtins
is verkozen kan tegenover hen geen krachtige politiek
voeren. De werkelijke Regeering wordt dan ook uitgeoefend door een camarilla, de befaamde Anfu-club.
Deze club van partijgangers van Tuan, die zijn naam
ontleent aan een straat te Peking waar zijn vereenigingsgebouw is gevestigd, is gevormd in de dagen van de
Presidentieele verkiezing. Het is een publiek geheim
dat hij nauwe relaties onderhoudt met Japan. Verschillende van Tuans trouwste trawanten, zooals de beruchte
generaal Hsu Shu-cheng, gewoonlijk, ter onderscheiding
van President llsii, aangeduid als de Kleine Hsu,
geven daar den toon aan. Verschillende Ministers behooren tot dezen groep. Zij zijn het die de verantwoordelijkheid dragen voor de reeks, goeddeels geheime, leeningen, die in deze jaren met Japan worden gesloten en die
den invloed van dat land op alle gebieden zoozeer hebben
doen toenemen 1). Het geheime militaire verdrag, oor1) Een lijst daarvan vindt men achter in het werk van Putnam
Weale, ,,The truth about China and Japan" (1919), dat overigens
vol is van schetterende fanfares.
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spronkelijk gesloten door Tuan quasi ter afwering van
het gevaar van bolsjewisten en ontsnapte Duitsche
krijgsgevangenen aan de Siberische grenzen, doch dat
niet is vervallen toen dat gevaar zelfs in de verhitte
verbeelding der geallieerden niet langer kon bestaan,
mag in dit verband niet onvermeld worden gelaten.
Groote beroering wordt in de loop van 1919 in het
land gewekt door het bekend worden van dit verdrag
en de beslissing der Vredesconferentie omtrent de beschikking van Tsingtao. Zooals in 1915, doch in veel
heviger mate, barst alle opgekropte teleurstelling los in
een beweging tegen Japan. De „studenten", de JongChineezen, beseffen dat de corrupte Regeering bezig
is met al haar leeningen en concessies en verdragen Japan
in de kaart to spelen en het stuk voor stuk al de „wenschen" doet realiseeren die vervat waren in de beruchte,
ter elfder ure teruggenomen, „5de groep" van 1915. En
men gevoelt dat de afstand van Tsingtao en al de daaraan
vastzittende privileges beteekent een langzaam opslokken
van de geheele provincie Shantung door Japan, zooals
immers ook Mandsjoerije en Mongolie reeds stuk voor
stuk „door den haai worden verzwolgen", zooals de
term luidt. Groote betoogingen hebben in verschillende
steden plaats waarin vooral de jongere „studenten"
een rol spelen. Een boycott, vaak onder dwang, wordt
georganiseerd, van grooter omvang en langer duui dan
eenige vroegere. Het blijkt op verblijdende wijze, dat,
onder de jongeren, nog niet alle gevoel voor het we]zijn
van het land is verstorven. Wel hebben excessen plaats,
wel is lang niet overal de beweging zoo spontaan als
zij op het eerste gezicht lijkt en ontbreken de „wirepullers" ook ditmaal niet, maar toch moet deze studentenbeweging worden beschouwd als een van de waarlijk
hoopgevende verschijnselen der laatste jaren, een bewijs
dat het nationale bewustzijn toch groeiende is gebleven
en niet al het goede zaad onder het onkruid van welig
tierende eigenbaat is verstikt. Een paar Ministers, Ts'ao
Ju-lin en Lu Chung-yu, wier namen het zwartst gemerkt
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zijn wegens corruptie en het leenen van hand- en spandiensten aan Japan, worden gedwongen het veld te
ruimen, hun huizen worden verbrand ...... Zelfs bolsjewistische leuzen doen hun intocht, een eigenaardig
nationalistisch bolsjewisme, dat den strijd tegen het
kapitalisme beschouwt als een strijd tegen de tyrannie
en afpersingen der Tuchiins en ambtenaren, en tegen buitenlandsche agressie.
Doch al deze beroering onder de jongere intellectueelen
blijft vrij machteloos, zoolang het oude spel van persoonlijke intrigues blijft doorgaan. En dit gaat onverdroten
voort, wordt steeds erger, steeds meer wordt de Regeering
te Peking een bespotting van alle gezagsbegrip. En de
groeiende macht en brutaliteit van Man en zijn onmiddellijke clique, de onbeschaamdheid van lieden als kleine
Hsu, brengt jaloerschheid bij de machtige Tuchtins
die langen tijd met hem hebben samengewerkt, zooals Ts'ao K'un van Chihli en Chang Tso-lin van
Mandsjoerije. De ster van dezen laatsten, voormaligen
rooverhoofdman, is steeds rijzende. Door handige combinaties weet hij zich de medewerking te verzekeren van
mindere goden in de geheime plannen die hij broedt.
Zelfs verstaat hij zich met machtige elementen in het
Zuiden. Daar kan men niet langer den schijn van eensgezindheid ophouden. In het voorjaar van 1920 verlaten
Wu Ting-fang c.s. in arren moede Canton, waar zij
door generaal Lu Jung-t'ing en de zijnen te zeer worden
benauwd en noodigen de resteerende parlementsleden
uit in Shanghai een nieuw Parlement te vormen. De
resteerende want velen van deze parlementariers hebben niet de volharding tot aan het einde weten te toonen
die een goede zaak voor alles behoeft. Velen van hen
hebben zelfs niet de verleiding kunnen weerstaan in
Peking voordeelige baantjes aan te nemen van de door
hen verketterde regeering. De verschillende groepen van
militaire leiders hebben zich tegen elkander verheven
in afgunst op elkanders macht. Aileen T'ang Chi-yao,
de machtige Tuchiin van Yunnan, die half Ssu-ch'uan
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heeft veroverd, schijnt de zaak van het parlement trouw
te willen blijven : er is zelfs sprake van het in plaats van
te Shanghai, binnen zijn gebied bijeen te doen komen.
Een nieuwe komeet verschijnt aan den hemel : Wu
Pei-fu, een der aanvoerders der noordelijken die tegen
het Zuiden in het veld staat, begint een zegetocht met ......
terug te trekken voor de Zuidelijken en groote hoeveelheden ammunitie in hun handen achter te laten. Zijn
doel is : den val te bewerken van de verderfelijke Anfupartij en haar leiders, voor alles den gehaten, doch zeer
bekwamen, kleinen Hsu, en daardoor den gevreesden
en nog altijd oppermachtigen Maarschalk Tuan in het
hart te treffen. Hij trekt met zijn troepen naar het noorden. Een crisis ontstaat, Maarschalk Tuan eischt luide
zijn bestraffing. Geen twijfel mogelijk : ook Ts'ao K'un,
Wu Pei-fu's onmiddellijke chef, is in het complot. Doch
hoe zal zich „de Leeuw van Mandsjoerije", generaal
Chang Tso-lin gedragen bij dezen aanval op Tuan, met
wien hij zoo lang heeft samengewerkt ? De ingewijden
weten dat ook hij zich reeds lang in het geheim van
hem heeft afgekeerd en dat deze dingen niet zonder zijn
medeweten zijn geschied. Hij komt naar Peking om te
„bemiddelen", en als eerste daad van vijandschap tegen
de Anfu partij wordt kleine Hsu van zijn zeer belangrijken
post in Mongolie ontzet. Doch nu komt Maarschalk Tuan
persoonlijk in het geweer. Den val van zijn meest gelief den
gunsteling kan hij niet gedoogen. Hij spoedt zich uit
zijn zomerverblijf naar Peking, neemt, ofschoon hij
geenerlei politiek ambt bekleedt, de teugels van het
bewind in handen, belegt eigenmachtig een Ministerraad, en dwingt den President generaal Wu Pei-fu en
Ts'ao K'un eveneens af te zetten. De zwakke President,
listig politicus, doch onbekwaam tot energiek handelen
bij eenige crisis, is als was in zijn handen. Als Ts'ao
K'un weigert zijn ontslag te aanvaarden zendt Maarschalk Tuan een leger tegen hem af om hem te tuchtigen.
Vrijelijk gebruikt hij daarvoor de troepen van het grensverdedigingsleger, welks chef hij is, doch dat indertijd
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was georganiseerd onder uitdrukkelijk beding dat het
in binnenlandschen strijd niet zou mogen worden gebruikt.
Het heeft vele Japansche instructeurs in dienst en openlijk wordt gemompeld dat deze volstrekt niet met vacantie
zijn gegaan, zooals wordt beweerd. Onbeschroomd benoemt de dictator Tuan legeraanvoerders, vele generaals
scharen zich aan zijn zijde, zijn overwinning schijnt hem
zeker.
Doch de kans is ditmaal tegen hem. Bij verrassing
door Wu Pei-fu, bijna onder de muren van Peking, overvallen, kiest een gedeelte van zijn troepen het hazenpad,
en Ts'ao K'un ontvangt belangrijke versterkingen N an
de Mandsjoerijsche legerscharen. Ook deze zijn met
Japansche hulp gedrild. Dit beslecht het pleit. Tuan
begrijpt dat zijn tijd om te gaan gekomen is en biedt
zijn ontslag uit den militairen dienst aan. De Anfuleiders
worden uit hun ambten ontzet door den President, die
in korten tijd reeds vele tegen elkander indruischende
edicten heeft uitgevaardigd. Zij vluchten en velen van
hen, o.a. de kleine Hsi', vinden een gereeden gastneer
in het Japansche Gezantschap.
De overwinnende generaals houden hun intocht in
het herademende Peking dat wederom angstige dagen
heeft doorgemaakt. De hoop is gevestigd op geneiaal
Wu Pei-fu. Zijn uitlatingen hebben de verwachtingen
gespannen dat hij van een ander maaksel is dan zijn
collega's en inderdaad den strijd wil opnemen voor
de goede zaak van constitutie, althans wil trachten
een betere regeering dan Tuchiintyrannie te vestigen.
IJdele hoop ! De Leeuw van Mandsjoerije is thans
meester van den toestand, alleen nog met Ts'ao K'un
d eelt hij noode den buitgemaakten schenkel. Wu Pei-fu
met zijn democratische hervormingsplannen blijkt al
spoedig in dit gezelschap „de trop" te zijn. Verzwagerd
door een luisterrijk gevierd huwelijk van zoon en dochter
zullen voortaan de Super-Tuchiins van Mandsjoerije en.
Chihli den beklagenswaardigen President bun wil dieteeren.
0. E. XXII 5
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Welke spotgeest bestuurt toch de Chineesche geschiedenis ? Wie zal thans met den verslagen Tuan en zijn Anfusatellieten betrekkingen aanknoopen ? Wie anders dan
Sun Yat-sen en zijn Parlementariers, wier aartsvijand
hij al deze jaren is geweest Verlaten door hun Zuidelijke militaire vrienden, schijnen zij thans op deze wijze
een laatsten worp te willen doers naar den prijs die hun
steeds ontsnapt. Tuans val, waarin groote mogelijkheden van reconstructie schenen te liggen, brengt inderdaad niet de minste verbetering. Het blijkt slechts een
vei andering van personen. En ook de heillooze Japansche
invloed neemt niet af. Loos als altijd, heeft de Oostelijke
buurman tijdig gezorgd dat ook de schrikwekkende
Mandsjoerijsche Leeuw hem niet zal klauwen, maar
zich gewillig door zijn oogen zal laten leiden.
En wat baat het of in het Kabinet al eenige mannen
worden opgenomen van goeden wille en goede faam ?
Buiten de muren van Peking wordt het woord van deze
Regeering door de winden verwaaid. En het PseudoParlement ? Daarvan rest slechts een pover overschot !
Velen van zijn leden, Anfu-ieten, zijn gevlucht, zoodat
zelfs een bleeke schijn van volksvertegenwoordiging de
Regeering niet langer omstraalt.
In het Zuiden wordt de chaos verwarder dan ooit.
Provincie staat op tegen provincie, Kuangtung tegen
Kuangsi, Ssu-ch'uan tegen Yunnan, en de arme bevolking, die aan dezen strijd part noch deel heeft en snakt
naar rust, wordt het slachtoffer van alle partijen. De
steeds meer dreigende geldnood maakt de betalingen
van soldij uiterst onzeker en doet de generaals vrijelijk
schattingen heffen waar hun dat goed dunkt, om plunderingen te voorkomen. Behoeft het nog gezegd dat voor
constructief werk meestal geen dollar overschiet, zelfs
voor den ontzaglijken hongersnood die Noord-China
teistert nauwelijks eenige gelden beschikbaar kunnen
worden gesteld ? Wel worden den beiden Super-Tuchuns
de noodige fondsen toegestaan om hun nuttelooze legers
nog grooter te maken. Zelfs is er niet tijdig spoorweg-
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materiaal tot vervoer van het koren om den hood te
lenigen : de treinen zijn immers benoodigd voor de
militaire transporten ad majorem gloriam der Chineesche
machthebbers
Waartoe hun heilloozen strijd nog verder uit te spinnen ? Wint de een, wint de ander, — het is lood om
oud ijzer voor het yolk, voor den staat, slechts voor
hen zelven beteekent het een edeler metaal in steeds
toenemende hoeveelheden. Een verslagen Tuchtin van.
Hunan neemt de wijk naar Tientsin met, naar schatting, een spaarpot van 30 millioen, saamgegaard in
weinige jaren. Waartoe zou men vrede maken, wanneer
oorlogje spelen zoo 'n voordeelig handwerk is ? Te
Shanghai vergadert, met vele onderbrekingen, de vredesconferentie, ocharm ! Wie is er die daarvan nog heil
verwacht ? En wie verwacht iets van de hernieuwde poging
van Sun Yat-sen en zijn gezellen, om nog eens de resters
van het wettelijk reeds lang uitgediende parlement van
1913 in Canton te verzamelen, waar de constellatie voor
hen jets gunstiger is geworden en daar een nieuwe Regeering te vormen ? Sun Yat-sen wordt daar zelfs weer tot
President der Republiek van Zuid-China gekozen ! Per
mandaat heeft President Hsu kort te voren de eenheid
des lands afgekondigd, en in uitzicht gesteld dat een
nieuw Parlement zal worden gekozen volgens de oude
kieswet van 1912, daarmede het gezag van het inmiddels
verloopen Parlement van 1918, dat hemzelf gekozen
heeft, te niet doende. Steeds meer schijnt het streven
van Sun Yat-sen er op gericht te zijn een onafhankelijke
federatie der Zuid-westelijke provincies te vormen.
Radicalisme weer verbonden met provincialisme. Verschillende provincies eischen trouwens voor zich de
algeheele onafhankelijkheid op, zoo Kuangtung, zoo
Hunan, waar zich een strijd met de generaals van Hupeh
ontwikkelt. De door de Regeering meestal op bevel van
Chang Tso-lin en Ts'ao K'un -- in verschillende provincies benoemde gouverneurs wagen het niet zich naar
hun post te begeven tegen den wil der plaatselijke macht-
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hebbers, worden in het tegengestelde geval soms formeel
verjaagd. En geen wonder dat ook bij het yolk de oude
provinciale tendenzen onder deze omstandigheden steeds
sterker worden en men in verschillende provincien groote
belangstelling aan den dag gaat leggen voor zoogenaamde
lich amen van provinciaal zelfbestuur, zelfs provinciale
constituties, welke bewegingen door de Tuchiins worden
geduld, zoolang zij niet met hun bedoelingen en belangen
in botsing komen. Voor de verkiezingen van het nieuwe
door President Hsii beloofde Parlement bestaat dan ook
weinig belangstelling. Van verschillende kanten, o.a. door
de leden van het Parlement van 1918, worden zij ten
zeerste tegengewerkt, en de corrupte methoden die bij
de verkiezingen worden toegepast, wekken de verontwaardiging op zelfs der Chineesche dagbladschrijvers,
die op dit gebied toch wel aan sterke staaltjes gewoon zijn.
En intusschen, leening stapelt zich op leening, en het
geld verdwijnt in den bodemloozen put dien hebzucht
graaft. Doch wanneer een nieuw buitenlandsch consortium is gevormd en rept van financieel toezicht, is men
ten diepste verontwaardigd. Officieel slaat men een
hoogen toon aan, waagt men het zelfs tegenover Japan
op zijn stuk te staan in zake Shantung, spreekt men
van teruggave van China's souvereine rechten, ontneemt
men den Russen hun exterritoriale voorrechten
Zeker, en terecht, men voelt zich geen wereldproletarier
meer, men eischt erkenning van zijn nationale rechten,
maar waarom verkwanselen China's machthebbers
onder de hand 's lands beste goederen, waarom schijnt
een man als Chang Tso-lin in Mandsjoerije slechts een
handlanger van Japan te zijn ?
Arm China i Wanneer men het Chineesche yolk kent,
moet men wel de waarheid betwijfelen van de oude
zegswijze, dat elk yolk de regeering heeft die het verdient. Geen beminnelijker, rustiger, geduldiger, gemakkelijker te besturen yolk dan het Chineesche Alleen de
gedachte dat het lot van dit yolk de inzet is doet het
bedrijf van zijn [eiders zien als een diepe tragedie, in
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plaats van een zinnelooze operette. Uitgezogen, gebrandschat, overgeleverd aan de willekeur van losbandige
soldateska, blijft het blootgesteld aan de periodieke
natuurrampen, die dit overbevolkte land teisteren, oNerstroomingen, hongersnood. Zijn ambtenaren blijven er
onverschillig onder, zien ook daarin weer een gelegenheid zich te verrijken uit de fonel .sen tot hulpverleening.
„Laat de menschen nu maar gaan visschen", was de
lakonieke opmerking van Maarschalk Tuan, toen onder
zijn Premierschap een vreeselijke overstrooming in de
halve provincie Chihli den oogst deed mislukken. Wat
is tegenover dergelijke essentieele levenskwesties het
belang van vragen van constitutie of Parlement wanneer
althans het moreele peil van de kampioenen daarvan in
de praktijk zoo weinig hooger blijkt te zijn ? Jong-China
moge dat bedenken, en er zich rekenschap van geven
dat het yolk dat zij beweert te vertegenwoordigen in de
eerste plaats andere dingen vraagt dan die zij zegt het
te willen geven. Dit is het droevige, dat ook de JongChineezen wien men zoo gaarne onverdeelde sympathie
zou willen schenken in wat zij noemen hun strijd voor
hervorming, hun moreele verantwoordelijkheid zoo weinig
blijken te beseffen. Dit het vernederende voor de westeische beschaving, dat de eenige les, die China van het
Westen goed heeft geleerd, is de waarde van bewapening
voor het botvieren van baatzucht, zij het dan niet rationale, doch persoonlijke. Deze twee, persoonlijke baatzucht, gesteund door militairisme, zijn thans China's
grootste euvelen, zij alleen maken de oplossing zoo
moeilijk der groote tegenstellingen centralisatie en
decentralisatie, conservatisme en modernisme. De baatzucht der mogendheden, Japan vooraan, maakt dit alles
nog ingewikkelder, doch hoe belangrijk ook een volledig
herstel van China's souvereine rechten moge zijn, thans
is dit alles niet primair. Slechts mag worden verlangd
dat de mogendheden te goeder trouw niet langer van
China's hulpeloosheid misbruik zullen maken en den
binnenlandschen strijd niet aanstoken of uitlokken.
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China's toekomst is onzeker. De republiek in h aar
veelbewogen bestaan bracht slechts teleurstelling op
teleurstelling. Haar beste kansen verspeelde zij. Op
Yiian Shih-k'ai rust een zware verantwoordelijkheid
voor den huidigen chaos. Hij had de macht en de bekwaamheid om een lichter toekomst te doen dagen.
Hij heeft het niet gewild. Ook hij meende dat het waarlijk
groot was een Napoleon te zijn. Na hem komen slechts
epigonen, een leidende persoonlijkheid ontbreekt. Zal
de zoo vaak te schande gemaakte republiek haar bestaan
nog lang kunnen rekken ? Telkens duiken weer de berichten op van een voorgenomen Mandsjoe-restauratie.
Wie de leidende figurer kent, wie weet wat door hen
ten dez, al is besproken, beloofd, bezworen, wie zich
herinnert dat de tegenwoordige President de voogd is
van den kleinen Keizer, en dat het yolk, als geheel genomen, een keizerrijk als den eenig mogelijken regeeringsvorm beschouwt, terwijl voor de provincies ciddrin alleen
een symbool van werkelijk gezag gelegen is, kan een hernieuwde poging daartoe niet anders dan zeer waarschijnlijk achten. Welke ziener zal zeggen of zij slagen
zal ? Hier hangt vooral veel of van de houding van
Japan. Doch keizerrijk of republiek — men kan slechts
wenschen dat dit -yolk met een groot verleden een toekomst moge ingaan, daarmede meer in overeenstemming
dan het donkere heden 1).
1) Dit werd geschreven vOOr de conferentie te Washington China
een nieuwen kans gal. De practische waarde van de daar gemaakte
afspraken zal nog moeten blijken, — toch schijnt de toekomst voorloopig hoopvoller dan daarvoor.

ADIK1A.
(De achtergrond van Plato's Gorgias)
DOOR

Prof. Dr. K. KUIPER. t

(Slot).

Aeschylus' naam behoort hier to worden genoemd,
omdat sinds zijn werkzaamheid als tragisch dichter het
tooneel voor de geestesbeschaving der Atheners een
b uitengewone beteekenis krijgt. Met eenige overdrijving
kan men het blijspel het spotblad en de tragedie de
kerk der oude Atheners noemen, al predikt Aeschylus
niet zoo opzettelijk en zoo voortdurend als Euripides
na hem zal doers. Toch is zijn treurspel een prediking,
en stellig een orthodoxe. In zekeren zin geeft zijn krachtig
geloof vastheid aan hen die naar hem luisteren, ook ten
opzichte van de vraag naar den oorsprong en de standvastigheid des Rechts. Hij kan het woord van Pindarus
herhalen dat de reddende Dike troont aan de rechterzijde van den Alvader, en de teederheid met welke hij
zich indenkt in de zelfverblinding van Prometheus verblindt zijn eigen oog niet voor de zonde van den Titan :
eigengerechtig verzet tegen den Oppersten Rechter.
Die opperrechter is Zeus. Maar voor ieder, die in de
handen van den Olympier de hoogste rechtsbestiering
plaatst, moet het bestaan der onrechtvaardigheid, als
van elke zonde, een raadsel blijven. De orthodoxe voor-
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stelling der Grieken, ofschoon nauwlijks eene andere
verklaring van den eersten oorsprong des kwaads vindend
dan die welke schuilt in Hesiodus' Pandora-legende, verpersoonlijkt toch den voortgang van het kwaad door
haar geloof aan de individualiteit van den Vloek. De
vloek dien de vader uitspreekt over zijn schuldige kinderen is niet maar een woord ; neen, eene eigene levende
godheid — Ara —, en evenzoo wordt zijne zonde een
daemon des verderfs, Alastor, een booze geest, die den
smet voortdraagt van geslachte tot geslacht.
Aeschylus aanvaardt die voorstelling. Den broederstrijd om Thebe ziet hij als het onafwendbaar werk van
Alastor, opgeroepen door Oedipus' vloek. Bij Eteocles
en Polynices beiden haat en euvelmoed, bij beiden beroep
op een „recht" dat slechts eigen rechten kent, maar bij
het koor, dat siddert voor het vernielingswerk der vervloeking, het besef dat hierin slechts de rechtsvervulling
zal bestaan dat „de zwaardgod de erfenis zal verdeelen
naar zijn recht : zooveel grond aan elk van beiden, als
een doode kan beslaan". En duidelijker nog dan het
koor ziet Eteocles het aangezicht van Alastor, als hij
eindelijk alle „rechtsoverwegingen" ter zijde schuilt en
uitroept :
Vooruit ! In stormwind ga 't geslacht van Labos
Ten hellestroom, gedreven door Apollo's haat.

Aangrijpend bleef deze voorstelling, ook voor het
geslacht dat naar Plato's Gorgias luisterde, maar de
tijdgenooten van Socrates hadden geen vrede meer met
eene opvatting die de menschen weerloos overgaf aan
de macht van den vloekgod. Zij hadden Euripides het
kampgevecht der broeders, in zijne Phoenissen, zien
herhalen, den strijd hunner hartstochten op zuiver
menschelijke wijze zien verklaren. Als een psychologisch
verzet tegen de hierboven aangehaalde verzen klinken
de woorden die Euripides zijnen Eteocles als eenen anderen
Callicles in den mond legt : „Ik zou bereid zijn op te
klimmen tot de sterren en of te dalen tot de diepten
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der aard, als ik dat vermocht, ten einde die goddelijke
heerlijkheid, de heerschappij, te bemachtigen. Dien
schat sta ik aan geen ander af. Lafhartig is de man die
het meerdere verspeelt door het mindere te aanvaarden." ...... „Kame derhalve de vuurvlam, kome vrij het
zwaardgekletter. Spant aan de paarden, vult de vlakte
met strijdkarren : ik zal mijn macht niet prijs geven.
Want : moet men onrecht doen, dan is het het schoonst,
onrecht te doen am de wille van de macht ...... al past
in 't overige de vroomheid".
Deze woorden ziju ongeveer een halve eeuw na Aeschylus' Zeven geschreven, maar welk een afstand tusschen
de opvattingen der beide dichters ! En niet alleen in de
materie van den ouden Thebaanschen offilog vindt de
Atheensche lezer — of hoarder — der Attische tragedie
Euripides en Aeschylus tegenover elkander staan. Een
der sprekendste vaarbeelden van deze tegenstelling is
zeker wel het vraagstuk der schuld van Orestes. Het is
geoorloofd — met voorbijgaan van veel dat ons in de
dramatische kunst van Euripides de oppositie tegen
oudere rechtsopvattingen duidelijk doet zien — bij de
dramatische behandeling der Oresteia iets langer stil te
staan. In den ontwikkelingsgang van drie dichter-levens
speelt die oude mythische stof een rol.
De Atheensche lezer die omstreeks den tijd toen
Plato zijn Gorgias schreef Aeschylus' Oresteia en de
die stof behandelende Electra en Orestes van Euripides
voor zich legde moet onmiddellijk sterk zijn getroffen
door de ongelijkheid in het streven van beide dichters.
Wij later levenden zouden ons verbazen dat nd de
gigantische schepping van Aeschylus Euripides nog
gewaagd heeft de zelfde stof te bewerken, indien we
niet wisten hoezeer de Attische dramatici gebonden
waren aan de onderwerpen die de overgeleverde mythologie hun bood. Maar de oude kunst van Aeschylus grijpt
den zoon van Pericles' tijd aan door eene vroomheid
die niet meer de zijne is. Wel sluit Aeschylus de oogen
niet voor de wereld in welke hij zelf leeft, maar de
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mythische wereld, welke zijn drama herschept, aanvaardt hij als eene werkelijkheid. Bet sterkst spreekt
dat in den Agamemnon. Hier wordt alles beheerscht
door de onzichtbare macht van den geslachtsvloek der
Tantaliden. Een streng-geloovige convictie leidt hier den
dichter langs den weg van het Recht : Zonde baart zonde,
geen daad blijft ongewroken. De Erinys voltrekt aan
ieder de wet door Zeus gesteld, dat wie onrecht pleegt onrecht zal lijden : eerst Troje en Paris zelf voor wie Helena
zelve wordt tot eene Erinys ; Agamemnon, strafer van
Troje, wordt zelf door den Alastor geleid langs den
zondigen weg zijner vaderen, als hij Iphigenia of1ert
aan zijn ijdel zelfbehagen ; Clytaemestra, sterk door de
zonde van haren man, geweldiger door den funesten
invloed van hare eigene fatale verbastering en versteend
tot een koele boosaardigheid die haar het misdoen zelf
tot een spel maakt, is werktuig en slachtoffer van dien
zelfden Vloek.
Niet, dat zij zelve zich alzoo gevoelt. De koningin
aanvaardt de verantwoordelijkheid voor hare daad. Zij
juicht in het herdenken :
1k sloeg hem tweemaal, en in dubb'len jammerkreet
Wrong hij zijn stervend lichaam. Toen, als hij daar lag,
Bracht ik met derden bijlslag, als een offergaaf
Mijn dank den Redder, die in 't doodenrijk regeert.

En toch is die trots over zelfstandig handelen zelfbedrog. Moge Clytaemestra zelve, na haar ijzig spottend
spel met het zelfbehagen van den verblinden Agamemnon,
zich verlustigen in haren moordaanslag en de daad in
gedachten herhalen :
Niet heerlijker drenkt lenteregen 't dorstig veld
Dan deze purpren droppelen mijn gloeiend hoofd,

niettemin ziet de toeschouwer achter haar de gestalte
van den Alastor even duidelijk als Cassandra die ziet
wanneer deze, haar hooghartig zwijgen verbrekend, in
profetische taal haar visioenen vertolkt : eerst het langdurige werk der Erinys in het voorgeslacht, dan het
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bad, het net, de bijl, wanneer zij het bloed van den mooed
ruikt nog voor de daad is volbracht.
voor psychologische bespiegeling, of sceptisch twijfelen,
laat de orthodoxie van den dichter den lezer nauwlijks
tijd, noch in de meeslepende actie van den Agamemnon
noch in de contemplatieve lyriek van het tweede stuk
der trilogie : de Offerplengsters. Aangrijpend door de
vereeniging van twee contrasten, het bloeddrama en
de teederheid der herkenning van Orestes en Electra,
staat toch feitelijk ook de handeling van deze tragedie
onder de macht van de vergelding eischende schim des
vermoorden vaders. En al zoekt Orestes een enkel oogenblik naar een uitweg die hem den moedermoord kan
besparen, aarzelen doet hij nauwelijks : Hij weet dat
Apollo hem leidt.
Is dan de daad van Orestes geen schakel
Apollo ?
in de keten van Alastors werk van bloedschuld en bloedHier begint de twijfel van den nadenkenden
wraak ?
lezer. Wel heeft de dichter en in het eind der Choephoren
en in de aanvangsscêne van het laatste stuk der trilogie,
de Eumeniden, met aangrijpende dramatiek de furien
geteeliend ; maar al nemen zij voor Orestes tastbare
gestalte aan, reeds in de slotscene der Oferplengsters
toont de dichter duidelijk dat tusschen den moedermoord van Orestes en de reeks der daden van zijn voorgeslacht, welke zijn verbijsterde geest voor zich ziet,
onderscheid bestaat. Want Clytaemestra volgt hem als
haren richter. Die rechter is Orestes slechts ten deele.
In waarheid is het Apollo.
En zoo ziet dan ook de lezer der trilogie de strakke
orthodoxie van den ouden tragedie-dichter in de Eumeniden verzacht door de aanvaarding van meer moderne
opvatting. Wanneer Orestes afgejaagd neerligt in den
beschermenden tempel van Apollo en de gruwelijke stoet
der Erinyen, opgehitst door de schim van Clytaemestra
hem wil besluipen, dan redt hem Apollo. Hij betwixt
aan de Erinyen het recht over Orestes en noemt haar zelf :
„Dochters der Nacht, gehaat bij alle goden". De persoon

188

ADIKIA.

van den moedermoordenaar wijkt achter het vraagstuk
van zijne daad ; die daad zelve wijkt voor deze rechtsvraag : „Wat moet meer gelden, het oude familierecht
dat de onaantastbaarheid van de moeder predikt, of
het staatsrecht dat ontucht en mannenmoord wil
bestraft zien ?"
Vraagt niet ook reeds de Atheensche lezer, wanneer
hij de beslissing verneemt, Orestes' vrijspraak voor de
rechtbank van den Areopagus— menschelijke wijsheid
beslissend over instellingen die golden als van godlijken
oorsprong — „Wordt alzoo het recht der vaderen to
niet gedaan door rijper inzicht en zachter zeden der
zonen ? Welke rechtsnorrn is dan nog onvergankelijk ?"
Als een stem uit ver verleden klinkt die vraag naar
de normen van het oude recht der bloedwraak wanneer
de lezer zich van Aeschylus' Oresteia wendt tot het veelbewogen drama van Euripides. De specifiek theologische
vraag omtrent Orestes' plicht en recht is hier geheel
op den achtergrond gedrongen. Veeleer heeft Euripides
zich in zijn Electra deze psychologische vraag gesteld :
„Hoe is het mogelijk, dat een Orestes tot zulk een daad
kan komen, jong en in zijn vroegste jeugd onttrokken
aan den funesten invloed van zijne moeder ?" Zijn
antwoord is : „door den aandrang van Electra, gedegenereerd en verhard in de rampen van haar vaderlijk huis".
Dit mag hier slechts worden aangestipt. Niet de psychologische dramatiek van Euripides mogen wij thans
bespreken ; alleen moesten wij er op wijzen dat de dichter
van Electra en Orestes zijnen lezer op andere wegen van
nadenken ten opzichte van de vraag der gerechtigheid
voert dan de oude tragedie had gedaan. Want alle wegen
die zijne tijdgenooten hebben ingeslagen heeft ook hij bewandeld. En wanneer Euripides een zijner helden de bede
in den mond legt dat God hem „den wortel des kwaads"
moge toonen, dan is het den lezers of hij in eigen naam
spreekt.
Dat zoeken naar het wezen der adikia, dat naspeuren
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van haar werken, dat realistisch teekenen van het ziekteproces harer verwording heeft Euripides niet zoo zeer
bij zijn tijdgenooten als in Plato's mannenjaren den
naam gegeven van den grootsten tragischen dichter.
Voor wie hem lazen lag daarin grooter tragische kracht
dan in hetgeen de menigte trof, zijn pathos en de spanning
zijner intrigue. Want het raadsel van de adikia laat
hem niet los. Allereerst omdat ook zijne helden het bestaan van het onrecht niet vereenigbaar achten met
de werkelijkheid van godlijk wereldbestuur. In vele
van zijne stukken is dit zelfs de grondtoon van de geheele
tragiek : het lijden van den onschuldige, die onrechtvaardige onderdrukking, die de Socrates van Plato's
Gorgias verkiest boven de onrechtinatige daad. En terwiji
de sceptische dichter zijn hoorders schijnbaar voert in
de zelfde mythische wereld, die zij bij Aeschylus, en ook
nog bij Sophocles hadden leeren kennen, stelt hij in
werkelijkheid zijn tooneel midden in de realiteit van
het Atheensche leven. Geen van de vragen die den.
Gorgias-lezer worden voorgelegd ontgaat aan zijn bespiegelende geest. -- is deugd erfelijk ? Zijn niet vele
behoeftigen en onvrijen rechtvaardiger dan de rijken ?
Geldt overal het zelfde als recht en schoon ? Is rechtsbewustzijn den mensch ingeschapen ? Is het niet juist,
den vijand zooveel onrecht aan te doen als ons vrijwaart
voor eigen schade ? Of wreekt zich alle onrecht aan
den dader ?
Met spanning volgt de Atheensche lezer deze reeks
van vragen. Niet in de eerste plaats wellicht om de
dramatische verwikkelingen die er door ontstaan, meer
nog om de scherpzinnige bekwaamheid die den dichter
bijstaat wanneer hij ze maakt tot het onderwerp van
allerlei met sophistische slagvaardigheid gevoerde redenen
en tegen-redenen, echt Attische pleidooien, naar den
smaak van zijn publiek. Geen vraagstuk is hem te
hachelijk ; zelfs het zusterhuwelijk maakt hij tot onderwerp van een drama. De onnatuurlijke hartstocht van
Pasiphae voor den Minotaurus, de alles verschroeiende
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jalouzie van Medea, vinden in zijne tragedie hun verdediging. En sceptisch als hij is houdt hij toch vast aan
de heiligheid der wet ; noon van de democratie aarzelt
hij nooit Athene's demagogen in het aangezicht de waarheid te zeggen.
Kan in al die wisselende uitspraken des dichters eigen
meening worden teruggevonden ? Alleen een spotter als
Aristophanes kan Euripides verantwoordelijk stellen
voor die elkander tegensprekende meeningen. Doch
Plato ? Al heeft hij bij herhaling gewaarschuwd voor
de gevaren die de lectuur van Euripides met zich bracht,
stellig heeft hij, den dichter volgend langs den geheelen
weg van zijne dramatische kunst, de geestelijke persoonlijkheid van dezen wel begrepen, en in menig opzicht
in hem een medestander kunnen. vinden.
Eigen opvattingen van Euripides dan nu kon ook de
Gorgiaslezer met bijzondere duidelijkheid vinden uitgedrukt in de Electra en den Orestes, twee drama's van zeer
realistische opvatting. Geheel de vaste overtuigdheid
die in Aeschylus' Choepheroi beiden, Orestes en Electra,
drong tot hun bloedig werk, is hier verdwenen. Electra
heeft slechts bitter verwijt over voor den god die „op
den drievoet der Rechtsgoden tronend" zoo onrechtvaardige daad heeft bevolen ; Orestes zegt : „Agamemnon zelf zou mij hebben gesmeekt die daad niet te plegen".
Als daarna Menelaos hem vraagt naar de oorzaak zijner
krankheid, dan noemt hij „zijn geweten". Zegt Orestes
dat hij een troost heeft : het bevel van Apollo, dan
aarzelt Menelaos niet den god „onwetend ten opzichte
van wat rechtvaardig is en schoon" te noemen. Maar
nog nauwkeuriger is de oude koning Tyndareus in zijne
kritiek, de vader van Helena en Clytaemestra beiden.
„Indien inderdaad bij alle menschen vaststaat, wat
schoon en wat recht is — zoo redeneert Tyndareus —
dan is er niemand onverstandiger dan deze Orestes. Hij
heeft nagelaten, zich bij 't overwegen van zijn rechtmatigen plicht te wenden tot de wetten van Hellas.
Toen Agamemnon den levensadem had uitgeblazen
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door den bijlslag van mijne dochter een schandelijke
daad, die ik niet zal verdedigen — had hij een aanklacht
wegens doodslag tegen haar moeten indienen, en haar
de deur moeten wijzen dan had hij zelfbeheersching
betracht, de wet geeerd en de vroomheid gehandhaafd".
De ondichterlijke nuchterheid van Tyndareus' betoog, nog overtroffen door Orestes, die er op wijst, hoe
heilzaam een voorbeeld Clytaemestra's lot voor andere
ontrouwe vrouwen zal zijn, heeft stellig den Atheenschen
lezer minder onaangenaam getroffen dan ons. Hij moet
trouwens wel gezien hebben hoezeer zich in dit stuk
de dichter moeite geeft om en Orestes en Electra als
door het leed gedepraveerd to teekenen. Maar de kritiek
blijft gelden, en het herhaalde beroep op Apollo evenzeer.
De tragedie van Euripides is een onafgebroken oorlog
tegen de voorstelling des yolks dat de zedelijkheidswetten
der menschen niet voor de goden zouden gelden. „Als
de goden onrecht plegen, zijn het geen goden" zegt de
vrome Io. De zwaarbeproefde Hecuba ziet in haar
lijden slechts de macht van Onrechtvaardigheid, en de
twijfel aangaande rechtvaardig goden-bestuur heeft zelfs
eenmaal den dichter de stof voor een geheel drama gegeven — helaas ons nog slechts in fragmenten bewaard.
Bellerophontes, de held, van wiens ouderdom Homerus
slechts wist dat hij „altijd ronddoolde in de Aleische
vlakte, zijn gemoed verterend", is bij Euripides de incarnatie geworden van den twijfel. Zijne woorden kunnen
volstaan ter kenschetsing van de geheele Euripideische
theodicee :
't Is waar : men zegt dat in den hemel goden zijn.
Ik zeg U : Neen, ze zijn er niet ; tenzij de mensch
In trage dwaasheid steunen wil op oud gezag.
Ziet zelf eens toe ; ik eisch niet dat g' uw meening voegt
Naar mijn beweren. Zie, hoe Vorstenwillekeur
Het goed der burgers plundert en hun 't Leven neemt,
Hoe vorstenmeineed staten ten verderve leidt.
Zijn zij die dit bedrijven niet voorspoediger
Dan wie in stille godsvrucht needrigheid betracht ?
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De rampen der wereld die den twijfelenden Bellerophontes tot zijn aan zinsverbijstering grenzend voornemen brengen om op zijn gevleugeld ros, den Pegasus,
te gaan onderzoeken of werkelijk in den hoogen hemel
een goden-olympus is te vinden, zijn in den grond niet
de rampen van den mythischen vOOrtijd, maar de beproevingen van Euripides' eigen dagen. Het is telkens
een vraag van zijn eigen geest die hij zijnen helden en
heldinnen op de lippen legt, meer den vrouwen, als
Hecuba, dan den mannen zelden treffender dan Phaedra.
Want het is fijn gevoeld dat de dichter juist Phaedra,
wanneer zich door de belijdenis van de passie die haar
verteert als het ware de gesloten deur van hare ziel
heeft geopend, die merkwaardige woorden doet spreken :
„Hoe komt het, dat menschen zonde doen ? — Uit
onwetendheid ? — Neen uit ledigheid, uit genotzucht.
Of is de zonde een ziekte ? Met mijn karakter is immers
het kwaad dat ik begeer te doen in strijd ! —"
Menige lezer van Euripides' pessimistische drama's
moet wel tot dit besluit zijn gekomen dat de dichter,
brekend met de rust van het oude geloof, noch in de
vraag van het Recht noch in de vraag van den goddelijken
oorsprong der dikaiosyne zekerheid vond of zekerheid
wilde geven. En toch, in zijne laatste tragedies klinkt
dikwijls gelooviger toon. In het schoone lied van het
Bacchen-koor dat de vreedzame rust der gerechtige
vroomheid huldigt hoort men des dichters eigen stem.
En niet geheel vreemd aan Euripides' eigen berusting
na veel denkensstrijd is in die zelfde tragedie het vermanende woord
Schrijdt ook langzaam
Godlijke voort,
Nimmer faalt het in trouwe.
Maar, zoo de sterveling ijdelen waan
Huldigt en God geen eere betoont
In uitzinnigen overmoed,
Hem treft godlijke wrake !

Inderdaad wie met ernstige aandacht de tragediereeks van Euripides volgde, kon niet anders dan in zijn
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werk althans aangaande de onwankelbaarheid van het
Recht, en den godlijken oorsprong daarvan, eene oprechte
overtuiging vinden. In een zijner -verloren treurspelen legt
de dichter aan een jongen priester deze bede in den mond :
0 zend Uw licht aan hem die begeert
Den strijd te verstaan van de menschlijke ziel :
't Ontstaan van den strijd en den wortel des kwaads.

Op dien weg van nadenken is Euripides zijnen hoorders
voorgegaan. En al zal Been Athener in al dien strijd
over recht en onrecht van welken zijne tragedie spreekt
een duidelijk geteekend beeld van de dikaiosyne hebben
gevonden, dit moet toch ieder aandachtig lezer hebben
begrepen dat naar Euripides' heilige overtuiging Dike,
de vergeldende gerechtigheid, een openbaringsvorm is
van de hoogste zedelijke wereldorde die het onderscheid
heeft vastgesteld tusschen goed en kwaad. Voor den
dichter die zoo denkt is Dike niet meer eene mythologische
figuur :
Gij meent der Goden wijzen raad te niet te doen ?
Gij denkt, dat Dike ver van ons Naar zetel heeft ?
Neen z' is nabij ons. Ongezien aanschouwt zij ons ;
Ze weet wien zij moet straffen ; gij kent ure niet
Waarin zij plotsling wrekend voor den booze staat.

Indien wij ons een Euripides-lezer voorstellen, meer
dan de meeste Atheners ingewijd in de wijsheid die ook
deze dichter zoo gaarne vertolkt, dan moet die lezer
wel hebben bemerkt, dat en het godsgeloof en de Dikevoorstelling van Euripides in hooge mate den invloed
van Heraclitus' mystiek heeft ondergaan. Want in den
grond der zaak is Euripides' Dike niet veel anders dan
de godlijke Anangke van den Ephesier, de vurige godsgeest die het steeds wisselend heelal, zelf onveranderlijk,
doordringt. „Alle menschlijke wetten" — had Heraclitus
gezegd — „worden gevoed door de eene godlijke wet".
Maar den weg, door Heraclitus gebaand, voltooiden
de Sophisten op hunne eigene wijze. Zijne leer van de
eeuwige verandering der elementen overbrengend op
13
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ethisch gebied, pasten zij die toe op eene wijze die met
Heraclitus' leer feitelijk in strijd was. Allereerst Protagoras, toen hij verkondigde dat de mensch, immers ook van
dag tot dag veranderend, „de maat is van alle dingen",
dus in zijne verandering de norm van goed en kwaad,
van recht en onrecht. Toch bleef, naar het schijnt, in
de handen van den ernstigen Abderiet zelven die stelling
nog ongevaarlijk. Al bracht zij de Euripideische helden
er toe nit te roepen : „Wat is er schandlijk, tenzij dat
aldus toeschijnt aan hem die het doet", Protagoras zelf
zou zulk eene conclusie niet hebben aanvaard. Plato —
toch zeker zijn tegenstander — laat hem in den Theaetetus
aldus spreken : „Wijze en goede redenaars brengen te
weeg dat aan de burgers niet het verkeerde, maar het
heilzame rechtvaardig dunkt. Immers datgene wat
eenigen staat rechtvaardig en schoon dunkt, is ook aldus
voor dien staat zoolang als hij het zoo oordeelt. De wijze
redenaar echter bewerkt dat de staat in plaats van het
verkeerde het heilzame als rechtvaardig beschouwt". —
Weet dan de „wijze redenaar", wat heilzaam is ? „Ja",
zou Protagoras kunnen antwoorden „krachtens zijne
wijsheid". Dat die wijsheid van hoogeren oorsprong
was, moet, hoe inconsequent het schijne, Protagoras
zelf wel hebben geloofd. Immers in den dialoog die zijnen
naam draagt legt Plato hem een mythisch verhaal op
de lippen hoogst waarschijnlijk een verhaal van
Protagoras' eigen vinding — waarin het rechtsbesef
met nadruk als godlijk in zijnen oorsprong wordt erkend.
Misschien bleef de geheele vraag, of het Recht wortelde
in goddelijken oorsprong, of wel van menschelijke vinding
was zelfs nog een akademisch karakter behouden toen
Gorgias zijn technische rhetoriek bouwde op dit beginsel
dat de eenig mogelijke en de eenig praktische methode
van den pleiter is, naardemaal de „waarheid" Of onbestaanbaar Of onbewijsbaar is, te streven van hetgeen
hij bewijzen wil de aannemelijkheid aan te toonen. Het
is zeer wel mogelijk, dat, al bestrijdt Plato Gorgias scherp
en Hippias spottend, de toehoorder van zijne dialogen
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niet zooveel kwaad te vreezen had van de zijde dezer
theoretische sophistiek, als van een andere strooming
die zich weldra daarin mengde.
Telkens wanneer de algemeene beschaving sterker
doorvoed en overspannen is, treedt ook in de oude
maatschappijen de neiging op om de „Natuur" te verheffen. De verbeelding, zich afkeerend van de werkelijkheid, droomt zich een beteren toestand in het verleden
en noemt dien „de Natuur". Eigenlijk ontbreekt die
voorstelling zelfs niet in de oudste poezie der Grieken.
Homerus reeds weet te verhalen van de Hippemolgen,
die leven van paardemelk en de „rechtvaardigste der
menschen" zijn. In Pericles' tijd scheppen velen zich
dergelijke „natuuridealen", de komedie-dichters bespotten
hun verwildering, maar een Antisthenes schrikt zoo
iets niet of : Hij acht zich in de leer dat „wie niets begeert, niets ontbeert" evengoed een Socraticus als Plato,
en stellig een even gezaghebbend prediker der rechtvaardigheid.
Maar de strijd over „natuurrecht" en positief-recht
werd gevaarlijker naar mate door sophistische gevatheid,
of door gebrek aan onderscheidingsvermogen, de populaire
volgelingen van Protagoras en Gorgias begonnen te
spelen met het begrip „natuur". Wat in de taal van den
diepzinnigen Heraclitus had aangeduid „de scheppende
kracht die het heelal beweegt en onderhoudt", dat
beteekent bij de sophisten beurtelings : de toestand des
menschen die nog niet is gebreideld door de — uit noodweer door de zwakkeren bedachte — wetten, of de
toestand van den mensch die gehoor geeft aan zijn
„natuurlijken" aanleg.
Dit alles mag bier slechts kort worden aangestipt.
Het moest worden vermeld om de vraag te beantwoorden
of Plato niet, zooals men dikwijls heeft gezegd, de sophisten zwarter heeft geteekend dan zij verdienden. Wie de
fijne nuanceeringen onderscheidt in zijne portretten van
Protagoras, Gorgias, Hippias, aarzelt reeds daarom
Plato van onrechtvaardigheid te beschuldigen. Maar de
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schaarsche litteratuur die wij van de sophisten zelf bezitten is voor enkele jaren vermeerderd door de vondst
van een fragment van een essay van Antiphon, een
sophist van den tweeden rang, immers Plato noemt hem
niet eens bij name in zijn sophistenbestrijding. Dat
echter de meeningen door hem verkondigd populair waren,
toont ons menige bladzijde uit Plato zelf, menige scene
uit Euripides' tragedies, ook menige schoone spreuk van
den fijnbeschaafden, edelen Democritus.
Callicles in den Gorgias, en zijn dubbelganger Thrasymachus in den Staat prijzen beiden met een vloed van
woorden dien geen Plato-lezer vergeten kan het lot
van den krachtigen held die, het Recht dat uit de Wet
ontspringt vertrappend, heerscht krachtens „het Recht
der Natuur" dat wil dat de sterke meester is over den
zwakke. Dit laatstgenoemde dikaion is dus het eenige
dat zij erkennen. Hun leer is brutaal, maar niet perfide. Gevaarlijker dan hun ongebreidelde verheerlijking
van het geweld is de taal van Antiphon. Uit het merkwaardige fragment van zijn geschrift haal ik de meest
sprekende zinsneden aan
„ ...... rechtvaardigheid, de wetten van den staat in
welken men als burger leeft, geen van allen to overschrijden. Derhalve zal een mensch op de voor hem
voordeeligste wijze rechtvaardigheid betrachten, indien
hij in tegenwoordigheid van getuigen de wetten hoog
houdt, doch buiten hunne tegenwoordigheid de aanwijzingen der natuur. Immers, al wat de wetten voorschrijven is opgelegd, doch wat de natuur voorschrijft
is noodzakelijk, de wetten zijn gemaakt door overeenkomst, doch wat de natuur voorschrijft is geboren, niet
door overeenkomst gemaakt. Wanneer dus iemand de
voorschriften der wet overschrijdt, blijft hij voor
zoover zij door wier overeenkomst .deze is vastgesteld
hem niet betrappen — vrij, zoowel van schande als
van straf ; betrappen zij hem, dan niet. Maar indien hij
meer dan dragelijk is geweld pleegt jegens hetgeen met
ale natuur tegelijk is geboren, dan is het kwaad eener-
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zijds even erg als de menschen het niet bemerken, en
andererzijds niet erger, in dien alien het zien ; want
niet tengevolge van eenige algemeene meening lijdt hij
schade ; maar door de werkelijkheid".
Hoe gekunsteld in valsch vernuft deze taal met haar
bedriegelijk woordenspel mocht zijn, stellig had Plato
reden haren invloed te vreezen. Maar de gevaarlijke
verlokking die uitging van de betoogen der sophisten
heeft hij — althans in deze eerste jaren van zijn philosofischen arbeid niet bestreden door juridische ontleding
van de begrippen : natuurrecht en positief recht. Later,
in zijne Wetten komt hij van zelf tot dit probleem. Thans
is het hem te doen om het wezen van den rechtvaardige.
Men zou dit zijn streven kunnen vergelijken met de
stemming in welke Democritus — toen wellicht aan
Plato nog niet bekend — menig reeel en niet abstract
woord over de rechtvaardigheid neerschreef : „Rechtvaardig is, te doen wat past". — „Berouw over schandelijke daden is behoud". „Meer kracht heeft bij de
opleiding tot deugdzaamheid hij die aansporing en overredingskracht door het woord daartoe gebruikt, dan wie
wet en nooddwang toepast. Want het is te verwachten
dat heimelijk onrecht plegen zal wie door de wet van
het onrecht wordt afgehouden, maar wie door overtuiging geleid wordt tot hetgeen plicht is, van dien valt
het niet te verwachten, dat hij iets verkeerds zal doen,
noch openlijk, noch in 't verborgen". —
En eindelijk : Hoe dicht nadert Democritus den
platonischen Socrates, zooals wij dien uit den Gorgias
kennen ! Niet alleen leert ook hij : „wie onrechtvaardig
handelt is rampzaliger dan wie onrecht ondergaat",
en zegt hij feitelijk het zelfde als Socrates in deze uitspraak : „Voor zich zelven in de eerste plaats moet
beschaamd staan wie onrecht pleegt", maar ook : „de
oorzaak van ons misdoen is onwetendheid ten opzichte
van wat goed is". Ja korter en duidelijker dan Socrates
in den Gorgias zegt hij : „Dit is rechtvaardige liefde :
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het schoone te begeeren zonder geweld jegens anderen
te plegen".
Ligt niet in deze laatste zinsnede de zelfde strekking
als in Socrates' betoog ? 't Is waar : wanneer de leerling, dien wij op zijn weg van nadenken volgden, zich
tot den Meester zou richten met de klacht : „De sophisten bestrijdt gij, de rechtvaardigheid prijst gij als grondslag voor ons geluk en hier en hiernamaals, maar waarin
zij bestaat, wdt zij is, hebt gij niet gezegd", dan zou
Plato antwoorden : „Wat gij vraagt is niet gering —
maar ook dit zal ik u geven". En dan schrijft hij zijnen
Staat, dan schildert hij de gerechtigheid als deugdelijkheid van onze ziel, „als goeden gezondheids-toestand,
welvarendheid en schoonheid des geestes ; de slechtheid
daarentegen als ziekte en leelijkheid en zwakte". En
die woorden bevestigen opnieuw, dat het beter is onrecht
te lijden dan onrecht te doen, ja dat de rechtvaardige
zelfs niet voor die keus wordt gesteld. „De gerechtigheid
kan niet anders dan gerechtig zijn".
Maar op een andere verder strekkende vraag : „geldt
die opvatting van de dikaiosyne ook ten opzichte van
de onderlinge verhouding der staten ?" zal Plato's leerling noch in de Republiek, 'loch in diens latere geschriften een volkomen beslissend antwoord ontvangen. Ontegenzeggelijk beschouwt Plato den oorlog als een kwaad.
In zijne schets van de geboorte der Polis, in de Republiek,
ziet hij den krijg ontstaan op het oogenblik dat zijne burgers uit den eersten toestand van elementaire tevredenheid
met het strikt noodige komen tot de weeldebehoeften. En
duidelijker zal hij op het eind van zijnen philosophischen
levensarbeid zijn tegenzin tegen alle veroveringspolitiek,
zijn of keen van den „militairstaat" uitspreken in zijn
kritiek op. de Cretensische en Lacedaemonische staatsinrichting, in welke hij den ganschen opbouw van de
opvoeding gericht ziet op een voortdurenden oorlogstoestand. In die bladzijden trekt de wijsgeer een merkwaardige parallel, naast elkaar stellende de staten die
elkaar beoorlogen, de steden en dorpen met elkander
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in strijd, en het menschelijk gemoed waar tegenstrijdige
neigingen elkander den voorrang betwisten. Hij werkt
die parallel niet uit ; de bouw van zijn boek over de wetten
vraagt een schets van den bestaanbaren staat, en hoe
zou Plato elders dan in de bovenaardsche wereld van
zijne Republiek gewaagd hebben te hopen op eene samenleving zonder oorlog, hij die in Hellas geen jaar van
vrede had gekend ? — Maar zijne gezindheid is duidelijk.
Een anderen weg dan dien der zelfbeheerschende
sophrosyne heeft Plato aan zijne Atheensche medeburgers
niet gewezen. Heeft hij beseft dat in het strijdende Griekenland der vierde eeuw eene prediking van den vrede ijdel
zou zijn ? Het is ons alsof wij eene uitdrukkelijke bestrijding van zijne idealistische moraal hooren bij Isocrates, die kort vOOr Plato's dood deze pessimistische menschenbeschouwing neerschreef : „Ik verklaar, dat alle
menschen alles doen om de wille van eer of van winst :
buiten deze twee begeerten leeft niets in den mensch".
En beslister oppositie tegen de moraal van het onrechtlij den welke Plato in den Gorgias ter wille van waarachtig geluk verdedigt, is nauwlijks denkbaar dan het
beroep op de realiteit dat Isocrates, na Plato's dood,
doet in een van zijn uitvoerigste oraties, den Panathenaicus : „Liggen twee zaken die geen van beide goed
zijn te onzer keuze, dan is het verkieslijker anderen leed
te doen dan ons zelven leed te berokkenen en liever onrechtvaardiglijk over anderen te heerschen dan, ten einde
die schuld te ontwijken, onrechtvaardiglijk slaven te
zijn van de Spartanen. En die keuze zouden voorzeker
allen doen die verstandig inzicht hebben ; slechts weinigen,
die op den naam van wijzen aanspraak maken, zouden
des gevraagd niet het zelfde zeggen".
„Weinigen slechts". Zijn dat wellicht enkelen uit
Plato's eigen leerlingen geweest, doortastender strijders
tegen den strijd dan hun leermeester, die alleen in zijn
idealen staat, waar „in de rechtvaardigheid iedere
deugd is besloten", op vrede hoopte ? Of doelt Isocrates
op zekere voorloopers van het stoisch cosmopolitisme ?
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De Socratici en de sophisten beiden hadden reeds woorden
gesproken die tegen vijandige scheiding der staten opponeerden. „Van nature — zegt Antiphon — hebben wij
alien gelijkelijk aanleg om barbaren als om Hellenen to
zijn ...... Allen ademen wij de lucht in door onze neusgaten en onzen mond."
Maar zoowel de platonische hulde aan de rechtvaardigheid die eerder leed wil dragen dan leed toe brengen, als
de cosmopolitische uitspraken der wijsgeeren gaan voorbij
aan het oor der Atheners die twisten met Sparta om
den voorrang, en de Hellenen die zich wapenen tegen
den viand uit het noorden. De tijd, in welken Philippus
de Grieksche grenzen nadert, kan niet luisteren naar de
vermaning van den Platonischen Socrates.
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Dichters, wier innerlijk leven zich niet een citing
zoeken kan in een der groote wereldtalen, zijn althans
in 6en opzicht door het lot misdeeld. Hun lezerskring is
uiteraard beperkt, terwijl zij toch door het publiceeren
van hun werk te verstaan geven, dat zij gelezen willen
worden. Reeds dikwijls hebben wij Hollanders het uitgesproken, dat ook voor ons deze waarheid geldt. Hoeveel
sterker echter klemt zij niet voor de poeten of Barden
(om het Keltische woord te gebruiken) van die kleine
strookjes Keltisch taalgebied, die vergeten hangen aan
de Atlantische kusten van Schotland, Ierland, Wales
en Bretagne ? Hun talen, het geestelijk verkeersmiddel
van slechts enkele honderdduizenden, hebben moeite
genoeg om in hun eigen gebied het terrein te behouden
en daarbuiten zijn zij nagenoeg geheel onbekend. De
begeerte, om elke aanraking met de buitenwereld niet
te verliezen, doet somtijds de beste geesten ertoe besluiten, de taal van den geboortegrond voor dien van het
groote vaderland Engeland of Frankrijk te verrailen. Door de landgenooten buiten het Keltischsprekend gebied worden dientengevolge de nationale
dichters, die de eigen taal hooghouden, niet voor heelemaal
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voi aangezien, en hun kansen, om ook in runner kring
bekend te worden, verminderen nog meer.
Nu staat daar ook wel het een en ander tegenover.
In de Keltische volken leeft een sterk nationaal besef,
ja een geloof in de eigen roeping op aarde. Bovendien
hebben zij alien tradities eener nationale dichtkanst in
de Keltische landstaal, welke van vele eeuwen her dateeren. De kunstenaars zijn geschoold in een richting, welke
van die der andere naties sterk afwijkt. Een dichter,
in wien de Keltische tradities krachtig levee, zal niet
licht naar het kamp der Fransche of Engelsehe letteren
overloopen, op gevaar het contact met de eigen levenvoedende sappers te verbreken. Weiiicht is nergens de
kunst zoo in eere ais onder de Keltische volken, wellicht
wordt zij nergens zoozeer als een onmisbaar element
in het nationale levers beschouwd, bij weiks ontbreken
het y olk verdort en wegsterft. Doch dit alles kan slechts
dienstig zijn voor de plaats, die de poezie in het eigen
volksleven inneemt ; nooit kan het ertoe bijdragen Naar
aanzien in den vreemde te verhoogen. En toch is een
kennismaking met het gedachteleven, dat zich in de
moderne Keltische talen openbaart, iets van waarde
voor ons alter verder bestaan, omdat het er een geheel
nieuw element in invoert, dat wij elders niet kunnen
vinden. Het nadeel, dat de onbekendheid der Keltische
idiomen buiten hun eigenlijk domein rneebrengt, treft
niet alleen henzelve, doch ook ons, wien dientengevolge
een kostelijke schat ontgaat.
De harp is het oude nationale muziekinstrument der
Keltische voiken. Schotland mag zijn doedeizak, Bretagne
zijn biniou hebben, de bard wordt in die landen even
goed als in Ierland en Wales met een harp gedacht. De
vlag, waaronder Ieriand in onze dagen ten strijde trok,
droeg in het groene veld de gouden harp, in Wales wordt
de dichterlijke voordracht nog heden met harpgetokkel
begeleid. En wanneer een Keltisch bard van zijn harp
spreekt, ligt daar veel en veel minder holle romantiek
in dan in de zilv'ren tonen van onze vaderiandsche Tier,
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om van de eertijds onmisbare luit niet te spreken. Voor
de Kelten is aan het woord „harp" hetzelfde gevoel
verbonden, dat voor ons in den algemeenen term
„muziek" ligt. En ik stel rnij voor, dat in een geluidsbeeld, waarin de Europeesche talen symphonisch-orchestraal samenvloeiden, en waarin de goddelijke taal van
Frankrijk de eerste viool, de toscana lingua de clarinet
en ons ouwe getrouwe Hollandsch (om maar enkele te
noemen) de alt zouden zijn, dat daarin als een zeldzame
en van fijnheid niet gelijk te komen verschijning het
Keltisch als de harp zou uitklinken. Het is jets heel
bijzonders, als dit •welluidend instrument attaqueert,
en zijn klare tonenreeksen, van een volstrekt, eigen timbre,
blijven nooit op een hoogte, doch spoeden zich onvermijdelijk in gelijkmatigen gang opwaarts.
Van alle Keltische dichters zijn die van Bretagne het
meest cosmopolitisch, of liever gezegd, het minst geisoleerd. Terwijl bijvoorbeeld de moderne poezie van Ierland
zonder inmenging van uitheemsche (bijvoorbeeld Engelsche) krachten uitsluitend uit de nationale Iersche tradities
gesproten is, zijn in de Bretonsche verskunst Fransche
invloeden onmiskenbaar. Oat is ook begrijpelijk. Vooreerst is Bretagne het Keltische land, waar de eigen
litteraire overlevering het rninst krachtig is, en vervotgens
is juist Frankrijk het centrum, aan welks letterkundige
fascinatie de omliggende volken zich het moeilijkst onttrekken. Ook in den bard Taidir ab Herninn, gelijk de
dichterschu lnaam van Francois Jafirennou luidt, is
dat duidelijk. Hij mag zich kleeden in de Bretonsche
korte pofbroek met lange kousen, in een vest met borduursel van oranje zijde en breeden gordel, hij mag den
grooten hoed met fluweelen lint dragen, hij mag het
„Bretagne voor eeuwig" laten klinken, en verwenschingen slingeren tegen het „Land der Galliers", datzelfde
land, geboortegrond van Baudelaire en Verlaine, lag
naast de deur, en als wij dat niet wisten zou Taldir's
poezie het ons zeggen. Tegelijk evenwel is hij een dichter
van zuiver Keltisch bloed. Daar hij echter opgegroeid
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is in een stemming, die door Frankrijk Europeesch
gemaakt is, zal hij voor ons gemakkelijker te begrijpen
zijn, dan zijn stamgenooten van Wales of Terland.
De smart over de vluchtigheid van het aardsche is de
baspartij, waartegen de negentiende eeuw haar stemmen
moduleert. Het weemoedig besef, dat de deinende golven
van het meer den dichter ingaven,
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive,
Il coule, et nous passons,

heeft in ontelbare variaties in menige dichterziel
nageklonken. Ook in die van Taldir, — in zooverre is
hij cosmopoliet. Doch Kelt van Bretagne is hij, waar
hij in gestadig groe'end optimisme en in zwellende
levenszekerheid den tijdgeest overwint, en zichzelf en
het zijne tot meester van zijn eigen 1e1en proclameert.
Er is onder zijn gedichten den, dat den dichter van
Cornouailles — hij is daar geboren, te Karnoet, in 1879
— in zijn gansche wezen voor onze oogen stelt. Ik bedoel
dat van den gesnoeAen boom.
Gesnoeid door den bij1 van den boer,
Gelijkend op korte bosehdwergen,
Staan de boomen, knoestig, in de lucht.
Eenmaal waren ze, in hun jeugd,
Sterk en buigzaam in zon en dauw,
Hooger dan kerktorens.
Nu zijn ze verwrongen en geknot,
Verstijfd als kromme heksen,
Geschud door de rukwinden.
Ook ik was eenmaal vol sap
Nu ben ik als de oude boomen :
Gesnoeid zijn de takken van mijn ziel.
Maar, gewas dat in teelgrond groeide,
Ben ik geplant evenals de boom
Diep met mijn wortels in de koude aarde.

En, evenals hij, adem ik elken ochtend
Den dunnen, fijnen morgennevel in,
Dien de dauwgroene weiden uitwademen.
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In het kantwerk van de mist,
In de parels van den morgenrijp
Voel ik de ziel der ongerepte aarde.
Want gelukkig hij, die beseffen kan
De schoonheid der witte ochtenduren,
Met rijp op alle dingen en zon in den hemel
En die den grond zijner geboorte kan liefhebben,
Gemest met de lichamen zijner voorouders,
Die rusten onder het vochtige gras.

Als de boom, dien het snoeimes ontwijdde doch wiens
kracht en aard onverwoestbaar zijn, zoo zien wij Taldir
in zijn werk. In hem is de zwaarmoedigheid van dengene
die niet lion uitgroeien tot wat in hem gelegd was. De
smart over de aardsche vergankelijkheid, kiem der vertwijfeling, heeft zijn schoonsten groei afgehouwen. Doch
tevens is in hem de blijdschap om de soepelheid zijner
jonge jaren, om het levenssap, dat eenmaal in hem gistte.
En die herinnering doet hem zijn eigen zwaarmoedigheid
te lijf gaan. Die besnoeide boom is niet dood want hij
staat met sterke wortels in goeden grond. Staat hij de
Bretonsclie Kelt, ook niet in de rijke aarde van zijn land
en ademt hij daar de voedende lucht niet in ? Onvergankelijk is hij, sterk en vrij als de boom, en als deze
staat hij vast in den grond. Wat hij is, is hij door dien
grond door zijn land, Bretagne, dat hem grootbracht.
Goed is dat inzicht, gelukkig hij die het bezit, als een
zekerheid van het goede. Daarvoor dankt hij en dient
hij God. God en zijn land, -- ziedaar zijn levensheil.
Daarin te verwijlen met vast gehechte onverzettelijkheid
Het heeft Taldir heel wat gekost, om van het versagen
zijner eerste periode tot dat manlijk levensbesef te geraken. En hij staat ook niet altijd op de hoogte, waar
hij dat gevonden heeft. Te dikwijls glijdt hij omlaag
in de oude onzekerheid, die in zijn studiejaren hi Frankrijk in hem gedrongen was. Hoe had hij daar de troosteloosheid van het leven als het eenige zekere leeren kennen.
Als hij droomde, was het van wide vrienden, die tot
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de dooden gekeerd zijn : wie zal eenmaal zijn schedel
uit het opeengestapeld gebeente opnemen, zonder te
weten, van wien die was ? Velen van vroeger rusten al
in de aarde, anderen Naren op de groote zee en worden
door den dood beloerd, enkelen slechts zijn gebleven
en ook hun blijven is maar tijdelijk. Een van de dierbaarsten heeft drie zomermaanden en drie wintermaanden
moeten lijden, en werd, achttien jaar oud, het huis uitgedragen. Nu zaait een droeve moeder bloemen op het
graf, en een wilgenstruik weent daar dag en nacht.
Andere levens gaan voorbij met enkel tranen. De arme
wordt slechts herdacht door de klachten der vogels
in de hooge takken. Waarom geboren worden, als het
eenig doel sterven is ? Waarom op aarde komen, a]s
enkel lijden ons wacht ?
Eens bouwde een meisje, smetteloos als de engelen
der Andere Wereld, in zijn hart haar woning. Maar de
wind woei tegen het dak, en als een blad viel het huis.
Waarom kiest de verdwaasde lief de het menschenhart
tot haar verblijf ? Gelijk de kraaien in de boomtoppen
zal het geschud worden, en de windvlagen zullen door
de vervallen muren huilen. Alleen staan wij in het leven,
doodelijk alleen. Misschien zullen eens beter dagen
komen, een zachter zon, een toekomstig geluk, tijden
van waarachtiger liefde ...... Goed, wacht ze af, en zing
met uw harp liederen, die gedropen zijn door de zeef der
smart, zucht een weeklacht uit over uw lot — alleen
zult ge ze uitzingen, alleen Wij hebben niets te verwachten van onze broeders, niets ook hun te geven dan
tranen en ijdele woorden, niets van hen te vragen dan
deernis in het ongeluk, deernis doof als de dood !
Het noodlot heerscht. Het is als de zware wolken
aan den hemel, die zich om ons hoofd samentrekken.
Wij zijn gedwongen het te volgen, urn telkens elders
het geluk te zoeken, dat aan deze zijde van het grai
niet te vinden is. leder mensch heeft zijn noodlot, dat
hem leidt, en zijn wet kent hij niet. Hebt gij kinderen
aan het strand diepe kuilen in het zand zien graven ?
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De vloed komt op, met razend geweld, en veegt hun
werk weg. Hoe dikwijls zien wij ook den armen mensch
niet bouwen, vaak wonderlijke werken. Doch het noodlot komt ze in een oogenblik vernietigen, en wat van
de groote verwachtingen overblijft, is een hoop asch.
Van waar waait het donkere noodlot zoo raw over de
wereld ? Liefdeloos zijn zijn slagen, zijn oogen blind,
en het kent geluk, jeugd noch schoonheid. Dor zijn
de blaren in de zwarte diepten, weldra zullen ze tot stof
worden. Eenmaal stonden ze fier op den top van den
boom en lachten bij het waaien van den wind ; als de
zware storm luidruchtig gierde door de takken, lachten
de groene blaren onbevreesd. Maar het najaar komt,
de blaren vallen, in slijk en stof, en herleven zulen
ze niet.
De zilveren zon mag vrijelijk schijnen
En de gouden maan en de sterren
Diep in het stille firmament,
Het dorre blad is dood,
En nooit zal het weer verrijzen :
I Jzig is het als de dood.
ZOO zijn ook de begeerten van mijn ziel
Gevlucht, de een na de andere,

Evenals, in den nacht, een droom.

De gang der wereld is als een mechanisme van troostelooze eentonigheid. Waar de wijzen schoonheid en orde
zien, bestaat slechts een bespottelijke onmacht. Na elken
nacht vo gt een dag, gedurende honderdduizend jaren
heeft de zon geen rust gehad. Al dien tijd lang heeft de
maan steeds opnieuw haar aardappelgezicht vertoond.
De sterren staan altijd op dezelfde plaats sommige in
groepjes, andere vereevzaamd, en weer andere vallen
in den afgrond. De aarde draait maar onafgebroken in
een bepaalden tijd langs denzelfden weg in het rorid — ze
moest zich schamen. wij moeten wel meedraaien. 0,
was er maar wat afwisseling, hadden wij maar wat
macht om onze wereld to richten, in plaats van bestuur-
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bare luchtvaartuigen te zoeken ! Dan zou het hier misschien wat beter zijn. Maar helaas, de sleutel van onze
zware boeien is y erioren. Of erger nog, wij verlangen
niet eens naar vrijheid. Waren wij plotseling van onze
slavernij verlost, wij zouden. roepen : geef mij mijn
stalen keten en mijn kerker terug ! Want wat baat het
bevrijd te worden, als boven onze wegen altijd de schrikwekkende schaduw van een gehate wet en de roestige
kleur onzer ketenen hanger blijft ? Laat mij de gedachte,
dat ik mensch ben, dooddrukken
De zon stijgt opwaarts en keert zich naar Bretagne.
De grijze nachtuilen zwijgen in de diepe bosschen. De
vogels richten in den vroegen ochtend hun tinkelend
gezang de lucht in, en de vroolijke meisjes staan te
luisteren. De wereld ontwaakt, de natuur straalt, en
de mensch maakt zich andermaal op om tegen zijn
broeder te vechten. De nimmer eindigende Hood heerscht
over de aarde en over den mensch, want er is geen brood
zonder storm of strijd, ieder oogenblik. Straks zal de
zon in den hemel verborgen zijn acnter het zware kleed
Y an wolken. Slagregen en donder zullen zonder verpoozen losbarsten. De aarde zal droevig en somber zijn,
het groene gras zal in het slijk liggen, en de blaren zullen,
met de vogels, neerwaarts vallen ...... De wind van vrijheid, zonder boeien en onvermoeibaar, blaast al door
boven het land, alsof hij nit den hemel kwam ...... Maar
ja, zijn stille adem is te hoog bij het uitspansel, want
op de onttakelde aarde moeten wij weenen, lijden,
stern en.
Wie van de natuur houdt als Taldir, blijft niet pessimist.
Er zijn andere wegen, die een Jong gemoed, overweldigd
en verbijsterd door de veelheid en de grootheid der dingen,
weldra bezwijkend onder hun sombere zwaarte, opwaarts
hebben geleid, als eenmaal het altijd schijnend licht
vat kreeg op het oog. Maar geen neemt den reiziger zoo
gretig op als de weg der natuur. Die is het ook, die wanneer
eenmaal een plateau bereikt is, den uitblik toelaat over
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de andere paden, die zigzagsgewijze stijgen, en die,
nog verder omhoog, zich alle vereenigen in de steile
stijging tot den eenen top. Lang genoeg naar de natuur
zien, haar liefhebben en met haar leven, beteekent de
beelden begrijpen, die zij ons weerspiegelt van de
mogelijkheden in ons.
De jongen van Cornouailles, land van heiden en bosschen, glooiingen en groene ravijnen, heeft de smart
en de wanhoop leeren kennen, toen zich een minder blijde
wereld voor hem opende. Maar, als de gesnoeide boom,
stond hij te diep en te sterk in de voedende aarde geworteld, om in de vertwijfeling te vergaan. Terwij1 hij
zich tegenover zichzelf en de menschheid verstarde,
zoog hij, onwetend, de niet te ontkrachten sappen van
het leven in. En zij stegen in hem en verbreidden zich,
zoodat eenmaal de geknotte takken weer nieuvv-en groei
dragen zouden. Steeds kon het weer over hem komen, die
schrik van de wereld, die geesteloos zwenkt, altoos hetzelf de, met de mechanische zekerheid van den kraan,
die draait en wêêrdraait van het schip naar den wal
en van den wal naar het schip, beurtelings geledigd en
gevuld met de zwarte koolblokken, die weer andere
mechanismen in beweging zetten zullen. Maar bedenk
dan, wie gij zelf zijt, die oordeelen wilt over het allergrootste.
Ik ben maar een dichter, roept hij een vriend toe,
een dichter, geboren in het blijde Cornouailles. Ik houd
van de Bretons en in hun taal zing ik ! wij houden van
kleurige kleeren en tintelend kantwerk, en ook van
feesten houden wij. Mooi is ons land, zeggen de menschen,
en werkelijk, overal, van de diepten tot aan de heuveltoppen spreekt het ons van den hemel. Maar pas op,
en laat u niet misleiden. Veranderlijk is de ziel van den
Breton, bodemloos zijn de afgronden van zijn hart.
Er zijn dagen, dat wij vlak voor God naderen, er zijn
dagen, dat onze ellende ons plat op den grond neerslaat.
Dagen kennen wij, dat wij uitgelaten en luchthartig
zijn, en dan denken wij over niets door ; maar ook
14
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dagen, dat wij bedroefd en geslagen zijn als verlaten
zielen. ZOO ben ik. Als ik blij ben, zing ik klinkende en
lustige liedjes. Maar ben ik treurig — nog al eens dikwijls ga dan weg, want enkel klachten zult gij vernemen !
De poezie van smart en wanhoop mag tot de schoonste
van dezen dichter behooren, zij mag ook een groot gedeelte
van zijn werk karakteriseeren, wij weigeren er het meest
echte en ware van zijn dichterschap in te zien. Zij is er,
om zijn besef van het leven, van de blijheid en de kracht
des te sterker te doen gevoelen. En soms is een enkele
blik op de natuur, op de omgeving zijner kinderjaren,
genoeg om alle ellende met een slag te verjagen. Vroeger
gingen wij wel kastanjes zoeken, heet het, als hij buiten
op het land een ouden bekende, den kloinpenmaker,
ontmoet. En in eens is het heele stadsleven vergeten,
en de jeugdherinneringen rijgen zich • aaneen tot een
reeks van kleurige visioenen. Heerlijk was het buiten
te zijn en met vrienden te gaan zwemmen. Of wel,
wij gingen boschbessen zoeken, hengelen, met den stok
spelen, hazelnoten zoeken ...... om met leege zakken
thuis te komen. Weet ge nog, hoe we 's avonds in 't
donker de meisjes naliepen ? Maar het heerlijkst van
alles was toch, in den herfst, het kastanjes zoeken. wat
waren die vijf, zes boomers boven op de Roz-Wen zwaar
beladen ! Eéri klom naar boven en sloeg de kastanjes
los, een ander bleef beneden staan om ze te rapen.
's Avonds zat dan de heele familie om het vuur, waarin
de bruine kastanjes roosterden. Soms werden wij bij
het zoeken overvallen door de meisjes, die, zonder meegewerkt te hebben, hun deel opeischten. En dat kregen
zij dan ook, want wie zou een meisje boos willen maken ?
Bovendien, wij wisten ze ook te laten betalen voor de
kastanjes, met een kus, soms twee. Hei, wat een spel
gal dat, totdat het donker viel, en in de voile wegen
het vroolijk roepen weerklonk van de kastanjezoekers
zonder oogst
Er is naast alle onvolmaaktheid zooveel, dat ons blij d-
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schap geeft. In het voorjaar komen de zwaluwen, en
hun vlucht wekt in ons de begeerte om op te stijgen
tot het uitspansel, tot de hoogten van den hemel, en
daar voor de menschen te zingen. In het najaar komt
de sterke wind, die de ruimten der hemelen doorvlogen
heeft, en ons eenmaal tot God zal brengen. Wreed is
het lot van den mensch, die aan het uur van den dood
denken moet, wanneer de twijfel in zijn hoofd woelt
en hij niet weet, in wat hij vast mag gelooven. Maar
hoe mooi is het ook te gelooven, dat er een eeuwig leven
zal zijn, dat er een God in den hemel is, rechtvaardig
in Zijn toorn en in Zip liefde, die een einde makers zal
aan de smarten van dit leven, en die ons een paradijs
zal openers, waar onze zielen samen zullen zijn met die
der heiligen en der inartelaren, en waar wij zingen zullen
bij het harpspel der engelen.
Het levend geloof in het goede, dat Taldir ap Herninn
in alien strijd en in alle moeilijkheden ongerept behoudt,
is de bron van zijn grootste kracht. Onwrikbaar in den
sterken grond, voelt hij zijn persoonlijkheid te zeker
en te stevig, om bij het versagen te blijven. Physiek
en geestelijk is hij te volwassen om met de rol van een
klagende en een zoekende genoegen te nemen. Een geluk is
reeds de lichamelijke kracht. „Mijn gebeente, u heb ik
lief, gij zijt mijn beste vrienden, want ge zult de herinnering aan mij het langst bewaren, gij zijt hard als
Steen en leeft na 's menschen dood", zegt hij in een
zijner sprekendste gedichten. En daarna volgt onmiddellijk : „Maar de geest trekt de wereld door, de geest kent
geen hindernis, later zal hij hierheen afdalen, om zijn
gebeente de dingen van den hemel te vertellen". Het
macabere van het beeld wordt in gedachten als deze
in het donker gesteld door het stralend besef der eigen
persoonlijkheid, dat tevens een besef van kracht is.
Wie eenmaal geroepen is om z66 in zich zelf te gelooven,
zal onfeilbaar ook een grooter geloof deelachtig worden.
De uiterlijke dingen verdienen geen aandacht ; zij
mogen ons nOch vervoeren, nOch neerslaan. De stille
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mensch, die sterk is voor zich zelf, is de eenige heerscher.
Stom als het graf, donker en zwart,
Als een dronken en verdoolde ziel,
Als een ziel die 's nachts voortsnelt
Zonder een dak om rust te vinden ;
Als een blad, dat eenmaal groen was
Maar door den herfst verdord is
En op den droogen grond viel,
Waar aller voeten het vertreden ;
Z66 is hij, die hoog gestaan heeft
In den lande, die zijn gezin had,
Zijn vrienden en verwanten,
En goede verdedigers in groot aantal ......
Wanneer hij verlaten zit in een hoek,
Bang en bedroefd als een blinde nachtuil.
Van uit zijn schuilhoek ziet hij op de wereld neer,
En naar hem ziet geen sterveling.
Toch is hij de wijze en de groote,
Hij die ziet en denkt zonder geluid,
Die oordeelt en aanklaagt,
Met stommen mond, zonder woorden.
Die stomme, arme, droefgeestige,
Gebogene, donkere, die iemand was,
En die nu niet meer is dan niets,
Heerscht hij niet over de wereld ? Ja !

De hand van den sterken zelfbewusten geloovige
scheurt met een ruk den voorhang van het noodlot weg.
Het is niet waar, dat enkel dwang en mechanisme heerschen, al geeft de geest zich somtijds te gemakkelijk
aan dien waan over. Zelfs in de knellende slavernij van
het soldatenleven, meer gehaat dan elk ander, kunnen
oogenblikken van een beter levensinzicht oprijzen, wanneer de mannen, moe van stof en zon, plotseling de zee
voor zich zien, de zee van Bretagne ! Daar waait de
vrijheidswind altijd, daar vindt de schooier de kracht,
om zijn vloek tegen de grooten der aarde te slingeren.
Er is een werkelijkheid, die beter is dan de schijn der
waardeloosheid van al het aardsche. De eerste voor-
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waarde om haar te zien is zelfbewustheid en zelfvertrouwen.
De onvoldaanheid met de uiterlijke dingen dezer aarde
en het telkens overwinnend besef van de eeuwige waarde
van het eigen innerlijk wezen, zijn de wortels van een
godsdienstig levensinzicht. Des te sterker zal het zijn,
naar mate de twijfelingen, die zijn groei trachtten te
overwoekeren, heviger zijn geweest. Taldir's geloof is
een sterk geloof, want het heeft den twijfel gezien. Uit
een aaneenrijging van teleurstellingen en smarten, is
hem deze zekerheid bewust geworden : „In het diepst
van den nacht, als aides omlaaggevallen za zijn, zal in
het uitspansel slechts een onvergankelijk iets overblijven .
God alleen, in Zijn grenzenlooze grootheid, als te voren
heerschende over den bouwval der werelden". God
bestaat en Hij alleen overwint den tijd. De wereld is
een vergankelijke schaduw, en een dal van rouw, ijdel
zijn roem en grootheid, liefde, hoop, moed en schoonheid,
— niets is waar dan alleen de hemel. Rust en geluk zijn
slechts daar. 0, hoe heerlijk in te slapen bij het ruischen
van den wind en de bosschen, en bij het zingers der
vogels, dat de leden wiegt, zijn laatsten slaap te slapen
bij de lofzangen der heiligen, en na dien slaap te ontwaken
in den hemel, weer bij klanken van gezang !
In den nacht klinken in de golven van de woelende
zee de stemmen der omgekomenen, in de echo's der
bergen zucht de wereld onder de zwaarte van den drukkenden nacht, boven de kerkhoven wemelen de stemmen
der dooden, wier lichamen in het graf vergaan, hebt
gij die stemmen gehoord ? Maar hoor dan ook een geluid
zoo licht en zOO snel, dat ge niet weet, werwaarts het
gaat, tonen, die nieuw leven geven aan den mensch en
aan alle dingen : dat is de stem van God, die tot de
wereld spreekt, en als ge haar hoort voorbijgaan, heft
dan uw hoofd ten hemel ! Zoek de stilte, waar ge alleen
met God kunt zijn en Hem kunt aanbidden ; daar wordt
het gezang der vogels een gebed, en daar voert het
klotsen van de zee ons hart naar hooge ruimten.
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Stilte der Retraite, heilige vrede,
Gewijde reinheid der kloosters,
Gij verbijstert onze geesten.
Aardsche glorie is een windstoot,
Maar gij zijt goederen van een beter wereld I

Midden in de parochie Karnoet verrijst de heuvel
van St. Gildas. Daar stond eenmaal een tempel der
druiden, waarvan de omgevende kringen nog te zien
zijn. Daar waaien altijd de winders rond de ravennesten,
daar groeien vrijelijk hei en brew. 0, daar te droornen,
vooral als na onweer en regens de lucht blauw en helder
is, de bergen van Gourin en de dalen van Kastellin zich
in den zonnegloed vertoonen, en als de ijle nevels nit
de aarde opstijgen, zoodat de brave lieden van Poher
tot elkaar zeggen „zie de gezaligde zielen, die ten
hemel opgaan !" Zij houden alien van dien heuvel, en
als het pardoenfeest van St. Gildas daar is, stijgen ze
blootsvoets naar den top, maken er driewerf een rondgang en dalen daarna af, gehoorzamend aan een gebruik
van duizenden jaren. De druIden zijn lang dood, maar
het gebed leeft daar eeu-wg.
De innigheid van het gebed klinkt door alle poezie
van Taldir heen. In het samenleven met de stemmen
der natuur en met de innige gevoeligheid van het vroomkatholieke Bretonsche y olk, wordt het roepen tot God
een natuurlijke gewoonte. God, bescherm mij tegen de
vrees van den nacht, tegen het gif der zekten, tegen
de dolle wanhoop, tegen de boosheid van menschen,
roept hij uit, bescherm Bretagne tegen zijn vijanden !
Het gebed is de stem der hoop, en zonder haar zijn wij
als reizigers in den nacht, die hun eigen weg niet zien.
En toch, boven hun hoofd staan de sterren, altijd open
oogen, die onze wereld in haar blindzwarten nacht
bewaken.
Er zijn onder ons de verkilden van gemoed, die aan
niets ge ooven, zelfs niet aan de vreugde of het genot.
Levende zijn zij al dood, bij elke schrede opent zich voor
hen een groeve met den dood in de diepte. Hun voorhoofd
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is gefronst, als zij moesten glimlachen, hol en donker
zijn hun oogen, hun armen krachteloos, hun rug gekromd.
Zij haters slechts, zij zien niets dan wreede blikken, en
de worm in iedere bloem. Zij zwerven over de zee van
het leven, zonder een haven te vinden om rust te nemen.
Zij worden door den noordenwind gedreven, zonder
vriend of helpende hand. 0, de verkilden ! Went u tot
hen, en God zal u zegenen.
Het is goed te leven, het is goed dichter te zijn. Want
de dichter kan de helper der anderen worden. Hoog is
zijn zending op aarde. Jong werd Lec'hvien, de bard,
uit dit leven weggenomen : Gods wil is diep. Maar zeker
is dit, dat uit zulk een doode het leven groeit, want het
bloed der dichters is het zaad der toekomstige geslachten.
De barden van later eeuwen zijn onze hoop, want zoolang
de harp en het zwaard beide in de hand van den dichter
waren, geschiedde geen kwad. In Bretagne leven nog
de zwervende zangers, vaak veracht en vergeten, maar
de belofte van het land.
De dichter zal het offer voor de menschheid brengen.
In een klein stadje, in diepe rust van den y acht gezonken,
waakte alleen een priester. Zijn leven ging voorbij tusschen kerk en kerkhof, maar 's nachts, als de stervelingen
rusten, werkt zijn geest. Zijn eenige vriend is God, en
zijn ziel is een twin van poezie, van mysterie en schoonheid. Hij is een dichter als de oude barden, maar nooit
zal iemand zijn gedichten lezen, want hij houdt ze al
jaren lang in zijn boeken verborgen. En toch ...... vele
ervan zijn hoog, vele zijn schoon. En in zijn hart stijgt
na veel lezen en heriezen een heel natuurlijke ijdelheid.
En de hoogmoed nijpt hem vaster en fluistert hem in :
publiceer die verzen morgen, ze zijn mooi, de gelijken
van de mooiste waarom zou je zoo in 't verborgen
leven ? Het hart van den nederigen bard klopt. Voor
zijn eigen glorie zou het niet zijn, alleen voor den roem
van Bretagne, want zijn poezie, bekroond in de wedkampen zou de eer vergrooten der Bretonsche taal......
De priester opende zijn geschreven boek, maakte er het
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teeken des kruises over, en toen hetzelfde teeken over
zijn bleek voorhoofd, en, zonder het hoofd te wenden,
wierp hij het boek in de vlammen. Toen weende hij over
de drooge asch, maar zijn ziel verhief zich hoop tot den
hemel. Hij nam zijn pen, en schreef het beste gedicht
van zijn leven, het Lied van het Offer.
Ondanks zijn innig religieuze opvatting van het dichterschap, was het voor Taldir niet weggelegd een der
goddelijke poeten van de menschheid te worden. Daarvoor wortelt de gesnoeide boom te vast in de aarde.
Al mag hij op sommige momenten zijn kunst omhooggevoerd hebben tot de kristallijnen sfeer, zij is niet genoeg
ontworsteld aan aardsche krachten, om daar blijvend
te vertoeven. Zijn vroom gemoed heeft een aardsch
voorwerp zijner vereering van noode. Het zoekt een
beeld van God op aarde, dat in directer woorden en
beelden geprezen kan worden dan het hemelsche huis.
Dat is het aardsche vaderland, Bretagne. Taldir is in
de eerste plaats de dichter van zijn land. De liefde voor
Bretagne stijgt bij hem tot een vrome aanbidding. De
meeste zijner gedichten zijn uitingen daarvan.
De innige verteedering voor het vaderland is een
gemeenschappelijke trek van de moderne poezie bij
alle Keltische volken. Zij mag soms een overspannen
karakter aannemen, men hoede zich ervoor, haar ernstige
uitingen van ijdele gezwollenheid te verdenken, al zou
ons de schijn daartoe kunnen leiden. Die taaie trek
naar den geboortegrond een vooral bij de Amerikaansche Ieren welbekend verschijnsel —, die in een gevoelige
ziel tot een mystieke extase groeien kan, is zeer goed
te verklaren. Met hun scherp geteekend eigen nationaal
karakter staan de verschillende Keltische naties in
dagelijksche aanraking met groote volken, die op het
geestelijk leven der gansche menschheid een overwegenden
invloed oefenen. Hoe sterk moet dan die invloed vooral
niet zijn op de enkele resten van de oude Kelten, die
zelfs de politieke zelfstandigheid zoolang misten of
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nog missen ! Voor zoover de Kelten tot de volken der
Britsche kroon behooren, bestaat tusschen hen en den
machtigen buurman een geestelijke tegenstelling, zoo
schril als zich moeilijk een denken laat. Voor zoover zij
een deel van Frankrijk bewonen, mag die tegenstelling
minder sterk zijn, doch hebben zij dikwijls zwaarder te
lijden gehad van de centraliseerende politick van het
koningschap of de republiek. Het treffend verschijnsel,
dat de Kelten hun geestelijke eigenaardigheden zoo zuiver
hebben bewaard, niettegenstaande de nabuurschap van,
Engeland of Frankrijk, bewijst al, hoe innig de gehechtheid aan het eigene van dit intuitieve yolk zijn moet.
Maar intenser is zij geworden door het onafgebroken
geestelijk zelfverweer, dat van een gebiedende noodzakelijkheid was. De sterke geesten, die in Bretagne
Bretonsch wilder blijven — en dat moesten zij om
lets te kunnen zijn voelden die liefde voor den grond
als een natuurlijk wapen in zich groeien. En dat zij bij
hun landgenooten weerklank daarvan vonden, komt
doordat ieder datzelfde gevoel in meerder of minder
mate in zich droeg en draagt. Zij zouden het geen oogenblik kunnen prijsgeven of zelfs laten verslappen, want
dan zou hun slechts de ondergang wachten in een groot
geheel, dat het hunne niet is. Vandaar dat ieder besef,
ieder gevoel bij hen van de zucht Haar den geboortegrond doortrokken is, welke er een natuurlijk en van
zelf sprekend bestanddeel van wordt. De zon, die ons
de bron van alle leven is, wordt voor hen de zon van
Bretagne. De wind en de zee en het yolk van het eigen
land zijn voor hen iets met een ander, een weer beteekenend leven dan waar ter wereld ook.
Naar den rhythme van het nationale lied van Wales
gaf Taldir aan Bretagne zijn volkslied Bro goz ma zadou,
„Oud land mijner vaderen". In een ander lid, dat populair
geworden is, klinkt het als in een ritornel „ik houd van
U, Bretagne" : land van heiden en rotsen, van bergen
en bloemen, land met uw krachtige taal en moedige
menschen, die houden van dans en zang, die vrouwen
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het hof weten te maken en in den slag weten te sterven.
In Bretagne staat, aan den rand van het bosch, de kleine
woning van vader en moeder ; daar rusten zij beiden
in het kleine kerkhof. Alles is daar goed, de wind is er
niet koud, leed en bedrog zijn er verre. Van alle takken
klinkt er het gezang der vogels, en de bloemen ontbloeien
aan alle kanten. Het ligt tusschen twee diepe zeeen,
en onder de allerschoonste landen kan gees ermee verge eken worden. De balling droomt van Bretagne, de
zeevaarder bidt de Moeder Gods hem naar zijn land
terug te voeren, de gevangene waant door de grauwe
muren heen den geboortegrond te zien, wie in een groote
stad van Frankrijk moet werken voelt des. Zondagavonds zijn gedachten naar Bretagne keeren. Is het
wonder, dat Maurice Barres' „Les Dèracinês " Taldir
tot een gedicht inspireerde ?
Vreugde aan de jongen, gezondheid aan de ouden,
heet het in een nieuwjaarslied. Goede vangst en voile
netten aan den zeeman, rijke oogst en vette weiden
aan den hoer Voor den knecht lust bij den arbeid en
een meisje, voor de deerens honderd minnaars en weldra
een man ! Voor den vader een zak met goud in zijn kast
om een koe of een kalf te koopen, voor de moeders, uit
de armen van den wind, een hoop kinders. Voor den
pastoor een christelijke parochie zooals de Bretons
zijn —, en mogen al onze priesters ware herders wezen !
En voor Bretagne, al het goede van de aarde en den
hemel ; mogen zijn barden, zonder verpoozen het Bretonsch en het geloof bezingen !
De zee ! Zij is de vertrouwde van alle Bretons, aan
wie hun leven en, ach hoe dikwijls, hun dood gewijd is.
Zij haten haar niet om de vele offers, die zij van het yolk
vraagt, integendeel, zij heeft voor hen het huiselijke van
een kerkhof, waar heel veel vrienden liggen. Bij de dichters
is haar schoonheid en grootschheid een thema, dat eindelooze variaties gedoogt. Als een troep uitgeputte Bretonsche soldaten de zee voor zich zien, bloeien hun harten
open. Van de zee zegt Taldir tot zijn vriend Doric Ar Gall :
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lk houd ervan te zien naar de toornende zee.
Wanneer het schuim opspringt op de kammen der golven
Te hooren naar den stormwind, die om mijn hoofd huilt,
De vlagen die loeien, en den donder die davert
Te hooren, ver in zee, het ploffen van het alarmgeschut,
Dat met luide stem den dood van menschen verkondigt,
En den afgrond die spot : „ik zal jullie hebben, jongens !"
Welke ontelbare schatten bergen de grijze golven,
Hoeveel honderden beenderen rollen op hun bodem !
Maar als de zee stil en effen is, dan houd ik van het witte zeeschuim,
Dat met den wind voortglijdt en de rotsen streelt.
1k houd van de stralende zon, wanneer ze in zee schuil gaat,
En wanneer ze 'sochtends opgaat als het groote oog van God.
1k houd van het mooie scheepje, zoo slank en zoo vlug,
Wanneer het in het donkere water zijn y ore uitholt.
1k houd van het y olk van de zee, de matrozen van onze kust,
Volk van hoofd en van geloof, kracht van ons land, eer van Bretagne!

De liefde voor zijn yolk brengt den dichter tot de
volkskunst. Wil hij het yolk pakken voor zijn stoute
droomen, dan moet hij het eerst winnen door zich een
van hen te toonen. De zending van den dichter is voor
zijn yolk ; laat hij dan tot het yolk spreken in zijn eigen
taal. In Bretagne zal dat hem niet moeilijk vallen. Daar
leeft het oude lied nog bij de zwervende paten ; de
bundels van Luzel en Le Quellien leeren ons dat. Taldir
heeft menigrnaal den zuiveren volkstoon gevat. Daar
zijn vooreerst zijn balladen als de „Elvendans", de
„Stervende dichter en zijn vloek", „De oude hoed en
de nieuwe hoed". Dan zijn er zijn lied] es op volksgebruiken, die vaak een godsdienstigen achtergrond hebben,
zooals de „Dag der armen van Karnoet" en de „Aalmoes
van Kerahez", waarin wij lezen kunnen van de roerende
verteedering van rijken en armen beide voor het oog
van God. Een andere keer is het een wild feest, dat
gevierd wordt, en de nationale drank, de „jistr" dient
verheerlijkt : „Tankerru, dat smaakte goed ! Ik had er
tien kannen van kunnen drinkers !" Hoeveel typen, die
Bretagne uit de verte voor ons doer opleven, staan
niet voor ons in Taldir's poezie. Wij hooren den blinde
van Korle op den hoorn blazen, dansen met de matrozen
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over de golven, schudden het hoofd over den dronkenlap,
die den haan van Keristin tartte en zijn vermetelheid
met den dood bekoopen moest. Daar is de schoenmaker,
die schoentjes klopt voor zijn liefje, maar er nooit lets
voor terugkrijgen zal, en de heks, voor wie de mannen
wegloopen en de vrouwen een rozenkrans bidden. Maar
het zuiverst zien wij het Bretonsche yolk voor onze oogen
in de heiligenliederen, bijvoorbeeld die op St. Gwennole
en St. Gildas. Want de dagen der groote heiligen van
Bretagne zijn de dagen, waarop alles wat in het Bretonsche
y olk aan innigheid en aan levensvreugde leeft, zijn
schoonsten bloei ten toon spreidt.
Wij willen het van Taldir wel gelooven, dat de ziel
van Bretagne zich opnieuw sterkt, dat de „oude moeder
Bretagne" — doet het beeld niet aan de Iersche Kathleen
ni Houlahan denken — in elk Bretonsch huis leeft. En
wij begrijpen zijn oproep tot het y olk om onwrikbaar
te staan voor haar. Wij begrijpen het ook, dat hij graag
oude tijden ophaalt en in zijn poetische droomen verwijlt bij de heldenfiguren, d e vroeger den roem van
hun land hebben verbreid. Zulk een was Nomenoe, die
in den Karolingischen tijd de Frankische overheersching
voor een reeks van jaren wist of te werpen. Later was
er Pontkallek, die in 1720 een samenzwering tegen den
Regent, met het leven van zich en zijn vrienden boeten
moest. En eindelijk wie ke pt ze niet — de Chouans
der groote revolutie, wier ontembaarheid de laatste
ademtocht van het stervend regime in Frankrijk was.
Hun moed in den langen strijd van list en hinderlaag,
hun meedoogenlooze wraak voor verraad aan Bretagne
zijn de trots van elk jong geslacht.
Maar 'let alleen de helden van de daad waren groot
in den ouden tijd, ook die van het woord. De gedachte
aan de oude Barden van Bretagne, mythische figuren,
waarvan Chateaubriand het eerst levende menschen
had gemaakt, voert onzen dichter naar een fantastisch
romantisme. Zij waren de ware bezielers van hun yolk,
gelijk de hedendaagsche dichters dat ook weer zijn moeten;
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zij zijn voor dezen het voorbeeld. Merlijn en Riwall,
Gwenc'hlan en de blinde Minouz hooren toe, wanneer
de nazaat den horen steekt om Bretagne te wekken.
Verschrikkelijk is de bliksem in den zwarten hemel,
waarin de donder kraakt, doch verschrikkelijker was de
bard Riwall met zijn grijze haren in den wind, wanneer
hij op Roc'h-Ellas met de stem van een wolf of een raaf
de vervioekingen van zijn toorn tegen de onderdrukkers
van Bretagne slingerde. En grootsch is het sombere
beeld der heidensche druiden, Wier zonen alleen aan de
vaderlijke vervloeking ontkomen konden door voor
Bretagne te sterven. Wilde gedachten aan een grijzen
voortijd, toen het Keltische ras fier en groot was, en
de eeuwenoude wijsheid zijner priesters in het harpgezang aan de nazaten overleverde, met het zwaard
tegen vijanden verdedigde
Deze romantiek voert Taldir van lieverlee tot het
pankeltisme, dat ongevaarlijker mag zijn dan pangermanisme of panslavisme, doch stellig niet minder heftig
in de geesten woelt. Herhaaldelijk is door buitenstaanders
met klem van redenen betoogd, dat de Keltische volken
van Bretagne, Wales, Man, Schotland en Ierland door
de ontwikkeling der historie zoo ver van elkander verwijderd zijn geraakt, dat van een werkelijke cultuurgemeenschap tusschen hen in onze dagen geen spoor te
bekennen is. Wel bestaat er natuurlijk een algemeene
geestelijke ver-wantschap, die het bijvoorbeeld den
Welschman Lloyd George mogelijk heeft gemaakt in de
onderhandelingen met Ierland een succes te behalen,
dat aan geen Engelschman gegeven is geweest. Doch
deze is te weinig een tastbaar ding, dan dat uit Naar het
hedendaagsche „rasbesef" der vijf (of, als men Cornwallis mederekent, zes) Keltische volken te verklaren
zou zijn. Dat rasbesef, kiem van het pankeltisme, is
niet in onafgebroken ontwikkeling gegroeid uit de oude
tijden, toen het groote Keltische rijk bestond, maar
het is gesproten nit de romantiek, die de Kelten in het
middelpunt der internationale belangstelling had ge-
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plaatst. De Engelsche „bel-esprit" Matthew Arnold had
de grootheid en de eenheid van het Keltische ras in 1867
verkondigd, en rinds dien tijd drongen zijn historisch
onjuiste meeningen steeds dieper in de gemoederen der
nazaten van de oude Kelten. Men was erop uit de gemeenschap, die verloren was geraakt, weer te herstellen.
Daarom voerden Bretagne, lerland en Schotland op het
voorbeeld van Wales jaarlijksche dichterfeesten waar
de herleefde oud-Keltische druiden en barden zich in
voile praal aan den volke vertoonden. Men begon elkaars
feesten te bezoeken, kwam zoodoende in aanraking met
elkander en besloot in 1898 .zelfs tot het houden van
pankeltische congressen, waarvan het eerste in 1901 te
Dublin plaats had. Wat daar werd opgedischt, is voor
onzen smaak veelal gezwollenheid, bombast en onnatuur,
doch voor het emotioneele Keltische gemoed hadden deze
theatrale vertooningen een onweerstaanbare bekoring.
Ook Taldir komt onder den invloed van deze superromantiek. Hij steekt de zee over en landt in Wales,
waar de taal hem vreemd geklonken moet hebben en
waar het strakke methodisme hem, den intultieven
katholiek, niet aantrekkelijk kon voorkomen. De „furor
celticus" overstemt echter alle gevoelens, en hij stort
zich met vreugde in het feest der rasverbroedering. Later
vinden wij hem ook in Ierland als afgevaardigde van.
Bretagne. In zijn poezie heeft dit hooggestemd pankeltisme talrijke sporen achtergelaten. En het doet zich
daar voor niet alleen als een weemoedige blik op het
verleden toen de Kelten groot waren, doch ook als een
hoopvolle verwachting van de toekomst, als de macht
der Kelten opnieuw bevestigd zal zijn. Want de nieuwe
eeuw, heet het in menige pankeltische uiting, zal dip
van den geest zijn, en in de wereld der geesten zal het
Keltendom, gelijk eenmaal Hellas, de leiding geven.
In zijn gedicht „De vijf zusters" spreekt Taldir van
het ontwaken der Keltische volken uit hun langen slaap
en het herleven van hun eenheidsbesef. In „De Kelt"
voert hij de geschiedenis der Kelten langs onze oogen :
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hun vroegere macht door eenheid, hun langzame onderwerping aan sterker Buren en hun toekomstige grootheid door den geest :
Groot is mijn geloof in de Felten
Want nooit nog hadden zij, wat zij verdienden.
Weldra zult gij den Kelt zich hoog zien verheffen
Om het Ware te verdedigen, om te strijden zonder rust
Tegen Geweld en Leugen, die de gansche wereld beheerschen,
En misschien menig y olk ten verderve voeren.

Den vrienden in Wales, die met de Bretons het nauwst
verwant zijn, roept hij toe : „Wij zijn broeders !" In
hun land ziet hij de bakermat van zijn eigen Bretonsche
yolk. Een fierder toon nog slaat hij aan in „De menhir".
In de hooge onwrikbare steenblokken, die het voorgeslacht in den Bretonschen bodem geplant heeft, herkent hij het symbool van den Keltischen stam, die sterker
is dan de wereld en de eeuwen, die altijd wild, fier en
zwijgzaam blijft. Wanneer hij de stille wateren van het
Meer van Killarney doorklieft, openbaart zich aan hem
de gedachte, dat slechts de Keltische Zelen elkander
begrijpen kunnen. Het hoogst stijgt de hoogmoed van
den dichter en zijn geloof in het Keltische ras in zijn
gedicht • „Mijn ziel". Maar nergens wordt ons ook zoo
duidelijk, dat het pankeltisme van Taldir geen holle
klank is, doch een innerlijk besef, dat uit de romantiek
van zijn wezen groeit. Hier loch opent hij ons zijn ziel,
die is „een zee zonder oevers, die druppel voor druppel
gemaakt is door de geslachten der voorvaderen". Dit
gevoel van innigen samenhang met het voorgeslacht
moest den romanticus noodzakelijk tot pankeltist maken,
en wij begrijpen hem nu beter wanneer hij laat volgen :
Ik ben er trotsch op als een Keltenzoon geboren te zijn,
Te behooren tot den edelsten stam ter wereld,
Die bestemd is om eenmaal te zijn — men zal het zien —
De Koningin der anderen, het naast tot de Drieeenheid.
In iederen Kelt die van het echte ras is —
Hun werken bewijzen het onwraakbaar
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Is een wonderbaarlijk element, een bovennatuurlijke grootheid,
Die heden ten dage langzaam aan de wereld doordringt.

Men ziet het, in zijn wezen wijkt dit pankeltisme niet
of van het streven naar cultureele opperheerschappij,
dat wij ook bij machtiger volken hebben waargenomen.
Daar het in een kleine groep geen gevaar voor de vrijheid
van anderen vormt, kunnen wij het met meer sympathie,
en daarom met juister begrip, beschouwen. Bij een yolk
met hooge gaven en sterke latente krachten is het niet
onbegrijpelijk, als in de romantiek zijner dichters dergelijke romantische gedachten tot uiting komen. Zij
kunnen ook slechts dienen als aansporing tot grooter
inspanning op den weg omhoog.
De geheele in het bovenstaande beschreven geestelijke
evolutie van den dichter vinden wij in kort bestek weerspiegeld in een reeks van vier gedichten, Gweledigeziou
of „Visioenen" getiteld. Zij vormen het hoogtepunt van
Taldir's poezie. Het gevoel is hier het diepst en het
sterkst, de plastiek het zuiverst, de rhythme het bewogenst.
In den vorm bereikt hij hier een meesterschap, waarvoor
al de overige gedichten wijken moeten. Nergens geeft
hij aan zijn innig meevoelen met de natuur, die voor
hem als een deel zijner ziel leeft, zoo zuiver uiting. Hier
is, evenals in zijn oeuvre als geheel beschouwd, de negatie,
de vertwijfeling aan het aardsche, ja de door hemzelf
vervloekte verkildheid, het punt van uitgang. Besef
van eigen kracht en van levende verwantschap met de
natuur doen hieruit het geloof in iets beters en hoogers
spruiten. Dat vindt zijn hoogste uiting in het gebed.
En de door het gebed gesterkte liefde tot het leven uit
zich weer het krachtigst in 's dichters onverbreekbare
gehechtheid aan den bodem van Bretagne en aan het
verleden van zijn land. Dat met romantisch kleed gesierd
verleden wordt de belofte der toekomst.
Wie is de meester zoo machtig, dat hij de stralende
zon zijn weg aanwijst ? Wiens wil drijft de maan, die
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van onze arme aarde de nachtelijke droefheid verjaagt,
zonder rust langs dezelfde paden voort ? Ziet de sterren,
die als zilveren spijkers zijn : schrikt gij niet van de
gedachte daarheen te kunnen opstijgen ? Maar : heerlijker en stralender dan zij alien is God !
Wat is de mensch naast God ! Hier ben ik nu, een
arme dichter, die Gods grootheid bezingen wil. Maar
ik kan dat niet. Want noodiot en dwang zijn mij opgelegd, dat mijn vermoeide en geschokte ziel altijd een
geluk moet zoeken, dat zij nooit vinden zal. Was ik
maar een hooge berg : dan zou ik altijd roerloos staan
en op mijn rug zou ik geslachten van menschen kunnen
voeden. En nu kan ik den mensch niet eens naar behooren liefhebben. Of anders, was ik maar een vogel,
een merel, een nachtegaal, een mees, een roodborstje
of een zwaluw : dan zou ik omhoog kunnen vliegen en
met God spreken. En als ik eens de zeewind was ! Dan
zou ik jagen over Bretagne van de eene kust naar de
Maar ik
andere, en elk leed van mijn land afweren.
ben een vergankelijk mensch — waarom ben ik niet
een kind gebleven of in de wieg gestorven ? God's
wil is niet te vatten. 1k moet gehoorzamen en heb slechts
een gebed. Het is niet een bede om roem, schoonheid of
rijkdom, doch deze : dat ik eenmaal een hemelsch Bretagne
moge betreden en daar, te midden van mijn yolk, in
het Bretonsch voor God's voeten moge zingers.
De worm van den dood is in ons en met ons groeit
hij van het oogenblik onzer geboorte af. De toorn van
den sterken man, die de ziekte komen ziet, is de machtelooze woede van den os, die naar den slachter wordt
gevoerd. wij moeten wel klagen. Maar laten wij ook hopen.
Want wij hebben een troostmiddel gekregen, het gebed,
dat onze klacht verzacht. Het gebed tot Maria stort
balsem over onzen hood.
Eens was ik gestegen op den top van den heuvel van
St. Gildas. De eene zijde van den berg rustte geheel
onder de donkere floersen van den nacht, de andere
glansde flauw in het maanlicht. Over heel Cornouailles
0. E. XXII 5
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zag ik heen, en de laatste schijnsels der gezonken zon
lagen over de verre zee. Langzaam rees de maan in
het firmament en zijn stralen schenen zich in velden
en heiden vast te haken om een ladder tusschen aarde
en hemel te vormen.
Toen werd het mij alsof de korst der aarde openspleet.
De distel boog zijn spitsen omlaag, en de bremtakken
hun bloemen, en de steenen vluchtten weg van de wegen.
De graven openden zich. De dooden verrezen uit hun
holen, en stegen den heuvel op. Daar schaarden zij zich
in drie rijen en ik, verbijsterd, beschouwde die uit mijn
schuilplaats. De eerste rij was die der oude dichters met
hun harpen, de tweede die der strijders van vroeger
eeuwen, vijanden van Romeinen en Franschen, met de
van bloed geroeste zwaarden aan hun zijden. De derde
rij vormde het landvolk met zijn hooivorken en zeisen.
En in de doodelijke stilte werd de zware ademtocht der
verrezenen hoorbaar.
Zij begonnen te spreken. Eerst de bard Konan, na
vijftien eeuwen aan het graf ontrukt. Toen de dichter
Gwenc'hlan, wiens zang zich na honderden Nan jaren
hernieuwde voor zijn verjongd yolk. Toen Nomenoe,
de roemrijke bestrijder van Galliers, Normandiers en
Saksen. Dan de arme „roturier" Le Balb, notaris van
Pleyben, op wiens oproep in de dagen van Pontkallek
veertig parochien zich verhieven om den Franschen
gouverneur Chaulnes te weerstaan, totdat hijzelf in
Carhaix het leven liet. En na hem Le Chalotais, eenmaal
lid van het parlement van Bretagne, die ter wille van
de vrijheid van zijn land te Saint-Malo den gifbeker
ledigen moest. Eindelijk de brave Gab Gwinamant,
een der chouans van Bretagne, 's dichters grootvader,
die met de hooivork in de hand het strijdge-woel ingesneld was.
Nog vele anderen waren er. Hun woorden waren voor
het herrijzend Bretagne. Als een verdord blad trilde
het hart in mijn lichaam. Mijn ooren suisden en mijn
oogen sloten zich. — Maar toen ik den volgenden ochtend
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in de voile zon ontwaakte, herdacht ik mijn visioen.
De grond bewaarde geen sporen van het gebeurde in
den nacht.
Smart over het aardsche en vertrouwen op het gebed
tot God zijn de levenwekkende krachten der menschenziel. De romantiek is de stem van het yolk, dat worden
wil wat het was en wat het zijn kan. Voor het jonge
Bretagne heeft Taldir ap Herninn, of, zoo men wil,
Francois Jaffrennou, voor wat leeft in hem en in zijn
land, de schoone NNoorden gevonden.

VERZEN
VAN

W. G. ZWAAN.

SOMBERING.
'k Ben dof — en moe — en zonder zin — ;
De wassende maan straalt zilver-blauw aan glanzen hemel,
Te midden van het stip-licht flikk'rend sterrengewemel ;
De zee bruist van verr' haar eind'loos zingend, teeder lied,
Als droevend weene-zacht hoe zij wreed haar vloeding
[stiet
klaagt klachte
lang
wat ik zoo min' —.

Jets trilt — diep ver —, treed 't Al nu in — ;
't Is windeloos stil alom in 't bleek doorlichte duister,
Slechts soms een enkele zucht streelt als zoet held'
[gefluister — •
'k Weet dat 't waze strand-, duin-, bosch, lieven in
[wond'ren droom,
0, hoe gaarne zou 'k waud'len, met uren-urenlang
[loom' —,
Week —, zonder eind
zonder begin —.
Maar
'k ben dof — en moe — en zonder zin !
't Is mij of 'k aan handen en voeten
Eng gebonden ben, —
Als zou ik starre moeten boeten
Tot 'k mijn lot gewen

MIST OP ZEE.

Een warme mist schoof tusschen aard' en zonn.e ;
De lieve stralen geelden nog met matten kracht,
Pogend zich te beroepen op hun steedsen macht —,
Doch de guldene bol werd 'lijk een nonne,
Die, niet achtend 't leven, verbloemend vrouwlijk pracht,
Zich nit over des wereld's Zijn in bede-klacht —
En haar wezen heenblankt tot een madonne.
De duinen starden in room-witte glansen, —
Zwegen, zwegen —, zooals het breede vreemde strand ;
De borne golven spoelden langzaam uit op 't zand, —
Zij hadden gestaakt 't vele krullend dansen,
Als werden zij neergedrukt door onweerbaar hand ; ......
Hun doez'lige rijen verdunden tot smal kant,
Dat soepel siersel scheen der zeee-transen. —
Voor mijn oor waren alle geluiden heen ; —
Geen stem —, geen lach, geen zang wilde tot mij komen,
Geen mensch of dier —, geen kleur of zoete aromen —;
Zachte klaagde in mij droevig-vol geween ; —
De miste-vacht scheen de wereld af te zoomen, —
Aileen op doff zee hing een zeil te droornen
Van enkel schip dat in lucht te drijven scheen.
Mijn ziel geleek dat stille vage zeil,
Zoo alleen, alleen op misten aard' —,
Zwevend teeder, niet opsteig'rend steil,
Maar glijdend langzaam, naar zon'gen gaard'. —
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KIND EN METGEZEL
DOOR

NINE VAN DER SCHAAF.

Van het Kind.

Als ik to morgen ontwaa.k
Zie ik de machtige die mij stilzwijgend wacht,
Hij zit in mijn stille kamer
Gedoken in de mantel van een koning,
In mijn droomen heeft hij tot mij gesproken :
„Al wat -je wilt, mijn jongen, dat zal vervuld zijn",
Nu wordt
kleiner, hij wordt gestolen,
Hij wordt nevel, ik zie hem verdwijnen,
Hij vliedt onzichtbaar, mij blijft wat hij zeide.
Een geest komt binnen, groot mensch die met veel
]gerucht
Plast in het licht dat in mijn kamer stroomt,
Hij lijkt op het brood dat ik hongerig verslinden zal,
Zijn stem spreekt laag ratelend, dat is zijn morgengroet,
Ik luister en ik schater en ik kus heel behoedzaam
De metgezel, ik sta aan de rand van zijn donkere wereld,
Ik zie in zijn oogen, ik woon dicht bij zijn hart,
Ik vervluchtig, ik vlied onzichtbaar, hem blijft mijn
[geschater.
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Van de Metgezel.

Hoe uit mijn schaduwenland
Te treden in zijn morgenland ?
Ik heb veel vezels versponnen tot fijn dradenspel,
Ik heb de wind gebreideld en zijn bevende muziek
[opgevangen,
Ik heb mij in stilte bewogen in wouden met veel geruisch,
Nu sta ik bevende aan de grens onzer landen,
Blind beweeg ik mij in het andere,
Blinde colos kom ik struikelend hem naderbij,
In zijn fijne en Wilde spelen word ik opgenomen,
Hij geleidt mij en speelt mijn ziel dronken,
Dat ik mijn wijsheid uitspreek in gebroken klanken,
Van hem komen de fijne pijlen door het ruim jagen,
Suizende elk als een vluchtige hartszang van zijn wil,
Hij is eindeloos meer dan mijn bedachtzaamheid,
Struikelend ga ik om zijn gang to begeleiden,
Wijl mijn gedachte, ijdele zwerver,
Eindeloos wijd zijn jonge leven omkruist.

LEESTAFEL.

Dr. Fritz Beer. De Relativiteitstheorie van Einstein en
haar geschiedkundige grondslag. Uit het Duitsch vertaald
door F. E. J. „Handboekjes : Elck 't Beste". Mij. voor
Goede en Goedkoope lectuur. Amsterdam, 1921.
Dit boekje geeft voor zoover dit mogelijk is in zoo klein bestek en
zoo populairen vorm, den inhoud van Einstein's theorie goed weer,
zonder kritiek en zonder er een eigen standpunt tegenover in te nemen.
Hier en daar is het noodeloos uitvoerig b.v. waar de schrijver ons
duidelijk wil maken, dat men van sommige gebeurtenissen niet alleen
wil nagaan waar, maar ook wanneer zij gebeurd zijn, wat hij voldoende
acht om te verklaren, „de wereld der dingen heeft drie afmetingen,
de wereld der gebeurtenissen evenwel heeft er vier". Verderop in het
boekje wordt trouwens de beteekenis van den tijd als vierde coOrdinaat
W.
beter uiteengezet.

W. Emmens. Kant en Nietzsche. (Een paedagogische
uiteenzetting), 57 p. Dezelfde. Arbeid en Studie. (Een nieuw
onderwijsplan). 48 p. J. Ploegsma. Zeist, 1921.
In een brochure van omstreeks zestig bladzijden de grondgedachte
van Kant's wijsbegeerte uiteen te zetten, aan te wijzen hoe het denken
en streven der 19e eeuw daardoor bemnvloed is, en ten slotte aan te
geven waarin Kant en de 19de eeuw te kort schoten en hoe ze verbeterd
rnoeten warden, schijnt mij een bovenmenschelijke taak. 1k bedoel
dan ook niets onvriendelijks aan het adres van den mij sympathieken
auteur, wanneer ik zeg dat hij m.i. niet daarin geslaagd is. Tusschen de
eerste helft, de uiteenzetting van Kants kennistheorie (m.i. speelt
daarin het Ding an sich een veel te groote en de transcendentale Methode
een vee1 te kleine rol) en de tweede — de striictuur van de 19e eeuw
kan ik nauwelijks verband vinden. Ook tegen de beschrijving van de
19e eeuw heb ik velerlei bezwaar. Kan men nu in ernst van die eeuw
zeggen bijv. : „De kerk werd een zelfstandig instituut met eigen geschiedenis en met onveranderlijke dogma's en formules. Het leven, dat
de kerk binnen wilde, moest zich voegen naar deze vaste, koud-ver-
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standelijke vormen" ? Me dunkt, voor zoover deze dingen waar zijn,
gelden ze toch ook we! vOOr Kants philosophic haar intrede deed. En zoo
is er veel meer. Wonderlijk doet het dan tegen het slot aan Nietzsche,
den prediker van de Ewige Wiederkehr als den apostel van de Einmaligkeit, de onvergankelijke waarde van elk gebeuren, te zien aanprijzen
tegenover Kant. Ik meende dat juist de Neo-Kantiaansche Badensche
school het is geweest, die dit onvergankelijke van elke daad, elk gebeuren in het middelpunt harer beschouwingen had geplaatst.
In de tweede brochure wordt een nieuw onderwijsplan ontvouwd,
door den schr. ook reeds op andere plaatsen verdedigd. Of juister een
nieuwe inrichting der H.B.S. Imrners voor den schr. evenals voor Prof.
Blaauw is het deel van ons onderwijs- en opvoedingssysteem, dat v6Or
alles onze aandacht vraagt, het middelbaar onderwijs. Waarom ik dat
onjuist acht, zal ik bij de recensie van het plan Blaauw uiteenzetten.
Voor den heer Emmens komt daar nog bij, dat hij een ijverig bestrijder
der klassieke opleiding is, die naar zijn meening in alle landen buiten
Nederland geheel afgedaan heeft. Of hij daarbij niet wat veel naar zich
toe rekent, als hij bijv. zegt : „in Engeland vallen van de kant van
Labour woedende slagen op deze twee zuilen", mag betwijfeld worden
als wij in het rapport der Engelsche Staatscommissie, aangewezen „to
enquire into the position of classics in the educational system of the
United Kingdom" als het oordeel van de „accredited representatives
of the Labourparty" het volgende lezen : „Their witnesses told us
that the Labourparty was seriously concerned with the fact that
in industrial districts education is too much limited to utilitarian
subjects, that there is lack of opportunity for children of the working
classes to get a classical education, by which many of them are well
suited to benefit, and that it is therefore important that in each district
one or more Secondary schools should be in a position to provide it."
Deze vertegenwoordigers der arbeiderspartij schijnen mij een dieper
inzicht te hebben in den samenhang van geestelijke stroomingen dan de
schr., wanneer deze ter bestrijding van utilisme en aankweeking van
idealistischen zin een zoo groot mogelijk deel van ons yolk van het
eindexamendiploma H.B.S. wil voorzien.
Het gebrek onzer H.B.S.-opleiding, haar te overwegend mathematisch-natuurwetenschappelijke vorming, zou m.i. nog aanmerkelijk
versterkt worden, wanneer men met de verdere plannen van den schr.
meeging om het aantal lesuren der H.B.S. met circa -I te verminderen,
om aldus gelegenheid te scheppen dat de leerlingen halve dagen de
school bezoeken en in de rest van den tijd hun onderhoud verdienen,
afgezien van de andere bezwaren die m.i. dit plan drukken. 1k meen
dan ook dat wij een gansch anderen kant uit moeten om de idealen van
den schr., die ik deel, een stap nader tot hun verwezenlijking te brengen.
PH.
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Streven naar ons
I. Kooistra. Onze Groote Kinderen
doel. Tweede druk. Wolters, Groningen. 1921. 316 p. / 5.50 gb.

Het feit dat binnen twee jaar een tweede druk van dit werk noodig
blijkt, bewijst voldoende dat het populair en makkelijk leesbaar is.
Maar naast deze reeds niet te versmaden eigenschappen bezit het veel
hoogere. De schrijfster beschikt over groote ervaring, veel kennis, tact
en fijn gevoel. Speciaal bij zoo teere problemen als sexueele opvoeding
en voorlichting treedt dit aan den dag. Maar ook de andere hoofdstukken : Eenvoud, Coeducatie, Beroepskeus, Karaktervorming leggen er
telkens getuigenis van af. Moge deze tweede druk even spoedig als de
eerste zijn weg vinden.
PH. K.

Dr. J. D. van der Waals Jr. De Wereld-Aether. Volksuniversiteitsbibliotheek. No. 12. Haarlem, De Erven F. Bohn. 1921.
263 p.
De schr. bezit de gave — vooral voor een schrijver van populairwetenschappelijke lectuur onmisbaar — door te dringen tot het essentieele en dit los te maken van het technische en bijkomstige. Zoo heeft
hij kans gezien een boekje te schrijven over de ontwikkeling van een
der hoofdproblemen van de mathematische physica met zoo goed als
geen enkele formule. Daardoor eischt het boek heel weinig schoolkennis;
een ieder zal het kunnen lezen die voldoet aan den door den schr. geformuleerden eisch, „dat zij belang zouden stellen in het onderwerp
en zich een zekere moeite zouden willen getroosten om in het juiste
begrip ervan door te dringen." Maar ook voor de meeste natuurkundigen
zal het boek van waarde zijn. Samenvattende uiteenzettingen van de
geschiedkundige ontwikkeling van natuurkundige theorieen ontbreken
in de literatuur bijkans geheel. Hier vindt men in beknopte en heldere
uiteenzetting hoe het denkbeeld van een wereldaether is opgekomen,
hoe het noodzakelijk bleek voor de verklaring der lichtverschijnselen ;
welke moeilijkheden zich voordeden bij de nadere uitwerking van de
gedachten over zulk een algemeene middenstof ; hoe in de negentiende
eeuw door Faraday en Maxwell ook de electromagnetische verschijnselen met dien aether in verbinding werden gebracht, en daaruit de elec-

tromagnetische lichttheorie ontstond. Het boek brengt ons aldus tot
den drempel der 20e eeuw. De groote ontdekkingen der 20e eeuw met
name Einstein's gravitatietheorie zullen in een tweede deel behandeld worden. Wat ons thans geboden wordt geeft recht om te verwachten dat dan de Nederlandsche populair-wetenschappelijke literatuur een behandeling van het geheele aether-probleem rijk zal zijn, die
elders tevergeefs zal worden gezocht.
PH. K.
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Dr. J. A. Cramer. Zekerheid. Een bock over Jezus
Christus. J. Ploegsma, Zeist. 1921. 220 p.
Dit bock, uit een Volksuniversiteits-cursus ontstaan, is voor leeken
geschreven. En zoo mag dan hier ook wel een leek er zijn meening over
zeggen. Tot mijn spijt moet ik dan bekennen, dat ondanks veel dat het
geeft ik denk o.a. aan het zesde hoofdstuk : Jezus, p. 144-175. —
het bock mij niet bevredigd heeft. Het is mij te weinig thetisch, te veel
polemisch. Eerder dan een bock over Jezus Christus zou men het kunnen
noemen een bock over de meeningen omtrent Jezus. Uitvoerig wordt
weerlegd het „liberale" beeld van Jezus, p. 57-84 en de symbolische
opvatting van de Evangelien, p. 115-144. De bewering dat Jezus zijn
Messiasgeheim verborgen zou hebben „om te verhinderen, dat door
te duidelijke prediking van de spoedige komst van het Godsrijk diegenen
zich wellicht zouden bekeeren, die naar Gods vOOrbeschikking daarvoor
niet waren aangewezen", wordt op een viertal bladzijden (94-98) weerlegd, hoewel zij (terecht !) door den schr. „het werk van theorie-maniakken" wordt genoemd, „waarbij we verder niet behoeven stil te staan".
Waarom haar dan genoemd ? Hetzelfde geldt bijv. van de weerlegging
van de afleiding van het Evangelic uit het Gilgamesch-epos (133-136).
Daarentegen mis ik veel, dat naar mijn gevoel hier wel een plaats
had verdiend. lk denk bijv. aan de verhouding van Jezus tot het Joodsche yolk en daarmede tot het Oude Testament, die bijv. in Wernle's
bock over Jezus zoo uitnernende diensten bewijst om ons te laten zien,
waar Jezus aan het Oude Testament, speciaal de profeten, aanknoopt,
waar het specifiek-nieuwe, het eigene ligt.
Ook het hoofdstuk over de opstanding, 175-196, is mij te polemisch.
De schr. heeft mij niet doen voelen, wat we religious gewonnen hebben
als we de theorie der „objectieve visioenen", die hij bestrijdt, hebben
laten varen voor de theorie der „lichamelijke opstanding", die hij aanvaardt. Want dat we bier niet te doen hebben met de nuchtere realiteit,
die zich laat constateeren met de middelen der objectiveerende natuurwetenschap of zich door een notaris laat vaststellen, dat de grond voor
het opstandingsgeloof niet is „uitwendig waargenomen gebeurtenissen,
maar godsdienstige ervaring", wordt door den schr. zelf erkend (p. 193).
Wanneer wij het er over eens zijn dat God heeft ingegrepen op het centrale oogenblik der wereldgeschiedenis, op het oogenblik, dat-naar alle
menschelijke berekening het einde beteekende van Jezus' werk, is het
dan inderdaad noodzakelijk te bediscussieeren, op Welke wijze dat ingrijpen heeft plaats gehad ? lk ben door het lezen van dit hoofdstuk
niet geschokt in mijn overtuiging, veeleer erin versterkt, dat ons in de
Evangelien ook op dit punt gegeven is hetgeen wij van noode hebben,
en dat het hier nutteloos, ja in den diepsten grond oneerbiedig is meer
te vragen.
Met groote instemming heb ik daarentegen gelezen, wat in het laatste
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hoofdstuk, God in Christus, (197-220) over het dogma der Drieeenheid
wordt gezegd, al geldt het ook hier een polemiek. Want ik ben overtuigd dat hier die bestrijding ter religieuse verheldering noodzakelijk
is. Het moderne denken staat zoo ver of van de veronderstellingen der
Grieksche wijsbegeerte, dat de vorm waarin dit dogma ors is overgeleverd ons thans den inhoud ervan niet nader brengt, maar verduistert. Daarom is het dringend noodig dat de theologie zich weder op
dien inhoud gaat bezinnen en hem gaat uitspreken in een vorm die
doorzichtig is ook voor hem, die niet eerst lange historische studien over
Grieksche wijsbegeerte heeft gemaakt. Al is wat de schr. hier geeft
zeker geen oplossing, dat hij de vraag heeft durven stellen schijnt mij
PH. K.
reeds een groote verdienste.

Dr. A. H. Blaauw. Evenwicht en Levensrichting Hollandia-Drukkerij. Baarn 1921, 313 p.
Een van de grootste voordeelen der „natuurwetenschappelijke
methode" is ongetwijfeld haar exactheid, die weer een gevolg is van de
controleerbaarheid van al haar uitspraken aan de ervaring. Ten opzichte van de zekerheid harer resultaten doet de moderne natuurwetenschap dan ook nauwelijks onder voor de wiskunde. Vandaar de zoo
wijd verspreide meening, dat wij heel veel aan exactheid zullen winnen
wanneer allerlei levensproblemen behandeld zullen worden door wiskundigen of natuuronderzoekers naar „exacte methoden." Reeds een
kleine halve eeuw geleden heeft Spruyt tegen dit misverstand gewaarschuwd : Logisch denken in het practische leven te willen aankweeken
door onderwijs in de wiskunde, is paardrijden willen leeren op een hobbelpaard, zoo ongeveer zegt hij in een van zijn Gidsartikels. Hij bedoelt
er natuurlijk mede, dat de moeilijkheden op het gebied der kultuurwetenschappen en der maatschappij zoo ontzaglijk veel grooter zijn, en
dat degene, die alleen gewend is aan het constructieve, bij elken stap
controleerbare denken der wiskunde niet beter maar minder geschikt
is ze te overwinnen, dan degene wiens wetenschappelijk denken aan
minder overzichtelijk materiaal rnethodisch werd geschoold.
Aan die uitspraak moest ik voortdurend denken toen ik het werk
las, waarin Prof. Blaauw een reeks tijdschriftartikels en brochures
thans heeft samengevat. Het boek bevat veel en velerlei , ook een
menigte van zaken die slechts in vrij ver verwijderd verband staan met
den hoofdinhoud, die wederom tweeledig is, nl. het ontwikkelen van
een „natuurwetenschappelijke (in casu biologische) wereldbeschouwing",
en van het bekende onderwijsplan, dat de aandacht van velen heeft
getrokken. Ik moet mij hier tot die beide hoofdzaken bepalen en kan
ook ten opzichte daarvan hier alleen mijn hoofdbezwaren noemen.
Ten opzichte van het eerste punt heb ik dit trouwens reeds gedaan,
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Telkens weer heeft het nlij getroffen, hoe schrikwekkend onexact natuurwetenschappelijke redeneeringen worden als men ze toepast buiten het
studiegebied, waaraan ze zijn ontleend. Ik zal slechts een voorbeeld
geven dat echter fundamenteel is, omdat het 't vitium originis van het
geheele „systeem" m.i. aanduidt. Op pag. 63 (Inleiding van het deel :
Goed en Kwaad) worden de begrippen goed en slecht, hooger en beter
ingevoerd in physiologischen zin. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat
daaraan „natuurlijk geenszins eenige moreele waarde wordt toegekend."
Het spreekt vanzelf hoe zou ook de natuurwetenschap, die principieel
van zulke waardebeoordeelingen afziet, hier een stem in 't kapittel
kunnen hebben ? Maar dit neemt niet weg dat juist deze physiologische
begrippen heel geleidelijk en zoetjes aan en zonder dat eenig nieuw
niet-biologisch-natuurwetenschappelijk principe wordt ingevoerd, worden
omgetooverd in het echte goed en kwaad, en daarop het geheele gebouw
der wereldbeschouwing wordt opgetrokken. Dat dit dan wankel staat,
behoeft geen betoog.
Ik heb voor de lezers van dit tijdschrift reeds vbOr vele jaren (1913)
uiteengezet waarom ik elke „streng natuurwetenschappelijke levensen wereldbeschouwing" voor een contradictio in terminis houd. Het
boek van Prof. Blaauw heeft mij nergens aanleiding gegeven dat
standpunt te verlaten.
Tusschen de „biologische wereldbeschouwing" en het „onderwijsplan" van den Heer Blaauw zie ik eigenlijk geen ander verband, dan
dat bij beide de wetenschap als de alleen fundamenteele waarde in 't
middelpunt der aandacht staat. Terecht heeft Dr. J. H. Gunning in
een kritiek van een der brochures in Bergopwaarts gezegd, dat Prof.
Blaauw, trots zijn tegenspraak toch eigenlijk aan niets anders den kt
dan aan een re1ncarnatie van het oude, „denkend deel der natie". Zijn
geheele levensvisie is typisch intellectualistisch en vandaar — het kan
niet anders ondanks alle poging tot democratie in den grond door
en door aristocratisch. Aileen, terwijl voor den echten Ost-Elbier „der
Mensch beim Baron anfangt", heeft voor den schr. de menschwording
plaats bij het doorschrijden van de poort naar het Hooger Onderwijs.
Vandaar dat voor hem de sociale quaestie zich reduceert tot deze eene
vraag : de begaafden uit alle standen in staat te stellen dat onderwijs
te volgen. Nu is dit ongetwijfeld een eerbiedwaardig doe!, waaraan ik
gaarne wil medewerken, maar de wijze waarop het hier gemaakt wordt
tot het 66n en al der sociale quaestie, is voor mijn besef eenvoudig verbijsterend. Misschien zal men meenen dat ik hier overdrijf. Daarom
eenige citaten : „Ik ben verder overtuigd, dat meer dan met eenig ander
sociaal-democratisch beginsel betreffende socialisatie van kapitaal of
bedrijven, het y olk gebaat is met de bereikbaarheid van alle opleiding
naar de mate van ieders aanleg". p. 161. „De doorvoering hiervan
grijpt — boven alle andere hervorming — de sociale kwestie in het
hart." p. 162. „De afstand en het verschil der standen zal door dezen
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maatregel alleen reeds op den duur aanmerkelijk geringer worden" p.165.
Trouwens beter dan eenig citaat spreekt het feit dat Prof. Blaauw voor
zijn denkbeeld — in de huidige omstandigheden — van den staat een
offer vraagt, dat door een geestverwant, den Heer Emmens 1) zeer laag
berekend geschat wordt op 125 millioen per jaar, en dat hij alleen zeer
bedenkelijke motieven weet te onderstellen bij wie die som niet aanstonds
voor dit doel zouden willen beschikbaar stellen. Op gevaar of van bij
al die onwilligen te worden ingedeeld wil ik hier uitspreken, dat als ik
zij het ook maar enkele percenten van de door Prof. Blaauw geeischte
som te mijner beschikking had, ik die niet zou besteden voor het door
hem genoemde doel, maar voor de opvoeding en het levensgeluk van de
groote massa, de 95% der niet hoog intellectueelen, die den schr. blijkbaar in 't geheel niet ter harte gaan.
Het is mij volstrekt onbegrijpelijk hoe men kan meenen, dat de bootwerker der toekomst zich gelukkig en tevreden zal voelen, doordat hij
weet dat zijn beter begaafde broer op staatskosten zich voorbereidt
voor een begeerde positie in de maatschappij, of waarom de onder de
eentonigheid van zijn arbeid zuchtende fabrieksarbeider die toch (of
juist daarom) met zijn vrijen tijd geen weg weet, met de maatschappelijke verhoudingen verzoend zal Taken omdat een nichtje van hem langs
dienzelfden weg leerares in een der moderne talen is geworden en daardoor een gansch ander ontwikkelingspeil dan hij heeft bereikt. Wat
gaan mij die veel-te-velen aan, antwoordt de Heer Blaauw, „wij rekenen
bij een y olk of een kring alleen met de besten." p. 160. Ja, juist dit is
het groote verschil tusschen een aristocratische en een democratische
geesteshouding. Nog afgezien van de vraag of de intellectueel meest
begaafden nu juist de besten zijn, gaat het n-t.i. bij de sociale quaestie
niet om eenige percenten van het y olk, maar om alien, zeker ook — en
niet in de laatste plaats, om de ook intellectueel minder bedeelden.
Juist dezen moeten opgevoed, opgevoed ook tot levensgenot, anders
en hooger dan de prikkelfilm of de schunnige literatuur hun verschaft.
Duizenden werken thans reeds in jeugdorganisaties van allerlei slag en
'deur aan deze geweldige taak, maar hun getal is veel te klein en hun
middelen veel te beperkt. Hoe uiterst weinigen worden nog bereikt.
Opvoeden tot arbeidsvreugde en echt levensgenot, dat wil dus ook zeggen tot echten levensernst, van de groote massa, niet van weinige intellectueelen, dat is het geweldige probleem dat voor ons ligt. Met wat
vrijen toegang tot middelbare en hoogeschool is in dat opzicht nog maar
heel weinig gewonnen. Tegen dat de staat weer eens een honderdtal
millioenen beschikbaar heeft — en lang vOOr dien tijd — zal hij dit
ontzaglijke probleem met alien ernst onder het oog moeten lien. Het is
in mijn oogen waarlijk niet minder, neen zeer veel meer urgent, dan de
zorg voor de weinigen, wier lot de Heer Blaauw door zijn onderwijs1) Zie zijn op p. 232 aangekondigde brochure Arbeid en Stud e.
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plan allereerst, neen alleen, wil verbeteren, ofschoon zij toch, zelfs onder
de huidige omstandigheden, er veel beter aan toe zijn dan de velen
boven wie zij in intellectueelen aanleg uitsteken.
Maar tot zulk een opvatting over de „kudde-menschen", de „veel te
velen" kan men natuurlijk niet komen op grond eener „biologische
wereldbeschouwing."
PH. K.

Dr. T. Hoekstra. Geschiedenis der Philosophic. le deel.
Oude Philosophic. J. H. Kok, Kampen.
Dit bock geeft geen hoogen dunk van het filosofie-onderwijs aan het
Kampensche Instituut. Al wat daarin deugdelijk is, behelst niet meer
dan de gewone feitenkennis, die in elk leerboek van de geschiedenis der
Grieksche wijsbegeerte is te vinden. De behandeling is zonder persoonlijk inzicht en zonder een beheersching der stof, die aan dit bock
reden tot bestaan zou geven. Nu kort geleden een Hollandsch werk
over dit onderwerp is uitgegeven (een Geschiedenis der Wijsbegeerte,
eerste gedeelte door W. Jansen bij Thieme te Zutfen) waarbij dat
van Dr. H. in alle opzichten achterstaat, schijnt mij zijn werk
geheel overbodig. Het begrip van een innerlijk verband der denksystemen d.i. eener innerlijke tekortkoming van het eene en aanvulling door het andere ontbreekt. Al het volgende staat hier los op
het voorafgaande. Dit innerlijk verband aan te wijzen is joist de
wijsgeerige taak van den geschiedschrijver der wijsbegeerte, waarmee
hid zijn inzich t in zijn onderwerp kan bewijzen.
De eigenschap waardoor het geschrift van Dr. H. zich eigenaardig
van andere onderscheidt (want deze onderscheiding is er dan toch ) is
een theoiogische wet-ed.', die somtijds zeer naief is en die overal wordt
te pas gebracht opdat de leerlingen toch nergens een wijsgeerig begrip
zouden overwegen zonder alvast te voren te weten of het in overeenste,rnming is met „de Christelijke religie". De theologie die daarbij wordt voorgedragen vertoont niet racer diepte dan een meest alledaagsche Gereformeerde schoolmeestersdogmatiek bevat. (Zoo bijv. als Plotinus' emanatieleer wordt aangestipt). Dit getheologiseer geeft aan den schrijver
uitlatingen in de pen, niets zeggend vooral wanneer hij goedkeurende
akklamaties uitdeelt. Zoo teekent de Schr. bij zijn bespreking van
Plato aan dat men „bij hem gegevens vindt, welke de wijsgeer die op
het standpunt der Christelijk belijdenis staat, met eenige wijziging
verwerken kan". Vergeet vooral deze „eenige wijziging" niet ! Nog beter
komt Plato eraf in een zin als : „daar is inderdaad een bovenzinnelijke
wereld, waarin de oertypen van de zintuigelijk waarneembare wereld
z ijn". Hoe jammer echter dat de Schr. te dezen opzichte Plato niet
meer kan geruststellen. Bij Plotinus heet het : „deze schoonheidsleer met haar metaphysischen grondslag is eenigermate verwant aan
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die van de Christelijke philosophie". De overbodigheid van dergelijke
ongepraeciseerde uitlatingen verhindert den schrijver niet daarniee
kwistig te zijn. Het verschil in opvatting tusschen Plato en Aristoteles
wat aangaat de „waardeering voor het familieleven" wordt herleid tot
een huiselijk geval „Aristoteles is gelukkig getrouwd geweest, terwiji
Plato de weelde van het bezit van een lieve vrouw nooit heeft gekend".
De Christelijke filosofie die in des schrijvers bezit is, gelijkt op een
dictionnaire waarin over alles wel even de juiste meening kan worden
opgeslagen. Zoo weet de Schr. dan ook dat ruimte en tijd vormen van de
dingen zijn. Het is niet noodig daar met Kant verder over na te denken.
1k vermoed toch dat onder Christelijke filosofie heel wat waardevollers
en diepers kan zijn begrepen dan waarmee deze Schr. maneuvteert.
Elders wordt Plato weerlegd met uitspraken van Augustinus, die niet
anders zijn dan een verschuiving der Platonische gedachten zelf, een
zekere vermindering aan wijsgeerig gehalte van deze. In plaats van
zich bij de meedeeling van feitenmateriaal te beperken om wijsgeerige
bewegingen te teekenen in hun representeerende hoofdfiguren (zooals
goed onderwijs doet) gaat de Schr. veelal andersom te werk, en
geeft hij bij een tekort aan probleem-teekening, een te veel aan
namenkennis.
Veel zou .echter te verheven zijn, wanneer een degelijk overzicht van
Plato's wijsbegeerte geschreven ware. De Schr. komt in dezen echter
hopeloos te kort. Een Plato-vraagstuk bestaat voor Dr. H. niet. Van
Natorp's werk wordt melding gemaakt om zich tegelijk daarvan of te
maken op de meest oppervlakkige manier „afdoende is voor mij"
zoo heet het — alsof dit „mij" bij een schrijver van zoo weinig wijsgeerig doorzicht eenig gewicht in de schaal legt ! De ideeen zijn volgens
Schr. soortbegrippen, tot zelfstandigheden verheven. Dit is wel de meest
populaire en minst-zeggende uitleg van de ideeen-leer. Het logische gehalte der Platonische filosofie blijft onopgemerkt. Bij behandeling van
Plato's ethiek wordt geen melding gemaakt van de Gorgias, die voor de
geschiedenis van het wijsgeerig denken over ethische vraagstukken niet
slechts in de Platonische, maar in alle wijsbegeerte een plaats inneemt
van unieke beteekenis. Voor de ethiek is, zoo mogelijk, de Gorgias
van nog radikaler beteekenis dan de Staat.
Zoo is deze heele Plato-stuaie stelselloos, geschiedschrijving van
slechte soort. Wij krijgen een indruk alsof de Schr. zich nooit met
lief de in de Platonische wijsheid verdiept heeft, en dit niet eens heeft
noodig geacht. Er is hier ten gemis aan eerbied voor een der grootste
verschijnselen van den menschengeest, die vermoedelijk op rekening
komt van des Schr. „Christelijke philosophie". Moest ik alle tekortkoming van deze Plato-beschrijving opsommen, dan had ik de dubbele
ruimte noodig. Ik eindig met de verklaring, niet te begrijpen, waarom
iemand, die met het Grieksche wezen zoo weinig verwantschap heeft
als Dr. H. en wiens belangstelling niet wijsgeerig maar theologisch
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is, zich geroepen voelt cen bock te schrijven over dit zoo diepzinnige en subtiele onderwerp. De tijd dat men daarover een diktaatje uitgeeft is voorbij.
B. de H.
Hein Boeken. Verzen. P. N. van Kampen Zn. Amsterdam.
Boeken ' s versgevoel en de bepaalde natuur van zijn dichtersaard is
overal dezelfde. Wij doen maar een greep en ieder die in de huidige
Nederlandsche letteren thuis is, zegt zonder aarzelen dat deze verzen
van Boeken zijn :
Erinn'ring aan een schoonsten dag
ontmoeting,
Waarvan al laatre lichte stonden waren
Verre afschijn en weerkaatsing
bij de inboeting
Van alle heul en kracht, daar we afgevaren
Des levens stroom met ach verlangen staren
Naar wat van de oevren wonk, wat aCr verzoeting
Van alle iced, ja heil'ging ? Wat nieuw mare,
Die haalt bij 't oud heil van die eene groeting ?
Een dichter die zulke verzen schrijft offert niet aan Peitho, de godin
der overreding. Het maakt ademloos een volzin uit te spreken die uit
alleen maar verkorte bijzinnen bestaat ; Boeken's vers gaat niet zeiden
dien kant uit ; er is zekere krampachtigheid in zijn Nederlandsch. Wie
gestreeid wil worden kan niet bij hem terecht. De stroefheid van Boeken
is iets mannelijks (ik bedoel niet in ethischen zin) dat niet bekoort
maar afwijst Of ook ...... overtuigt ; het overtuigt namelijk van echtheid. Nu is echtheid een groote deugd, niet alleen voor een dichter,
maar zij is niet alles. Zij is een formeele deugd en nog meer is voor
een dichter de materieele deugd van het bezit der groote visie, die bezielt. In Boeken's vers ontbreekt hetgeen bezielt. Daaronder welt niet de
bron die in vloeden stroomt en in dichterlijke opwelling zich ontlaadt,
schijnbaar zonder aanleiding. Boeken behoeft om te dichten aanwijsbare aanleidingen, gelegenheden, die zijn dichterlijkheid opwekken. Al
zijn verzen bijna zijn gelegenheidsverzen in ruimeten zin van dit begrip
en zijn toegelicht met vermelding van wat de oorzaak van hun ontstaan
was. Boven de koepletten die ik aanhaalde, staat : na het lezen van
„Benjamins Vertellingen" en zoo staat boven de meeste een aanwijzing.
Ook hierin zie ik een oprechtheid die het romantisch-ideeele vermijdt.
Boeken is een ras-hollandsche geest, zooals Huygens was. Zijn wezen
is dichterlijk-realistisch, wat ook al blijkt hieruit dat zijn dichtwerk
uiterlijke aanleidingen behoeft en daarop reageert. Zijn verzen zijn
dichterlijke omzetting van het konkrete voorval, en maken daardoor
deel uit van het reeele Leven ; zij bouwen geen van het leven afgelegen
sfeer ; zij zijn geleefd, ofschoon ze daardoor juist gebonden zijn tegelijk
en de vrijheid missen van het dichterlijke... Universum. Boeken is
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allerminst de dichterlijke verbeelder wiens geestesoog een grootere
wereld ontwaart, of de wereld grooter ziet, dan zooals ze ervaren wordt ;
maar een man die uit zijn oogen kijkt en het waargenomene in zijn gedicht vasthoudt. De kenmerkelijke stroefheid en moeilijkheid van zijn
versdiktie beduidt ook het gemis van afstand tegenover het onderwerp
dat aanleiding is. Een aldus ingestelde dichternatuur moet wel een
nadenkende natuur zijn, de aard eens menschen die bij vele gelegenheden jets te zeggen heeft. Toch is dit nadenken geen wijsgeerigheid.
De wijsgeerigheid is breeder, universeeler en dieper dan wat Boeken
geeft ; ook rijker, milder, grootscher. De Hollandsche zeventiende ceuw
heeft in de letteren geen wijsgeerigen inhoud, op enkele uitingen na.
Boeken schijnt mij aan gindsch Renaissancisme te na verwant o m in
zijn kunst, al is zij nadenkend, wijsgeerig te zijn — Maar dat stoere,
stroeve, korte, moeilijke, onbeholpene
dat echte en persoonlijke dat
hem eigen is ik ben ver van het in een dichter te onderschatten. Maar
om recht daarvan te genieten zou men moeten toeven in den feitelijken
kring des dichters en dezelfde aanleidingen meeleven, die de ontspringpunten voor zijn gedichten waren. Ook hierin vertoont Boeken verwantschap met onze Renaissancisten, dat de aard van zijn werk niet
gericht is op de menschheid (zooals alle kunst gericht is, die het algemeen menschelijke zegt) maar op een vriendenkring. Het plaatselijke,
tijdelijke, oogenblikkelijke, gebeurende, dat hemzelf het gedicht in de
gedachten geeft, is faktor uit een direkte omgeving. Men zou in deze
omgeving moeten komen om met het gedicht mee te leven.
B. DE H.

J. J. Meyer. Rust een Weinig. Den Haag. N.V. Uitg.
Mij. Haga.
Dit boekje bekoort mij meer dan zijn titel, die te oudejaarsavondachtig klinkt en waarbij een al te ingetogen stemmigheid behoort. Het
bevat een aantal zeer korte beschouwingen, die reeds aanstonds
boeien door fijnheid van diktie en schilderachtige taal. Nergens het
grauwe der konventioneele stichtelijkheid. Persoonlijk doordacht is
elk woord en religieus zonder uitdrukkelijk merk, en als vanzelf ; terwij1
ook verscheidene dezer kleine opstellen zonder religieuse bedoeling
zijn neergeschreven totdat op het eind even een blik in de verte zich
opent. Waar hier het dogmatische ontbreekt en het aesthetische meer
dan het ethische zich doet gelden, is toch het wijsgeerige niet afwezig,
hoewel gesluierd. Wanneer de term „stichtelijk" een lof inhoudt wil
B. DE H.
ik hem gaarne voor dit boekje bezigen.
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Volk en Taal van Suid-Afrika. Akademiese proefskrif van
S. P. E. Boshoff. Senekal, Oranje Vrijstaat. — Amsterdamse
Des. 1921.
Universiteit.
Er blijft nog veel te doen over voor die Nederlandse en Afrikaanse
taal studeren !
Nog te veel is er gewerkt zonder voldoende kennis van 't AfrikaansHollands en van de inboorlingtalen : te onvolledig gebruik gemaakt
van de dialekten en tongvallen in Nederland, nu en vroeger, en van de
XVI Ide eeuwse groeptalen inzonderheid.
Gevolg er van zijn onjuiste beschouwingen en vooropgezette theorieen over de afkomst van het Afrikaans. Vaak hangt dit ook samen met
verouderende taalinzichten.
In het krities overzicht wijst Dr. Boshoff op de al betere methode
van Dr. Bosman (1916), die hoger taalhistoriese eisen stelt als anderen ;
deze Afrikaner haalt ook de inboorlingtalen, in 't bizonder het Hottentots, aan bij de etymologie van ingeburgerde woorden. Hij brengt verder
ter sprake, meer als eens, hoe eenzijdig de theorie is van Dr. Hesseling
(1899,) — wat ook door Kruizinga (1906) was opgemerkt. Trouwens
dr. H. had zich alleen bepaald tot de Afrikaanse leenwoorden, speciaal
die van Maleis-Portugese oorsprong ; zo kwam hij tot de konkluzie : 't
is een stuk „gecreoliseerde taal" I).
Nog al slecht is Dr. B. te spreken over de beweringen en indelingen van Van Ginneken en Lecoutere 2). „Nou ja," zegt hij, „oor Suidafrika mag 'n mens net soveel onsin praat as jy wil, as dit maar 'n paar
duisend mijl daarvandaan gedoen word."
B. had bij zijn arbeid geen „begeerte om 'n bepaalde teorie te bewys
of te bestry."
Zeif Afrikaner, is hij op de hoogte van zijn taal en de dialektiese
verschijnselen, sociaal en territoriaal ; maar ook voldoende met de inboorlingtalen.
In Nederland heeft hij zoveel mogelik opgetekend en nagevraagd ;
alle mogelike dialektmonografieen en lijsten geraadpleegd ; en meer als
ooit gebruik gemaakt van de gegevens over yolks- en zeemanstaal,
in de XVI Ide eeuw.
Zo kan hij vrij uitvoerig behandelen, „die overeenkoms in woordeskat
tussen Afrikaans en al die tot nog toe bescrewe nederlandse dialekte."
Zijn arbeid is nog maar pionier-arbeid, een 1500 meest typiese woorden
worden besproken. Toch „elke hoofdstuk, paragraaf en rubriek van
my werk is vatbaar vir oneindig veel uitbreiding", zegt hij zelf. Maar
juister inzicht in taal en zuiverder methode maakt deze arbeid van

1) Een mening, die ook overgenomen werd door Schonken, Verdam,
te Winkel. — Zie blz. 92, 130, 287, 351 vv. —361. Ook 135, 227.
2) Zie o.a. blz. 84, 268 n, 73/4, 75. Ook 261, 287, 353, 391.

244

LEESTAF EL.

waarde. Voor die niet Afrikaans, maar Taal in 't algemeen wil bestuderen
staan er tal van wetenschappelike opmerkingen in.
Eerst wordt nagegaan wie de Afrikaanse natie vormden. Als bekend,
waren dit voor 't grootste deel Nederlanders ; dan Duitsers (circa 27 %),
meest uit Nederdu itsland, nauw met ons land verwant, en die vaak
langer wel en korter onder Nederlanders verkeerden ; eerst in het laatst
van de XVI I Ide e euw was de duitse immigratie sterk. Ze versmolten
met de Nederlanders. Evenals de Fransen, al hielden zich dezen een
tijdlang afzonderlik ; na 1780 stierf 't Frans wel uit ; ook onder deze
Franse nakomelingen waren er, vooral de vele jongeren, die in ons land
hadden gewoond. Al de andere Europese volken vormen samen, tot de
Revolutie-tijd, nauwelik een 7 °A. „De bewering als zouden de Boeren
voor een goed deel van slaven of inlandse vrouwen afstammen", had
Colenbrander al afgedaan ; deze bewering „mag met de meeste beslistheid naar het rijk der fabelen verwezen worden."
Onder de O.I.C. bestond de blanke bevolking daar allereerst in Vrijburgers, meest uit Holland en Zeeland oorspronkelik afkomstig, en
vaak kosmopolieten in taal. Daar naast „die spesiaal naar Z.-A. gekom
het om koloniste to word" ; inzonderheid ook Nederlanders ; met name
denkt men aan de weesmeisjes uit Amsterdam en Rotterdam. Dan de
Kompanjiedienaars ; zij hielden de taalbanden aan tussen stamland
en 't Zuiderland. 't Waren regenten en amtenaars, w.o. van voorname
afkornst als Jan van Riebeek, en Jacob Roggeveen, maar ook mannen
als Rycklof van Goens, die van smidsknecht het bracht tot GoeverneurGeneraal van Indie, en de Kaap. Ook de garnizoensoldaten waren in de
eerste tijd meest Nederlanders, later vooral Duitsers. Ten slotte de
zeelui, die Tangs kwamen en weggingen ; vaak lang bleven kalefateren,
victualiseren, en soms deserteerden ; korter of 'anger vertoefden er soms
5 tot 7000 jaarliks aan de Kaap.
Door dit alles was de cultuur aan de Kaap Hollands. De officieele
taal was Hollands, evenzeer die in kerk en school. Cats, Smytegelt,
Wilh. a Brake!, Willem Sluiter, Joh. van Groenewegen waren er de
voornaamste lees- en liedboeken .
Van inwerkende invloed van oosterlingen, slaven en inboorlingen
is geen sprake ; er is alleen kwestie van aanraking, „nie van 'n samensmelting van enige betekenis nie" ; ze behoren voor een deel tot de
Afrikaanse bodem, voor 'n deel tot het milieu, „nie tot die afrikaanse
ras nie."
Naast het Afrikaans spraken en spreken nog enkele groepen van verschillende nationaliteit een „geadopteerd" Afrikaans ; de Engelsen
Engels-Afrikaans, als de Duitsers het Duits-afrikaans ; andere Hottentot- of Maleis- of Bantoe-Afrikaans. Nu zijn wel geschriften met geadopteerde taal tot nog toe bestudeerd als gevende de historiese gegevens
voor het eigenlik afrikaans, waardoor velen tot zo onjuiste theorieen
kwamen.
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Van 't eigenlik Afrikaans geeft Boshoff een veel nauwkeuriger en
kritieser overzicht als vroeger.
Dit bestaat uit erfgoed, eie goed, leengoed. Onder erfgoed horen
ook de neologismen die nu nog uit het nederlands worden geimporteerd
(woorden als fiets, sneltrein, volkskunde, taalwetenschap).
't „Erfgoed getuig van bodem en bedrijf, van arbeid en handel, van
huiselik lewe en gemoedslewe, van die kerkelik-godsdienstige lewe van
die Afrikaanse stam-ouers, van die sosiale en lokale kringe van hulle
herkoms en van hulle aanraking met die seelui" het grammaties
materiaal hoort bijna uitsluitend tot het erfgoed of wijst op spontane
ontwikkeling er van.
„Die eie goed getuig van 'n nuwe bodem, met nuwe plante- en dierewereld, van nuwe arbeidskondities en lewenswyze, -van nuwe ervaringe
in verband met oorlogvoering en trektogte, van volksgeneeskunde en
volksgeloof, van volksvermake en volkshumor, in 't kort van 'n nuwe
volkslewe" ......
Die leengoed getuig van die aanraking met inboorlingstamme, en
'n slawebevolking, van die inboorling se kennis van die bodem en van
allerlei plante en wilde diere, van die slawe se kennis van die kookkuns
en hulle berugheid in die toorkuns. Verder sien ons in die leengoed die
bloedmenging met, maar veral die wegsmelting van Franse en Duitse
volkselemente, die gedeeltelike vermenging, maar veral die geestelike
assimilasie, met 'n Engelse element. Die Afrikaanse leengoed uit
verskillende talen, behalwe uit Engels, is baie beperk in omvang, en
byna in g'n enkele geval van 'n intellektueel-kulturele aard nie, terwyl
enkele wys op 'n min of meer intieme aanraking...... in die kombuis
en in die kinderkamer, die werkkringe van slawekoks en aias ...... "
Het erfgoed vindt Dr. Boshoff terug 1. in de XV I Ide eeuwse nederlandse Litteratuur, 2. in de Statenbijbel, 3. in vele bastaardwoorden,
die al in de XVI Ide euw in Holland voorkomen, en daar vroeger al ingebracht waren door handel en scheepvaart I ). De zeemanstaal was een
betrekkelike taaleenheid : nederlands met 'n bijmengsel van allerlei
vreemds, vooral Portugese en Oosterse elementen. Vooral de bespreking
van 4. de zeemanstaal, en 5. de handelstaal vormt een belangrijk
hoofdstuk. Veel is getrokken uit reisjoernalen, en verzamelwerken
daarbij hadden nog kunnen gevoegd de door de Vries uitgegeven en wel
verzamelde boeken. En in Cats, Spieghel van de oude en nieuwe tijd,
waren nog honderde spreuken, spreekwoorden en zegswijzen te vinden
in alle talen die toen de koopman en zeeman te pas kwamen.
Verder zoekt Dr. Boshoff in de Volkstaal van de XV I Ide eeuw, en
wat nu nog vaak hier en daar is bewaard, Het Afrikaans is toch in hoofdzaak de taal van de eenvoudige dialektsprekende Nederlander en de
meeste nieuw-inkomenden hoorden niet tot de deftigheden Hollands,
maar kwamen voornamelik uit de volksklassen. Niet het Algemeen1) Zie blz. 50, 54 n., 156, 184, v.v.
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Beschaafd, evenmin Dichtertaal als van Vondel, Hooft ; nog minder
HoogHaarlemmerdijks moet dus bekeken en vergeleken.
Zo haalt dus Ds. Boshoff zijn materiaal uit Noord-Hollands of Hollands fries ; Zuid-Hollands en Zeeuws of Frankies-fries, w.o. Westvlaams begrepen wordt 1 ) ; West-frankies of Brabants-Frankies, Oostfrankies of Limburgs-frankies ; 't Saksiese dialekt : „wat van Gelderland of gepraat word deur Overijsel en Drente tot in Groningen,"
— Fries. — Platduits.
Hij vindt veel ; maar ieder Nederlander kan hier van zijn tongval
meer nog bijvoegen. Een en ander geef ik hier. Het partic. praesens
wordt in alle volkstaal heel weinig gebruikt. „Strieps" is algemeen bekend, als „slaag" ; „fluiten" is plat, maar altijd veel eufemistieser als
„pissen" ; „zich toetakelen" als „zich bemorsen" hoort men nog in
't noorden. Op Vlieland is „kossie" een klein kind. „Stroois" (stroohuis) kan vergeleken met Fries „stins" (uit stenhuis). Van Fries is
niet veel te merken in 't Afrikaans, meer van 't nederduits-hollandse
stadfries. Een Afrikaner rebel, de rechterhand van De Wet, zei terecht :
„ik versta die mense hier gemakkelik." Daar kent men „historie", maar
ouder „storie", als in 't Landfries „stoarje" ; „baeitsje", evenals „haljetravalje", en „ystremint" (instrument) ; aensas, bijna aens (aanstonds).
Verder le, s.e, en ook he ; „E', jou dat ter mar del," „jou lea der ;"
„se dat niet" ! „h6 jou dat daen ?".... In Johan Winklers Idioticon was
nog wel wat meer te vinden. — Kindertaal zal „sies" (blz. 370) =
„vies, ba" zijn.
Hoe meer de plaatselike dialekten worden nagespeurd, hoe meer
blijken zal dat Boshoff gelijk heeft : niet slaven invloeden hebben gewerkt maar analogieen naar geerfd nederlands goed.
Trouwens, het taalidee dat deflektie vooral veroorzaakt wordt door
vermenging van in-de-grond verschillende talen, is toch over 't geheel
wel onjuist.
Natuurlik zijn er ook leenwoorden en -ismen ingeslopen, evenals bij
ons ; uit het Maleis-portugees, Hottentots, Kaffers, Frans, Duits, Engels.
Of ook hier niet erfgoed zal blijken bij te wezen bij nauwer beschouwing ? -ismen dus, die al in de Nederlandse dialekten en tongvallen
voorkomen, en voorkwamen ?
Vooral van belang is Boshoff z'n uiteenzetting, hoe 't Afrikaans zich
ontwikkelt en ontwikkelde : Eie goed, blz. 277-346 — „want die yolk
het gewoeker met sy ontvange talente, en ruimskoots selfstandig geskep
om in eie behoeftes te voorsien". Hij bespreekt de verandering in betekenis, in uiterlik, in funksie, — de kontaminatie of versmelting ;
de analogie, beter genoemd nieuwe-navorming ; — afleiding met vooren achtervoegsels, — de samenstelling. Met name de woordvorming
behandelt Dr. B. terecht breedvoerig, psychologies en kultuurweten1) Of in West-Vlaams zo goed als geen sporen van Fries aanwezig
zijn, daarover oordeelt anders Jacob, in zijn studie over het Vlaams.
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schappelik ; „die betekenis-inhoud, gebruik-sfere en gevoelswaarde
van woorde en gesegdes leren ons meer omtrent die y olk en die taal as
die woordvorme". Zo geeft hij veel in verband met de plantewereld
(b.v. : aasvoelbessie, bobbejaans-kos), ag-dae-genees-bossie, tandpynwortel, kanniedood-bossie, wach-en bietje), — en met de dierewereld (trapsoetjies, spuugslang). Of in verband met het boerebedrijf (als drooglandboerderij, veekraal,' melkmeulentjie, mielievloer, rooiwater), — met
jacht, kommandodienst en „trek" (voortrekker, oubaes, achterryer,
uitspanplek, olifantroer, loodpuntkoeel, stormjaers, windop, windaf).
En in verband met huiselik leven (stampmilies, soetsuurdeeg, moskonfijt, velbroek, kleintongetje (huig) 1 ), — en volksgeloof, volksgeneeskunde en volksvermaken (toorgoed, appelkoossiekte, galop-tering,
aasvoelvet, verdwijnpleister, bobbejaansdans, eenbeentjie, trekhoutjies). Zo in verband met de bodem (klipkrans, blinksteen, karogrond,
geelklei), — met plek- en riviernamen (Oorbietjiesfontein, Doringbosrivier, Biesiespoort, Modderrivier, Vegkop, Mooimeisiesfontein, Geduldfontein).
Ook neologismen zijn er. En tal van spreekwoorden en spreekwoordelike gezegden : tou opgou, 'n kaapse draai maak, iemand tromp-op ja,
jakhals-draaie maak, bokant my vuurmaakplek) ; ook historiese als
„Alles sal reg kom se Jan Brand," maar ook „Ik hou van 'n man wat
sy man kan staan," van Celliers ; — vaak produkten van humor en spotlust, die ook te vinden zijn in de zogenoemde volksetymologieen, zeer
in trek nog onder de Afrikaners.
Weelderig is de groeikracht van hun taal. „Degene die 't een arm
taaltje noemen moeten maar eens aantekening houden van wat ze zo
al kunnen horen als ze de kunst van luisteren verstaan."
Dit gaat aan 't adres van Jan te Winkel die 't Afrikaans waardeerde
als „te arm, omdat dit te veel afwijk van de bijbel- en kanseltaal" ;
en van Scharten, die 't een „doofstommetaaltje", „'n gebarsten viool,"
„'n ding zonder poten, staart of oren," 'n „bastaardmopje" vond.
Deze beschouwingen komen „nogal mooi overeen met 'n stok-oue
beskuldiging van 'n skrijwer in die Cape Monthly Magazine (1880) : het
Afrikaans „is a language which already the impress of a highly illiterate
vernacular, a language unsuited to the expression of our daily wants,
and exceedingly efficient when pressed into service by scolding fishwives and itinerant pedlars". 'n Bloemlezing van zulke beweringen zou
„'n baie interessante curiosum" wezen, 'n ding „met baie pote, sterte
en ore", en elk het bijna gese „koppe" ook, maar die afwezigheid van
harsings belet ons ten strengste om van „koppe" te praat. Sulke besk ouinge en beskuldiginge kan ons gerus beantwoord met die woorde
van 'n Afrikaans digter :

1) Biz. 301-346.
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Daar 's 'n nasie te lei,
Daar 's 'n strijd te stry,
daar 's werk !
Daar 's nie na guns of eer te kyk,
daar 's nie na links of regts te wyk,
daar 's te swijg en aan te stryk,
Komaan !"

't Is de taal van een jonge natie. „'n Jong yolk leef yore ntoe. Sy
leuse is die hoop geduld en moed sy wachwoorde 'n jeugdige entoesiasme sy dryfveer en sy yver is nog ongekoeld deur die ontnugterings van mislukking."
Een goed Patriot is de schrijver van Volk en Taal van Suid-afrika,
vol geloof in zijn y olk, in de toekomst : „de afrikaanse yolk het 'n
roeping in die wereldskiednis te vervul."
Ook zijn taal. Die zal 't bewijzen.
Bin TENRUST H ETT EM A.
Zw.
Dr. Hesseling bespreekt deze dissertatie in de Nieuwe Taalgids, en vraagt bij de principiele kwestie waarom in Nederland dat
zoveel intiemer en meer kontakt heeft met Indie niet meer Indieismen vooral in flekite zijn overgenomen. Of in Canada 't Frans
niet erger is „gecreoliseerd". Ook in Indie spreken de Nederlanders
niet a I ' Afrique. Waar Afrikaans zoveel grotere wijzigingen in
zo korte tijd vertoont, blijft hij zich houden aan Schuchardt, en de
mengeltalen-theorie in dit geval aan de invloed van de maleisportugese slaven.
De gevallen staan m.i. niet gelijk. In Nederland en Indie. , en Canada,
komen vreemde invloeden in botsing met een stevig milieu, — ik
zeg met opzet : niet met een beschaafd milieu. Evenmin als dialektismen van Oud-Beyerland, of Amsterdam, of de Friese steden in 't
Algemeen-Nederlands inkomen, als alleen bij uitzondering, zo ook de
Indie-ismen c.a., — al zijn er wel in de gewone kring- en streektaal.
In Afrika evenwel was elke Beyerlandse Boer, elk Amsterdams
weesmeisje, elke stad-Fries, elke nederduitser die hollands trachtte
te praten, een mee-sprekende grootheid in de taal-vormende gemeente. Ook onder de varensgasten, die lang in Indie waren, en
toch geen maleis-sprekende slaven waren, hoorden de meesten tot
de volks-klasse.
(Naschrift, April.)

GEDICHTEN
VAN

„JACQUELINE E. VAN DER WAALS. t

ANNUNCIATIE.

1k hoorde uw voetstap naadren op het pad,
Ik wachtte en zag u na een korte pooze
— Hoe geurden 't dennenboschje en de rozen !
Toen gij mijn open woning binnentradt.
Gij waart dien avond, toen gij tot mij kwaamt,
o Dood, niet overmoedig, niet vermetel,
En toen gij plaats naamt in mijn zachten zetel
Gelijk een knaap zoo schuchter en beschaamd.
„Ik kom misschien wat laat en ongelegen ?
Maar God heeft mij gezonden met een last."
Ik sprak : „Wie tot mij komt van Zijnentwege
Is mij ten alien tijde een lieve gast."
Ik bood u spijze, ik dronk met u den wijn,
Toen spraakt gij vragend en uw oogen zagen
De mijne niet, naar d'uwe opgeslagen,
Maar staarden peinzend in den avondschijn :
„Ik weet, dat ge u een woning hebt gebouwd,
Die gij zoo juist van plan waart to betrekken ? ......
Dat gij de taak, door God u toevertrouwd,
Ten laatste aan uzelve woudt ontdekken,
Ais gij uw eigen leven, leven zoudt ...... "
17
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Maar met een glimlach sprak ik snel en stil :
„Kwaamt gij, o Dood, mij van mijn plannen spreken ?
Spreek en verkondig mij des Meesters wil".
Toen stond gij op, toen gaaft gij mij het teeken,
Waarmede gij de uwen wijdt, o Dood.
Ik deed u even later uitgeleide,
1k zag u duister in het avondrood
Verdwijnen in de duisternis der heide
En keerde langzaam langs het kiezelpad.
Ik sprak niet „goede Dood", ik sprak niet „booze",
Maar 't dennenboschje geurde en de rozen
En ik had het leven nooit zoo lief gehad.

SINDS IK HET WEET ......

Sinds ik het weet — ik weet het wel, ofschoon
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
Het booze woord te noemen, dat bij 't spreken
Licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, —
Sinds ik het weet, werd mij de overvloed,
De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
Die mij alom omgeuren en omringen,
Nog wel zoo liefelijk en wel zoo zoet,
Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer
Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
Het is of ieder zintuig en vermogen
Nog fijner werd en scherper dan weleer,
Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet,
Den vreemden en den vrienden op mijn wegen,
Ontroerder en vertrouwelijker tegen,
En 'k groet ze met een vriendelijker groet,
Sinds ik het weet, is God mij weer nabij,
En vaak in d' ernst van 't aardsche spel verloren,
Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren,
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.

MOEDER.

Moeder, naar wier lief de mijn verlangen
Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid,
Ach, hoe zult gij mij zoo straks ontvangen
Na den langen scheidingstijd ?
Zult gij me aanstonds als uw kind begroeten,
Als 'k ontwaken zal uit mijnen dood ?
Zal ik neder knielen mogen voor uw voeten
Met mijn hoofd in uwen schoot ? ......
Maar wat dan ? Wat zult gij tot mij zeggen,
Bij het ver gegons van de engelenschaar,
Als ge uw jonge, blanke hand zult leggen
Op dit oude, grijze haar ?

AFSCHEID.

Een oogenblik voor het voorbije leven
Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan
Van rimplend water, dat met stadig beven,
Het beeld, eer het tot stand komt, doet vergaan,
Den vorm te zien, die in het water drijft,
Onzuiver zoo van kleuren als contouren,
Die, vluchtig bij het allerlichtst beroeren,
Geen wezen heeft, dat in zichzelf beklijft...
En heen te gaan en niets dat achterblijft
Dan dingen, die wij meenden te bezitten,
En niet ons eigen waren, die als klitten
Nog hechten in de plooien van ons kleed,
Maar die wij van ons doers, zooals we leed
En bitterheid en zorgen van ons deden,
Als niet van ons, als dingen van 't verleden
Eên oogwenk voor het vlottend watervlak te staan
En naar 't verwarde spiegelbeeld te staren,
Dat nog de trekken draagt, die de onze waren,
En stil en eenzaam heen te gaan.

MORITURA TE SALUTAT.

Dit zijn Uwe wegen.
Ook de mijne ? 'k weet het niet, mijn God,
Al mijn wenschen en begeerten zwegen,
Toen Gij tot mij spraakt, ik sprak niet tegen,
Ik aanvaardde Uw gebod.
Of mijn hart dit wilde ?
'k Heb niet naar het schreien van mijn hart gevraagd.
Toen Uw glimlach mijne ziel doortrilde
En mijn glimlach gloren deed, verstilde
't Al in mij, dat schreit of klaagt.
Dit zijn Uw gedachten,
Ave, Heer, U groet die sterven gaat.
Dat het ja van hare stille nachten
En het amen harer dagen door geen klachten
Worde ontheiligd en geschaad.

DOODS NADERING.

Is dit, o Heer, dit oppervlakkigheid,
Dat ik mijn uren en mijn dagen
Zoo onbezorgd en zonder veel to vragen,
Zoo ongeveer als vroeger slijt ?
Aileen wat machteloozer en wat zwakker
En zonder levenstaak en levensstrijd —
Des morgens word ik zonder plichten wakker
En hul mij aanstonds in mijn eenzaamheid.
Dan komen vrienden die mij wat verwennen
En meren aan mijn oever hunne boot,
Wij spreken van het leven, dat wij kennen
Met luider stemme en zachter van den dood.
Dan gaan zij heen en eenzaam blijf ik achter —
1k weet niet, is dit oppervlakkigheid,
Dat niet mijn stem nog stiller werd en zachter
En sprak van U en Uwe heerlijkheid ?

Mijn uren gaan voorbij gelijk het zand,
Dat langzaam door de dichte vingers vliet
En wegvloeit uit de vastgesloten hand
Als water, dat ik dronk, maar proefde 't niet.
1k weet niet of ze bitter zijn of zoet,
Ik weet niet, of het zachtkens in mij schreit,
Of in mij lacht — het zingen van mijn bloed,
Het klinkt zoo zacht, en 't ver geruisch zoo zoet
Heer, van Uw eeuwigheid.
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(Naar R. M. Rilke).

Wij mogen U niet eigenmachtig beelden,
Gij scheemrende, waaraan de dag ontsteeg.
We ontleenen aan dezelfde kleurenweelde,
Waarmede men uw beeld van ouds penseelde,
Den glans, waarmee de heilige U verzweeg.
Wij bouwen beelden van U op als wanden,
Zoodat reeds duizend muren om U staan,
Want U verhullen onze vrome handen,
Zoodra U onze harten opengaan.
IV.
Ik vroeg : Is dit lichtzinnigheid in mij,
Dat ik niet angstig of bedroefd kan wezen
Van wege mijne zonde, noch met vreeze
Tot U, o Heer, om schuldvergeving schrei ?
Ik kende vroeger toch besef van schuld
En schreide vaak tot U om schuldvergeving,
Hoe is het, dat de dood dan niet met beving,
Doch met zijn groote stilte mij vervult ?
Toen lachte God en sprak : „Toen Gij daareven
Al wat ik nam, vrijwillig hebt gegeven,
Toen gaaft gij in de gulheid van uw bod
Mij ook uw smarten, ook uw levenswonden...."
In 't leven is de zonde onze zonde,
Maar in den dood is ze u w e zaak, mijn God.

DE AVOND IS GEKOMEN.

Het licht werd weggenomen,
Dat over de aarde lag,
Reeds duisteren de boomen —
De avond is gekomen,
En 't was nog klare dag !
De zon had hare stralen
Den rijpen zomernoen
Rechtstandig neer doen dalen,
Met oogsten en binnenhalen
Had ik nog veel te doen.
Toen is mijn zon gezonken
Voor goed en onverwacht,
De bleeke sterren dronken
Het hemellicht en blonken
En bloeiden in den nacht.
Ik zag het vreemd gebeuren,
De handen in de schoot,
En even moest ik treuren,
Om 't sterven en verkleuren
Van 't gloeiend avondrood.
Maar, dacht ik, God zal zorgen
Voor 't geen te velde staat,
Wat moet, dat wordt geborgen,
Zoo niet vandaag, dan morgen,
Als Hij aan d' arbeid gaat.
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Toen heb ik mij tevreden
Tot rusten neergevleid.
Wat nood, zoo hier beneden
Mijn handen 't werk niet deden ?
Wat scha voor de eeuwigheid ?

1st alles Weinen nicht ein Klagen ?
Und alles Klagen nicht ein Anklagen ?
NI ETZSCHE.

Onlangs, en ons lichte schertswoord spreidde
Vreugdeglans om 't leed, waarvan ik sprak,
Was het plots of diep in u iets schreide
En de gaafheid onzer stemming brak.
„Hebt gij dan voor mij slechts scherts en lachjes
Niet de weelde van een klacht of traan ?"
„Immers ook voor God niet", sprak ik zachtjes
En ik keek u lichtverwonderd aan.
„Wilt gij ook voor Hem uw droefheid dragen
Trotsch en eenzaam ?" zoo verweet gij mij.
„Ligt geen aanklacht, lief, in alle klagen. ?"
Was mijn wedervraag. Toen zwegen wij.

DE DOOD ALS VERLOSSER.

Kom nu met uw donker, diep erbarmen,
Eindelijke Dood.
Laat dit pijnlijk lichaam in uw armen.
Rusten als het kind op moeders schoot.
Laat mij veilig door de schaduw uwer groote
Vleugelen gedekt
Slapen gaan, het moede oog gesloten
En het lichaam pijnloos uitgestrekt.
December 1921.

AESTHETISCHE OVERDENKING 1)
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS. t

,,La poesie n'a pas d'autre but qu'elle-meme, elle
ne peut pas en avoir d ' autre et aucun poeme ne
sera si grand, si noble, si veritablement digne du
nom de poeme que celui, qui aura 60' ëcrit seulement pour le plaisir d'ecrire un poeme."
BAU DELA! RE.

,,Dan wordt de wetenschap zelfdoel en zoo de
kunst, en zoo de religie, die haar cultuurtaak verloochent. Dan vraagt niemand zich meer af, wat
het eindelijke doel is, der vele menschelijke bestreJUST HAVELAAR.
vingen."

Er zijn altijd menschen geweest, die de behoefte hebben gevoeld, naar het eindelijke doel der vele menschelijke bestrevingen te vragen, maar daar zijn anderen
geweest : de kunstenaars en geleerden, ethisch en
religieus bezielden, die hun speciale taak, hetzij deze
de aesthetische vormgeving of stileering hunner ontroering of het wetenschappelijk inzicht, of de ethische
1) In het voorjaar van 1921 heeft mijn zuster met liefde gearbeid
aan het schrijven van deze overdenking. De drang haar innerlijk te
uiten, die volgens haar in dit opstel uiteengezette overtuiging het
wezen van kunstschepping is, en die haar ertoe bracht zoo vele
harer gevoelens in verzen neer te leggen, bezielde haar ook bij het
neerschrijven, van wat volgens haar eigen ervaring de verhouding
van den kunstenaar tot zijn kunst is.
Te midden van haar werk deed haar ziekte zich echter gevoelen.
Zij maakte
Aanvankelijk vermoedde zij de ernst harer kwaal niet.
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ontwikkeling hunner persoonlijkheid of de religieuze
godsverhouding betrof, zoo klaar en gebiedend voor
zich zagen, dat ze waarlijk geen tijd hadden — tenzij
dan misschien zoo nu en dan eens in ledige oogenblikken
— zich met de vraag naar de eindelijke bedoeling der vele
menschelijke bestrevingen bezig te houden, doch de
hun opgelegde taak bestreef den met geheel hun hart,
geheel hun ziel en geheel hun verstand.
Voor dezulken is ten alien tijde hun speciaal bestaan
zelfdoel geweest en zoo de wetenschap, en zoo de kunst,
en zoo de deugd en zoo bovenal de religie — die immers
nooit dan met een glimlach van lichte verwondering zal
kunnen reageeren op het verwijt, dat ze een cultuurtaak
zou verloochenen, zij die immers niets anders kennen
en begrijpen wilde dan God en de ziel.
En juist daarom, omdat ze niets anders kennen en
begrijpen willen dan die eerie taak, die ze dienen met
onderschikking van al hun vermogens, met inzetting
hunner gansche persoonlijkheid, bestaat voor hen het
gevaar der eenzijdigen niet, slechts een gedeelte hunner
vermogens in dienst van een bepaalde taak te stellen ;
hun redeneerend verstand bijvoorbeeld in dienst van
hun wetenschap of hun aesthetisch gevoel in dienst van
hun kunst en dit eenzijdig ontwikkelde deel hunner
persoonlijkheid de plaats te doen innemen van het
een voorloopig slot aan haar opstel met het plan later het geheel
nog eens opnieuw te componeeren en daarbij vooral het te snel
opgeschreven slot een grondige omwerking te doen ondergaan. Toen
zij in het najaar van 1921 had ingezien, dat het haar niet gegeven
zou zijn, die zorgvuldiger bewerking te ondernemen, heeft zij mij
het manuscript in handen gesteld. Ofschoon vooral het laatste gedeelte duidelijk de sporen draagt een voorloopige en te haastige
bewerking van het onderwerp te zijn, meende ik, dat, wat mijn
zuster zeggen wilde, in hoofdzaak toch zuiver en voldoende duidelijk ook reeds in deze bewerking was uiteengezet. Op mijn verzoek gaf zij haar toestemming haar denkbeelden in dezen nog onvolmaakten vorm te laten drukken. Het deed mij veel genoegen,
dat de redaktie van ,,Ooze Eeuw" er een plaats voor in haar
tijdschrift heeft willen inruimen.
J. D. VAN DER WAALS JR.

AESTHETISCHE OVERDENKING.

263

geheel ; bestaat ook voor hen het gevaar voor dilettantisme niet, waarin de oppervlakkige, die de eenzijdigheid
wil vermijden door vereeniging van enkele of vele eenzijdige bestrevingen, van zelf vervalt.
Want niet door de bijeenvoeging van verschillende
eenzijdigheden wordt de synthese der persoonlijkheid
bereikt. De fictie der wiskundigen, dat de twee helften
van een geheel het geheel zouden vormen, welke stelling
reeds in het dagelijksch leven onhoudbaar blijkt, wordt
volkomen absurd, wanneer ze op het levende wordt
toegepast. Slechts de onverdeelde persoonlijkheid, die
zich volkomen met hart en ziel aan ee'n enkele taak durft
overgeven, zal zijn ziel en zijn liefde intact bewaren en
beschikbaar houden voor iederen anderen eisch, dien
God, of het leven, of „het diepe willen, dat in hem is"
hem vervolgens of gelijktijdig zal willen stellen.
Niet door samenvoeging van de verschillende zijden
der menschelijke persoonlijkheid, niet door een compromis, waarbij, als bij ieder compromis, de innerlijke
verdeeldheid blijft, noch ook door verwarring en vervaging der verschillende begrippen, waaruit hoogstens
chaos ontstaan kan, wordt de zoo zeer gewenschte synthese
doch ze is plotseling aanwezig, zoodra een
verkregen
persoonlijkheid zich met geheel zijn hart, zijn ziel en
zijn verstand aan een enkele bestreving wijdt.
Niet door verwarring en vervaging der begrippen :
de drang, die den kunstenaar tot scheppen, den geleerde
tot den arbeid drijft, de ethische en de paedagogische,
de erotische en de sociale drang zijn alien van geheel
verschillenden aard en de verwarring en vermenging
dezer verschillende hartstochten, zal bij het denken en
spreken over kunst onvermijdelijk tot begripsverwarring,
en in de praktijk tot nog veel schromelijker gevolgen
moeten leiden.
Natuurlijk een jong kunstenaar, die zijn kunst boven
alles lief heeft, kan tevens een vurig minnaar zijn. Misschien heeft zijn liefde hem wel tot dichter gemaakt,
misschien is het voorwerp van zijn liefde het eenige
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onderwerp van zijn liederen. Maar toch — het is niet
als jeugdig minnaar dat hij zijn kunst beoefent, niet
als kunstenaar dat hij zijn meisje liefheeft. Indien het
zoo ware, ik zou weinig vertrouwen hebben op zijn Heide,
weinig verwachting hebben van zijn kunst.
Een groot geleerde kan tevens een diep geloovige
zijn of een heftig bestrijder van alle geloof, en het spreekt
van zelf, dat zijn wetenschappelijk inzicht meer of minder
door zijn persoonlijke geloofsovertuiging zal worden
gekleurd, doch zoo de drang, die hem tot zijn wetenschappelijken arbeid dreef, niet de vorming van zijn
wetenschappelijk inzicht beoogde, doch de verdediging
van zijn geloof of de propaganda van zijn ongeloof,
slechts zijn geestverwanten zouden — en dan natuurlijk
niet uit wetenschappelijke belangstelling ! — veel gewicht aan zijn uitkomsten kunnen hechten.
Een zelfde persoonlijkheid kan een groot geleerde
zijn en een machtig kunstenaar, een vurig minnaar en
een diepe ethische en religieuze natuur, maar hij kan
niet de kunst dienen en tevens de zedelijkheid, niet de
wetenschap beoogen en tevens het geloof, niet zijn
vrouw beminnen en tevens de kunst of de natuur, niet
God en tevens den naaste.
De geleerde — ach ja, hij weet natuurlijk wel, dat
de arbeid, dien hij verricht, nog wel een andere beteekenis
zal hebben dan de vermeerdering van het wetenschappelijk inzicht, dat ze misschien wel den naasten ten goede
komt, of de gemeenschap, of een nieuwe cultuur, die
geboren moet worden, maar terwip hij wellicht door zijn
rusteloozen arbeid in studeervertrek of laboratorium
de geheele economische en sociale structuur der maatschappij, waarin hij leeft, wijzigt, is hij de eenige, die
zich daar in 't minst niet om bekommert. De overweging, dat de wetenschappelijke waarheid, die hij zoo
zonder eenige boosaardige bijbedoeling in de verborgenheid zit uit to denken, wellicht de ziels- en gemoedsrust
van honderden onschuldigen zal verstoren, dat door
de toepassingen zijner ontdekkingen misschien geheele

AESTHETISCHE OVERDENKING.

265

cultuurcentra in asch zullen worden gelegd of de maat
schappij in een richting zal worden gedreven, waardoor
duizenden tot willooze werktuigen van anderen zullen
worden gemaakt, kan hem niet terughouden van zijn
funesten weg ; de hoop dat tengevolge zijner uitvindingen
wellicht de telefonische verbinding met de planeet Mars
zal worden tot stand gebracht, waardoor ook dit hemellichaam de zegeningen onzer cultuur zal kunnen deelachtig worden, doet zijn hart niet sneller kloppen. En
ofschoon mogelijkerwijze in uren van verpoozing de stille
verwachting zijn naam eenmaal in een „hoekje van een
schoolboekje" vermeld te zullen vinden, zijn eerzucht
aangenaam streelt, het is niet deze stoute droom, die
hem de uren van zijn dag doet uitkoopen en zijn nachtrust verkorten, die zijn hart met onstuimige vreugde
vervult of hem somtijds doet neder zitten in bange vertwijfeling, het is alleen de behoefte, een waarheid te
vinden, een inzicht te winnen, — dat hoogst waarschijnlijk
de wereld om hem heen volkomen koud laat.
En de kunstenaar ach, ja, een man als Baudelaire
wist het wel, terwijl hij zijn woorden wikte en schikte,
dat zijn arbeid nog een andere beteekenis had, dan de
openbaring zijner emotie, dan de zelfontlediging, die
hij zocht. „Je ne veux pas dire", schreef hij, „que la
poesie n'ennoblisse pas les moeurs et que son rèsultat
final ne soit pas d'elever l'homme audessus des instincts
vulgaires, ce serait une absurdite", maar hij had, en
dat blijkt ook uit deze niet heel gelukkige formuleering
van de cultuurtaak der poesie, zich daar natuurlijk
nooit heel ernstig rekenschap van gegeven, omdat hij
tevens wist dat het „resultat final" hem tenslotte niet
aanging, dat hij er zich niet om bekommeren mocht
of kon, wilde hij geen schade lijden aan zijn kunst en
aldus — ofschoon hij zich daar natuurlijk weer niet
moeilijk over gemaakt zou hebben ! — het eindelijk
resultaat bederven. „La poesie", zeide hij, „n'a pas
d'autre but qu'elle-meme, elle ne peut en avoir d'autre
et aucun poeme ne sera si grand, si noble, si veritablement
0. E. XXII 6
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digne du nom de poême que celui qui aura etê ecrit
seulement pour le plaisir d'ecrire un poême".
En zooals nu voor de waarachtige kunstenaars en
geleerden de kunst en de wetenschap zelfdoel is geweest,.
zoo was ook de deugd zelfdoel voor de in waarheid ethisch
bezielden. „De ware ethische bezieling", zegt Kierkegaard,
die deze dingen zoo juist heeft geformuleerd, dat ik
niet antlers kan doers, wanneer ik over het ethische
spreken, dan met zijn woorden mijn zielservaring weergeven, „de ware ethische bezieling bestaat daarin, om
met inspanning van alle krachten te willen, maar om
tevens, door goddelijke scherts gedragen, er nooit aan
te denken of men daarmee jets uitricht of niet. Zoodra
de wil daarnaar loenst, begint de persoonlijkheid onzedelijk te worden". Bijwijlen zal zulk een ethische natuur
misschien naar buiten grooten invloed oefenen, maar
daar zal hij zich niet mee bemoeien. Hij zou er Heist
onwetend van willen blijven om door de uitwendige
omstandigheden, die hij niet in zijn macht heeft, niet
te worden verlokt en verleid. „Hij wil er 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. Wanneer dan
de macht, die alles bestuurt de omstandigheden daartoe
zou willen leiden dat hij een wereldhistorische figuur
werd : ja daar zal hij eerst in de eeuwigheid schertsend
naar vragen, want eerst dan is er tijd voor de lichtzinnige
vragen der zorgeloosheid".
Doch hoeveel ijdeler nog en dwazer dan dezen ethisch
bezielden, die zich over de wereldhistorische beteekenis
van zijn taak niet bekommeren kan, moet den minnaar
van God, den religieus bewogene, de waarschuwing in
de ooren klinken, toch vooral zijn cultuurtaak niet uit
het oog te verliezen. Daarin immers bestaat juist de
religieuze bewogenheid van den vrome, dat hij, onverschillig, wat hij gelooft of niet gelooft, ja zelfs zonder
het geloof in God of de ziel, weet en gevoelt, dat bij God
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en de ziel vergeleken, de geheele overige wereld met al
wat men daarin zou kunnen zijn of beteekenen of bereiken, slechts een kleinigheid is, die er voor hem niet
op aan komt. En de vrome die zich in de eenzaamheid
van het kloosterleven terugtrekt, en de prediker, die
in religieuze bewogenheid een alleenspraak houdt op
den kansel, en de profeet, die de waarheid hem door
God geopenbaard aan de scharen verkondigt, ze bedoelen
slechts God en de godsverhouding, en al zou de boodschap, die den waarheidsgetuige is opgedragen een socialen
inhoud hebben, dan nog zal zijn ijver slechts de gehoorzaamheid beoogen aan zijn lastgever en nooit dat, waarop
nit sociaal en paedagogisch oogpunt alles aankomt : de
uitkomst. Vandaar, dat in sociaal en paedagogisch opzicht dan ook altijd zoo wemig van het werk der groote
waarheidsgetulgen en profeten is terecht gekomen. Want
nauwelijks begon de profeet het nieuwe inzicht, hem
door Gods geest geopenbaard, aan de scharen te verkondigen, nauwelijks trachtte hij — hierin ongelijk aan
de kunstenaars en dichters, die zich nimmer belijden
dan achter het masker der kunst, — zich kenbaar te
maken met het directe woord, of zijn optreden wekte
ergernis, en afkeer, en haat en men haastte zich deze
ongelijkvormige aan de wereld uit te werpen en tot
zwijgen te brengen. Dan bleef somtijds zijn woord wel
bestaan, want zijns ondanks zal de heftige hartstocht,
die hem bezielde wel naar den eenigen aan de ontroering
adequaten uitdrukkingsvorm, naar de schoonheid, hebben gegrepen, en deze vorm heeft dan vaak aanleiding
gegeven dat zijn woord door latere geslachten, als de
directe prikkel der ergernis daaruit verdwenen was, werd
gewaardeerd, doch de profeet werd gemeenlijk uitgeworpen en gedood.
Misschien is Jona, de man, die de groote stad Ninivê
tot bekeering gebracht en zijns ondanks van den onder
gang gered heeft, de eenige profeet geweest, die waarlijk
succes heeft gehad op zijn werk. Toen namelijk de overtuiging, het voor een Jood dier dagen verwonderlijk
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ruime en liefdevolle inzicht, dat zijn God, de God der
Joden tevens de God der heidenen, ja ook die der booze
Ninivieten was, die zich bedroefde over hunlieder
zonden, zooals Hij zich bedroefde over de zonden van
zijn uitverkoren yolk, zoo overmachtig in hem was
geworden, dat de drang deze boodschap aan de bewoners
van Ninive te brengen, zich aan hem deed gevoelen als
een goddelijke roeping, als een direct goddelijk bevel,
geschiedde tot hem het woord des Heeren, zeggende :
„Maak u op, ga naar de groote stad Ninive en predik
tegen haar, want hunlieder boosheid is opgeklommen
voor mijn aangezicht".
Zoodra Jona deze woorden vernomen had, — ach,
tegenover den drang zich kenbaar te makers, staat immers
bij alle ongelijkvormigen aan de wereld, hetzij ze kunstenaars zijn of profeet, de schroom zich te verraden en
aldus botsing uit te lokken, die tot het martelaarschap
in milder of strenger vorm moet leiden — zoodra Jona
deze woorden vernomen had, maakte hij zich op, om
te vluchten.
Maar God verhinderde zijn vlucht en dwong hem
naar Ninive te gaan en Jona predikte aldaar en zeide :
„Nog veertig dagen, dan zal Ninive worden omgekeerd".
Toen bekeerden zich de lieden van Ninive en ze bekeerden
zich van hun boozers weg, alzoo dat het God berouwde
van het kwaad, dat Hij gesproken had hun te doen,
en Hij deed het niet.
„Dat verdroot Jona", verhaalt de schrijver van het
boek, alsof het de natuurlijkste zaak ter wereld was en
van een profeet niet anders kon worden verwacht, „dat
verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak..."
De man, die dit ongedachte paedagogische succes bereikt had, had blijkbaar dezen uitslag niet gewild.
Nu weet ik wel, dat niet dikwijls bij een zoo sterk
ontwikkelden profetischen drang een zoo volkomen en
op zichzelf natuurlijk betreurenswaardig gemis aan
sociale en paedagogische tendenzen geconstateerd zal
kunnen worden, doch wie met eenig psychologisch onder-

AESTHETISCHE OVERDENKING.

269

scheidingsvermogen begaafd is, zal bij de profeten van
het Oude-Testament toch moeten gevoelen, dat de
profetische drang als zoodanig van religieuzen aard is
en met sociale of paedagogische bezieling niets te maken
heeft.
Maar hoewel ze slechts de gehoorzaamheid beoogden
aan hun roeping, die kunstenaars en geleerden, die ethici
en vromen, en niet de uitkomst, — .en ik zeg dit natuurlijk
niet voor hen, die zulk een troost en rechtvaardiging
allerminst zouden van noode hebben, doch tot hen,
die meenen, dat slechts de uitkomst kunst en wetenschap en deugd en religie rechtvaardigt, tot hen, die
liever schade zouden lijden aan hun ziel en hun geweten
dan de wereld, die ze redden en behouden willen, op
te geven, denkt ge daarom, dat zulk een geleerde, die
zelfs een nieuwe aarde en een nieuwen hemel, zoo ze als
resultaat van zijn onderzoekingen ontstonden, „in the
light of a by-product" zou beschouwen, en zich het
bestaan van den naaste, ten bate of ten nadeele van
wien hij zijn arbeid zou kunnen -verrichten, niet bewust
is, dat zulk een schrijver, wien het al produceerende,
nimmer inviel te vragen of zijn werk ook een lezer zou
vinden en die zijn verzen maakt „seulement pour le
plaisir de faire des poemes", minder tot het „resultat
final" van kunst en wetenschap zal bijdragen, dan hij,
wiens pen bestuurd wordt door de gedachte, lets uit
te richten en invloed te oefenen met hetgeen hij neerschrijft ? Denkt ge, dat zulk een ethicus, die de taak,
die hij op zich genomen heeft en met al zijn krachten
bestreeft, reeds bij voorbaat opgegeven heeft en nog
dagelijks opgeeft en de uitkomst nog slechts als een
verzoeking ziet, dat zulk een waarheidsgetuige, die
vrijwillig — doch waarlijk niet ongeroepen — de botsing
uitlokt, die naar de mislukking, de nederlaag leidt,
minder zal uitrichten en voor de redding van deze rampzalige wereld beteekenen zal, dan die talrijke organisatorische en politieke en paedagogische talenten, die onvermoeid met de redding dezer wereld bezig zijn en telkens
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het doel, dat ze voor zich zien, zullen bereiken — met
de middelen, die leiden tot het doel ?
Maar het spreekt van zelf, dat dergelijke utiliteitsoverwegingen de aesthetische belangstelling niet kunnen
boeien en ik wil nu dus allereerst de vraag bespreken,
die in het middelpunt dier belangstelling staat : wat onder
kunst verstaan moet worden en welke dus de drang
is, die den kunstenaar drijft, zoo hij niets dan de kunst
beoogt.
Eigenlijk heb ik, hoewel terloops, deze vraag reeds
in de vorige bladzijden beantwoord. Ik heb de kunst
omschreven als de vormgeving en stileering der emotie,
d.w.z. van datgene in den kunstenaar, dat zich nimmer
in het directe woord zal kunnen kenbaar maken in
de sfeer der ontroering is het immers onmogelijk zich
voor anderen verstaanbaar uit te drukken ! — doch zoo
het zich wil openbaren, naar de indirecte uitdrukkingswijze der kunst zal moeten grijpen. En omdat de kunstenaar door den drang wordt gedreven zich kenbaar te
maken en „sick selbst in eine Form zu bringen", zoekt
hij, niet voor zijn inzicht, zijn geloofsovertuiging of
levensopvatting, die zich immers op vrij bevredigende
wijze door het directe woord laten wedergeven en waarvoor de kunst slechts een ongeschikte uitdrukkingsvorm
zou zijn, doch voor zijn stemming, — zijn vluchtige
stemming; uit oppervlakkige schoonheidsontroering geboren, zijn blijvende levensstemming, door dieper levensinzicht verwekt, — den daaraan adequaten vorm, en
de eenige aan de ontroering adequaten vorm is die der
schoonheid.
Het is dus niet het welgevallen van den artist, met
het willig instrument zijner kunst schoonheid te scheppen,
die den kunstenaar tot de kunstuiting drijft, zulk
een welgevallen zal hoogstens, zoo het instrument werkelijk willig is, een begeleidend verschijnsel zijn van de
bevrediging, die het voldoen aan den kunstdrang geeft
en zal nimmer als drijfveer zoo diep en smartelijk ont-
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roerde kunst als Baudelaire's „Fleurs du mal" kunnen
verklaren — het is slechts de algemeen menschelijke
behoefte der zelfopenbaring. De schoonheid is niet het
doel, slechts de onvermijdelijke uitkomst van de zelfopenbaring van den kunstenaar.
Trouwens zoo het de behoefte was, schoonheid te
scheppen, die den kunstenaar bezielde, hij zou zich
immers, waar reeds zooveel schoonheid op ieder gebied
in den loop der eeuwen was voortgebracht, kunnen
vergenoegen met het herscheppen van reeds bestaande
schoonheid, het reproduceeren van kunstwerken, die
waarschijnlijk het beste, wat hij ooit zou kunnen tot
stand brengen, verre in schoonheid zouden overtreflen.
Doch ieder gevoelt, dat niet ciddrin, doch in de vormgeving zijner ontroering, de taak van den kunstenaar ligt.
Ik gevoel, dat ik met de omschrijving, die ik hier
van de kunst gegeven heb, eenigszins afwijk van de
kunstopvatting van hen, die de leuze l'art pour l'art
indertijd hebben aangeheven en haar ook hier te lande
hebben verdedigd en hoog gehouden, een kunstopvatting,
waarmee ik nooit volkomen vrede heb gehad, hoewel
ik, zooals uit het voorgaande genoegzaam blijkt, tegen
hun leuze nooit het minste bezwaar heb gehad (— behalve
natuurlijk voorzooverre ze slechts leuze bleef, maar in
zooverre is iedere leuze uit den aard der zaak reeds
veroordeeld —). En wel verre van hun de starheid te
verwijten, waarmee ze aan hun aesthetisch beginsel
hebben vastgehouden, zou ik integendeel nog absoluter
dan zij het hebben gedaan, iedere bijbedoeling, iedere
tendens, iedere behoefte op eenigerlei wijze — ethisch,
religieus of aesthetisch door hun kunst op anderen in
te werken nit aesthetisch oogpunt willen veroordeelen.
Want iedere zelfopenbaring, die wat anders dan de
zuiverheid der zelfopenbaring zelve beoogt, zal uit den
aard der zaak onzuiver worden en de dichter, die een
sonnet zou willen maken met de bijbedoeling schoonheid
te scheppen en anderen schoonheidsontroering te doen
smaken, die anderen dus aesthetisch zou willen
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den door middel van zijn kunst, zou dus door de ongeoorloofde verhouding waarin hij tot zijn publiek trad,
een tendentieus sonnet voortbrengen waarmee hij
trouwens ook zijn bedoeling in geen enkel opzicht zou
bereiken ; terwijl daarentegen de geleerde, die tevens
kunstenaar was of door de heftigheid der emotie, die
zich uiten wilde, tot kunstenaar geworden, zoo hij,
aangegrepen door de schoonheid van het een of ander
wetenschappelijk stelsel, behoefte gevoelde deze brandende
liefde en bewondering door een minutieuze uiteenzetting
van dit stelsel te uiten, een kunstwerk zou scheppen,
waartegen noch theoretisch, noch practisch — althans
zoo hij waarlijk kunstenaar was ! — uit aesthetisch
oogpunt iets zou zijn in te brengen ; terwifi de prediker,.
die in religieuze ontroering een alleenspraak hield in de
eenzaamheid van zijn studeervertrek of van den kansel,
zuivere tendenslooze kunst zou geven, die echter dadelijk
van aard veranderen zou, zoodra hij zijn hoorders bewust
begon te worden en de behoefte in hem opkwam, hen
op de een of andere wijze te beinvloeden ; zoodra de
rampzalige dwaling zich van hem meester maakte, dat.
hij aldus, door de aesthetische schoonheid zijner prediking,
zoowel hen zou kunnen voldoen, die voor de bevrediging
hunner geestelijke behoeften zich tot religie en moraal,
als hen, die zich voor deze bevrediging tot de kunst
richten.
Ik wil hier, waar ik alleen aesthetische questies bespreken wil, niet vragen of hij door deze poging misschien
niet ook uit religieus oogpunt verwerpelijk zou worden,
ik weet alleen dat zulk een prediker als kunstenaar veroordeeld zou zijn. Want zelfopenbaring, die ethische,
religieuze of aesthetische stichting beoogt, wordt uit
den aard der zaak onzuiver, onwaar, j a, als men ooit
dit woord op kunst zou kunnen toepassen : onzedelijk.
Nu hadden de Christelijke schrijvers, voor 1880 dergelijke onzedelijke kunst in groote hoeveelheden voortgebracht — immers ze zouden zich geschaamd hebben,
indien ze voor hun werkzaamheid geen hooger motief
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hadden kunnen aanvaarden dan den drang naar zelfonthulling, die zoo verdacht veel van schrijversijdelheid
weg heeft ; indien ze, wanneer de drang tot schrijven
over hen kwam, dien niet hadden kunnen versieren met
den schoonen schijn eener Christelijk paedagogische
bedoeling. Wellicht heeft de troostrijke gedachte, dat
het tot nut, tot verhefling en veredeling van het menschelijk geslacht was, dat ze hun arbeid verrichtten hun ook
wel de gemoedsrust geschonken, noodig tot de vervulling van hun schrijverstaak. En maar hoogst zelden,
ach, al te zelden !, hebben ze al produceerende, hun
baatzuchtige wensch, nut te stichten of invloed te oefenen,
kunnen vergeten voor de doellooze heerlijkheid van het
zich uiten zelf, „pour le plaisir de faire un poême".
Gem wonder dan ook, dat een schare jonge enthousiaste
kunstenaars, hartstochtelijk verliefd op den schoonen
vorm, op kleur en klank en lijn en rythme, van deze
liefde getuigen moesten in hun kunst, doch, waarschijnlijk,
omdat hun wijsheid, hun levensinzicht en geloofsovertuiging, nog niet zoo overmachtig in hen was geworden,
dat ze dringende veruitwendiging zou behoeven, geen
aandrang gevoelden de ontroering daardoor gewekt in
kunstvorm te uiten. Zoo kwamen zij ertoe het als van
zelf sprekend aan te nemen, dat ieder, die in zijn kunst
aan een bepaalde levensopvatting uiting gaf, daarmee
noodzakelijkerwijze propaganda oogmerken moest naj agen
en de critiek — die in deze natuurlijk niet uit eigen
ervaringszekerheid kan spreken, doch haar oordeel slechts,
vormt naar hetgeen ze door kunstenaars hoort verkondigen of uit hun arbeid meent te moeten opmaken, —
alle kunst, die lets anders dan uiterlijke schoonheidsimpressies wilde weergeven of persoonlijke liefdesverrukking of liefdesmart, als tendens-kunst veroordeelde.
Ach de Christelijke schrijvers hadden daar, zooals ik
reeds zeide, maar al te gereede aanleiding toe gegeven !
Doch deze eenzijdigheid — dat immers is de vloek
van iedere dwaling, „dasz sie fortwArend Dummes musz
gebaren", — moest noodzakelijkerwijze weer tot nieuwe
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misvattingen aanleiding geven. En wanneer ik bij de
tachtigers van dwaling spreek, bedoel ik niet, dat de
drang, die hen dreef, iets anders dan de kunstenaarsdrang der zuivere zelfopenbaring zou geweest zijn, doch
alleen, dat ze zich hun liefde tot de schoonheid zooveel
sterker dan den drang bewust waren, dat ze de schoonheid
zagen als hun doel en de emotie slechts als de noodzakelijke voorwaarde om dit doel te bereiken — ongeveer
zooals vele vromen niet de juiste godsverhouding, doch
de eeuwige zaligheid als het doel zien van hun liefde
tot God. — Ja, er ontstond bij de kunstenaars, die de
emotie zochten terwille van de schoonheid, vaak een
jacht naar emotie, die de ontaarding is van den aan de
schoonheid verslaafde, die reden heeft dreigende steriliteit
te vreezen.
Maar de critiek na 1880, natuurlijk nog geheel in de
misvattingen der tachtigers omtrent kunst en schoonheid
en tendens bevangen, moest zoodra ze begon te gevoelen
en in te zien, dat er in den loop der tijden toch wel heel
wat waarlijk groote en zuivere kunst is voortgebracht,
die iets anders dan de schoonheid had beoogd, wel in
moeilijkheden geraken. En ze begon zachtjes iets te
mompelen van de werkelijkheid, die zou spotten met
alle theorie — terwijl het toch alleen maar in de macht
van de werkelijkheid staat met onjuiste theorieen te
spotten — en hoe dan toch klaarblijkelijk de kunst ook
wel wat anders dan de kunst zelve zou kunnen beoogen.
En thans, nu dat gemompel tot een krachtig stemgeluid
is aangezwollen, verkondigt men luide met verwijzing
naar de kunst van Mevrouw Roland Hoist in Nederland
en Dostojewski in Rusland, de bewuste synthese van
schoonheid, zedelijkheid en wijsheid, die alle waarlijk
groote kunst beoogen moet.
Nu heeft Mevrouw Roland Hoist maar al te vaak
iets anders dan de kunst zelve, n.l. de propageering van
haar speciale levensopvatting beoogd en wanneer niet
zoo nu en dan de behoefte aan haar emotie, haar persoonlijke smart, haar teleurstelling, haar liefde, vorm
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te geven haar het doel, door haar nagestreefd, had doen
vergeten voor de heerlijkheid van het zich uiten zelf,
haar kunst zou me zoo koud hebben gelaten als iedere
andere socialistische propaganda. Doch Dostojewski ?
„Wij gelooven", zegt de Redactie van de Stem, het
orgaan der gewilde synthese tusschen wijsheid, zedelijkheld en kunst, „wij gelooven dat die vereenzijdigingen
in de toekomst weder tot hun natuurlijke synthese zullen
samensmelten, de wijsheid zal noodwendigerwijze tot
schoonheid worden, wanneer de mensch haar slechts
met hevigheid beleeft, en zoo de drang naar schoonheid
diep en hevig is, zoo dringt zij den mensch met gelijke
noodwendigheid tot levende wijsheid. Dostojewski in
Rusland, de kunst van Mevrouw Roland Hoist in Nederland, gaven van zulk een synthese ons reeds de lichtende
voorbeelden". Ja, maar wijsheid als die van Dostojewski
zal — evenals die van Ibsen en van Kierkegaard en van
Nietzsche toch alleen tot schoonheid worden, op voor-waarde dat ze met zoo groote hevigheid werd beleefd,
dat ze geen wijsheid bleef, doch zich omzette in ontroering en dat de schrijver voor deze levende ontroering
en niet voor zijn wijsheid de adequate uitdrukkingswijze
zocht. Indien Dostojewski niet zijn ontroering, doch zijn
wijsheid had willen luchten, zoo hij daarvoor den adequaten
vorm had gezocht, hij zou die in betoogen en verhandelingen hebben uitgesproken, doch zich nimmer in schoonheld hebben geopenbaard.
Zoo in Dostojewski zich de synthese heeft voltrokken,
het is, omdat hij als kunstenaar niet de wijsheid of de
zedelijkheid of de religie heeft gezocht, doch evenals
Kierkegaard in zijn Christelijke preeken en philosophische
verhandelingen, als Nietzsche in zijn profetisch werk
„Also sprach Zarathustra", als Ibsen in zijn religieuze
en sociale drama's slechts de vormgeving van eigen
ontroering beoogd heeft — slechts de zuivere zelfopenbaring, die in wezen alleenspraak is. —
De weg van Dostojewski is de weg, dien alle groote
kunstenaars vO6r hem hebben betreden, dien alle groote
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kunstenaars na hem zullen gaan. En zoo men in hem
den wegbereider meent te moeten zien eener nieuwe
cultuur, het is alleen, omdat de levensverhouding van
Dostojewski, en de persoonlijkheid, die hij in zijn kunst
openbaart — behalve dan hetgeen Dirk Coster noemt
„de tijdelijke vergissing van zijn reactionarisme"
zooveel meer dan het radicale aristocratische van Nietzsche, bijvoorbeeld, elementen bevat, waarin velen de
democratische tendenzen onzer generatie meenen terug
te vinden.
Doch zooals ik reeds zeide, niet de inhoud van het
levensinzicht van een kunstenaar, noch ook de aard
der emotie, die zich in zijn kunst uitspreekt kan ooit
beslissend zijn voor de vraag of zijn kunst al dan niet
tendentieus is. Ethische, sociale, religieuze, ja zelfs
paedagogische ontroering kan, indien slechts de drang,
die den kunstenaar tot scheppen drijft van zuiver
aesthetischen aard is, d.w.z. alleen beoogt aan die ontroering op adequate wijze uiting te geven, tot het
ontstaan van zuivere kunst aanleiding geven. Want
omdat ze haar gelaat direct onbeeldbaar weet, verschuilt
de ziel zich eindeloos achter het masker der kunst, hetzij
als bij den lyrischen dichter telkens achter het masker
der oogenblikkelijke stemming — hetzij als bij Kierkegaard achter het masker zijner pseudoniemen, de gefingeerde schrijvers zijner verhandelingen en preeken, hetzij
als bij Ibsen en Dostojewski achter de door hen geschapen
gefingeerde helden van drama of roman — of als bij
Nietzsche achter zijn Zarathustra — iedere kunst, ook
waar de lyrische dichter of de schrijver van zelfbekentenissen zijn ziel spontaan schijnt uit te zingen of zich
zonder voorbehoud schijnt te geven — hij geeft zich
nooit direct — directe mededeeling is Been kunst ! —
hij beeldt slechts de vluchtig of blijvend bewogen ziel.
Aileen de bewuste of onbewuste bedoeling van den
kunstenaar, alleen de verhouding, waarin hij als kunstenaar tot zijn publiek gestaan heeft, kan beslissen over
het al dan niet tendentieuze van zijn kunst.
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Dit, dat men in den drang naar zelfopenbaring slechts
een element in de kunstuiting heeft gezien, in plaats
van het wezen der kunstproductie zelf, is het eeuwig
misverstand geweest, dat tusschen den kunstenaar en
het publiek gestaan heeft daarom kon het publiek
den dichter niet begrijpen, daarom eischte het van den
dichter, wat deze niet geven kon, niet geven mocht ......
Denk u eens een oogenblik in, dat een kunstenaar
worstelende met de verbijsterende waarheid, dat een
groote onzelfzuchtige daad hem, die het offer bracht,
in zoo ongunstige omstandigheden kan brengen, dat
deze zijn geestelijken, maatschappelijken en moreelen
ondergang bewerken — dat daarentegen de vaste wil
van den man, die zijn geweten op het juiste oogenblik
het zwijgen weet op te leggen, hem tot een hoogte kan
opheffen, waarop hij voortaan ongestoord voor het heil
en het zedelijk welzijn kan werken van duizenden, die
aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Misschien zegt ge,
dat dit een onjuiste onderstelling is, dat het bewustzijn
een nobele daad te hebben verricht den mensch ook
in de heftigste aanvechtingen zal doers staande blijven,
dat, daarentegen, alle schuld zich op aarde wreekt, en
dat juist de vloek is van de booze daad, „dasz sie fortw5hrend BOses musz gebahren".

Doch de schrijver, waaraan ik denk zag de dingen
anders misschien dacht hij wel aan de proscripties
van Octavianus en de glorierijke regeering van Augustus,
den Verhevene, die door die proscripties was voorbereid
en misschien...... Ach misschien had hij zelf in zijn leven
datgene gedaan, neen het was niet eens jets groots,
schoons of verhevens, wat hij gedaan had, hij had alleen
maar de middelen versmaad, die iedereen gebruikt, de
middelen, die leidden tot het doel. — En nu was zijn
leven onbeteekenend en klein geworden en mislukt,
en nu worstelde hij tegen moreelen en geestelijken achteruitgang, naar hij vreesde, vergeefs ...... En nu voelt hij
neen hij twijfelt geen oogenblik aan de
behoefte
juistheid zijner keuze, want hij weet met absolute zeker-
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heid, dat het beter is aldus te gronde te gaan, dan de
middelen door het doel te laten heiligen — maar nu voelt
hij behoefte, die smartelijke, verbijsterende en toch
rotsvaste overtuiging in een drama te uiten, voor de
stemming, daardoor gewekt, in een kunstwerk bevrijding
te zoeken. En hij schept de helden, die hij noodig heeft,
en beschikt hun lot en toont de zegenrijke gevolgen van
de misdaad en de booze gevolgen der zelf-opoffering aan
het geweten — en ach slechts enkele gelijkgestemden
wellicht zullen met hem de minachting meegevoelen voor
den man, die de weldoener werd der menschheid, zullen
met hem bidden, met hem schreien tot de Eeuwige gerechtigheid, die de wolken niet scheurt en niet nederdaalt op zijn gebed, tenzij hij doch waarschijnlijk
zal deze kunstenaar ook dit middel tot zijn doel versmaden, — tenzij hij „een stem uit den Hooge" het eindoordeel laat spreken.
1k kan me de verontwaardiging voorstellen van het
publiek, dat na zulk een voorstelling huiswaarts keert,
hoe het zich geergerd zal afvragen wat nu eigenlijk de
schrijver met hen voor had, van hen wilde ? We zijn
gewoon, zullen ze zeggen, in een kunstwerk naar een
zekere poêtische gerechtigheid te vragen, naar de openbaring eener zedelijke wereldorde, die achter de wereldsche
verwarring ligt. Bij dezen schrijver niets van dat alles,
niets dan de meest cynische realiteit.
Doch dan zal een ander deel der critiek de partij van
den schrijver nemen en wijzen op het objectief karakter
van alle kunst, die immers geen levensinzicht prediken,
geen levensleer verkondigen wil, doch zuiver zonder
in te grijpen, zonder te oordeelen, zonder partij te kiezen
de waarheid beelden, zooals zich die in de werkelijkheid
vertoont. Zie, zullen ze zeggen, hoe prachtig objectief
de schrijver ons zijn held geteekend heeft, hoe volkomen
onpartijdig hij de gebeurtenissen zich heeft laten ontwikkelen, om de tragische werking van dezen ondergang,
te doen gevoelen.
En het zou best kunnen gebeuren, dat de schrijver
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beroemd word door dit bestreden en bewonderde werk
„Der Ruhm" immers „ist der Inbegrifi von alien
Misverstdndnissen, die sich an ei gen neuen Namen
kniipfen" 1).
Misschien zullen sommigen vragen : „Maar heeft de
kunst dan geen hoogere taak dan de zelfopenbaring ?
Draagt de kunstenaar geen verantwoording voor hetgeen hij openbaart ? liebben we niet het recht een
zedelijken achtergrond te eischen ?
Misschien zullen anderen antwoorden, dat daarin
juist de hoogere zedelijkheid van dezen dichter zich
uitsprak, dat hij zag, dat de overtuiging, dat alle schuld
zich op aarde (of in het hiernamaals) wreekt, als motief
voor deugdzaam handelen gepredikt en aanvaard, zelfs
de deugd immoreel zou waken.
Doch de dichter zou geen ander antwoord kunnen
geven dan Ibsen gaf naar aanleiding van Brand. „Dit
werk is een aesthetisch werk door en door, en in het
minst niets anders. Wat het afgebroken of opgebouwd
moge hebben gaat mij absoluut niet aan".
Doch uit mijn bewering, dat het dwaasheid zou zijn
aan een kunst-werk andere dan aesthetische eischen te
stellen, volgt nog geenszins, dat dus de inhoud der kunst,
d.w.z. de emotie, die zich in kunstvorm uit, ook onzedelijk
zou kunnen zijn. Want waar de hoogste, machtigste,
reinste ontroering ook tevens voor mij, de, volgens
aesthetischen maatstaf gemeten, schoonste ontroering
is — waar iedere moreel laagstaande emotie als afgunst
en leedvermaak en vreugde in het lage, gemeene, ruwe
en ban gle en hoogmoed op eigen deugd of welgevallen
in eigen of anderer zonden „nicht nach meinem Geschmack" zooals Nietzsche het uitdrukt, d.w.z. voor mijn
aesthetisch gevoel weerzinwekkend is, moet iedere poging
van zulk een leelijke aandoening zich in schoonheid
te openbaren door innerlijke disharmonie op een fiasco
uitloopen.
1) Rainer Maria Rilke.
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Reeds Baudelaire, de prediker van het „Fart pour
Fart", heeft uit aesthetisch oogpunt tegen de zonde
gewaarschuwd — „le qui exaspêre surtout l'homme de
gout dans le spectacle du vice", schreef hij, „c'est sa
difformite, sa disproportion. Le vice porte atteinte au
juste et au vrai ...... Je ne crois pas qu'il soit scandalisant
de considerer toute infraction a la morale, au beau moral,
comme une espêce de faute contre le rythme et la prosodie
universelle". En ik zou dan ook tegen de overigens zeer
juiste opmerking van Soren Kierkegaard, dat het uit
aesthetisch oogpunt volkomen in orde is, zijn ziel ter
wille van zijn kunst aan den Duivel te verkoopen, alleen
deze bedenking willen maken, dat een aan den duivel
verkochte ziel zoo erbarmelijk leelijk wordt, zoo heel
veel leelijker dan Goethe, die een beetje immoraliteit
nog zoo oninteressant niet vond, ons dat in zijn Faust
wil doen gelooven. — Ja, naar mijn smaak, d.i. aesthetisch
oordeel, heeft zelfs een ziel, die zich aan de aarde, of
aan de uitkomst heeft verkocht, zich daardoor ongeschikt
gemaakt, zich in kunstvorm te uiten.
Alleen een schoone ontroering geeft schoone kunst,
alleen een zedelijk meerderwaardige ontroering is een
schoone ontroering.
Kunst eischt dus van den kunstenaar een schoone
ontroering, met een zedelijk levensinzicht of zedelijk
hoogstaand karakter. Met karakter en levensinzicht
heeft de kunst alleen in zoo ver iets te maken, als ze
de emotie beinvloeden.
Als een atheist in oneindige treurnis om hetgeen hij verloor, in diepe vreugde om hetgeen hij ondanks alles behield,
en om hetgeen hij, brekend met hetgeen voor hem onwaarheid was, heeft gewonnen, aan deze emotie uiting geeft
in zijn kunst, dan zal deze bewogenheid zelfs uit christelijk
oogpunt schoon zijn en zedelijk, oneindig veel schooner
dan de onbewogenheid van den geloovige, wien zelfs
de gedachte aan God niet meer tot schoonheid ontroert.
— Zelfs al zou uit datzelfde oogpunt het gewonnen
levensinzicht zedelijk en religieus minderwaardig zijn
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plan de overtuiging, die hij vroeger beleed, en zelfs al
zou dit inzicht in hem zijn gewekt door hoogmoed of
zelfbedrog of zelfoverschatting of wie weet welke andere
leelijke karaktertrek ook. — Zoo het maar niet die hoogmoed of die andere leelijke aandoening is, die naar vorm
zocht in zijn kunst.
Doch de quaestie, of het aesthetisch en het ethisch
het hoogst staande elkaar dekt, is van slechts ondergeschikt belang voor den kunstenaar. Want wat hij
beoogt en beoogen moet, is niet het ethische, doch uitsluitend het aesthetische : alleen het in vorm brengen
van zijn eigen wezen, d.w.z. van zijn diepste ontroering.
En of de ontroering, die hij te geven heeft nu slechts is
een vluchtige stemming uit oppervlakkige schoonheidsontroering geboren, of zijn blijvende levensstemming
door dieper levensinzicht verwekt, of de gevoelens, die
hij te uiten heeft tevens die zijn, die zijn yolk of de geheele
jongere generatie met hem mede gevoelt, of dat hij eenzaam staat en zich in tegenspraak weet met hetgeen
alom in zijn omgeving als hoogste onaantastbare waarheid of als nieuw verworven waardevol inzicht wordt
beschouwd, dit alles verandert niets aan het wezen van
zijn kunst.
En zoo zal de kunst ten alien tijde zelf doel blijven,
evenals de wetenschap en de deugd en de religie, maar
juist door hun cultuurtaak te vergeten kunnen de kunstenaars en de geleerden en de groote ethisch en religieus
bezielden de groote dragers worden der cultuur. Niet
door den vorm te zoeken voor hetgeen leeft in zijn tijd
en zijn omgeving zal de kunstenaar het algemeen menschelijke het dichtst benaderen, doch door zoo juist en zuiver
mogelijk de eigen persoonlijke ontroering, desnoods van
de meest individueele liefdesverrukking en liefdessmart
te uiten. Niet de prediker, die de mond zal willen zijn
voor de in zijn generatie geldende opvattingen en overtuigingen zal later blijven uiting te hebben gegeven aan
het diepere wezen, de ziel van zijn y olk, doch hij, die
0. E. XXII 6
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slechts de waarheid heeft willen geven, die zijn eigen
ziel had aangegrepen, — ook al bracht hem dit in strijd
met de schoonste verwachtingen van zijn yolk.
Het zijn niet de populaire yolks- en religieuze leiders
der Joden, die de ziel van het Israelietische yolk hebben
uitgesproken, doch de predikers en profeten, die door
het yolk werden uitgeworpen en gedood.

NAAR DE DIEPTE.
Opvoeding einde 19de eeuw.
DOOR

HENRI VAN BOOVEN.

VIJFDE HOOFDSTUK.

HET DROGBEELD.

De dagen lengden gestadig. Over den Haag kwam nu
het vroege vourjaar aan. De wintersche stormen waren
voorbij, de koelte uit zee was vol beloften en er ging allerlei verwachting in de zonnige straten. Thomas, als hij
des Zaterdags door de Molenstraat naar de badinrichting liep met De Kort, vroeg dezen meermalen nog eens
te mogen kijken voor de vensters van Biesing's kunsthandel. Daar stonden dikwijls zulke mooie schilderijen,
vond Thomas, en het was hem een groote lust daarnaar
te kijken. En toch was zelden het genot, naar die schilderijen te zien, volkomen. Bewust of onbewust lag in die
vreugde immer dat wrange van te loor gegane groote
gedachten aan beroemd worden als schilder. Zijn teekenonderwijzers hadden hem doorgaans aangemoedigd om
in die richting verder te gaan, maar Qom Barend had
tot nu toe daarvan niets willen weten, wanneer zijne
moeder die teeken of schilderst.udie thuis ter sprake
bracht, en met het teekenen was het in het einde als met
de vioollessen destijds.
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Sterk voelde Thomas dat hij alleen in de richting van
het niet wetenschappelijke iets zou moeten worden, als
hij iets worden zou. Want „iets te moeten worden", met
dat begrip kon hij zich niet meer vereenzelvigen, sinds zijn
laatste ervaringen op school. Gewogen was hij daar en......
te licht bevonden, en hij moest denken aan Pieter de
Groot. Waar voer, waar dreef hij toch henen ?
Meer en meer voelde hij hoe moeizaam en rampzalig
het leven eigenlijk was voor degenen die zich in wanhoop hebben prijs gegeven aan de groote stroomen op
de wijde, de eindelooze oceanen van het menschelijk
bestaan. Gemakzuchtigheid was het waarop het alles
dreef, volslagen gebrek aan werklust en wezenlijke belangstelling in de dingen.
En hadden al de andere jongens die belangstelling ?
dacht Thomas wel eens ? Zij toch stonden ook, als hij,
eerst aan het begin van alles. Het antwoord was altijd :
Belangstelling misschien niet, maar wel meer geestkracht en betere hersens waarmede zij bruikbaar zullen
zijn midden de werkers die de wereld noodig heeft. De
wereld had zêker geen behoefte aan beuzelaars en fantasten, die werden door die wereld zelve weder uitgestooten, zij zouden ondergeschikt blijven aan al die
duizenden geestkrachtigen, de sterken die konden strijden en streven, die besturen konden en heerschen, uit
winzucht en eigenbelang vastgeklonken aan beginselen,
aan overeengekomen gebruiken van geslacht op geslacht.
En had hij dan niets, bezat hij dan niets hoegenaamd
waarmee hij in de wereld van eenig nut zou kunnen wezen?
Thomas had in die schoone dagen van het vroege voorjaar bijna onophoudelijk die vraag in zijn gedachten.
Maar hoe hij ook peinsde in altijd wreeder folterende
spijtigheid, hij vond geen uitweg. Het was nu niet twijfelachtig meer wat hij worden zou, of beter nog, wat hij niet
worden zou. Met zijn vermogens zou hij niet een zelfstandige kunnen worden, hij zou afhankelijk moeten
blijven in willoosheid, of een yak moeten kiezen, en
daarvoor was het nu toch eigenlijk te laat, ook zou het
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er nog om gaan of hij daarin genoeg wil toonen kon.
En ook de ellendige gedachte aan onvermijdelijke
ondergeschiktheid, aan dienstbaarheid, met alle daaraan
verbonden, zwaar te dragen vernederingen, begon te
kwellen. Hij waande zich soms alleen nog maar bestemd
om het allerminste werk te doen. Zag hij stratenmakers,
ververs, timmerlieden, metselaars, sj ouwers, opperlieden
aan den arbeid dan zeide hij tot zich zelven : Onder die
menschen zal later je plaats zijn, dat is het eenige waarvoor je geschikt zult zijn". Maar dan, in felle opstandigheid moest hij ook weder denken aan zijn „afkomst"
aan zijn „stand" aan de „fatsoenlijkheid" van het geslacht de Maerl, aan de rijkdommen van het geslacht
van oude Zeeuwsche zeevaarders, de Van Campvere's.
Ja, had hij later ook niet over geld beschikking ? Zeker hij
wist het, hij zou geld hebben. Maar wat was geld eigenlijk ? De lessen in het boekhouden op school leerden
hem niet wat geld was. Zakgeld kreeg hij op aanraden
van oom Barend nimmer, de onvermijdelijke vermaning
van zijne grootmoeder om vooral „de waarde van het
geld te leeren kennen", was een hol en suf woord voor
hem. lets besefte hij vagelijk, dat geld even gemakkelijk
verloren kon worden als verkregen. Hij zou het gemakkelijk krijgen later, want hij zou het erven ; het zou dus
heel goed kunnen gebeuren, dat hij het ook vlug wederom verloor.
Wddr Thomas heen zag, hij kon het niet zien dagen.
Wanneer de roes van het openluchtspel, in vrije Woensdag- Zaterdag- en Zondagmiddaguren, voorbij was,
doemden de sombere gedachten aan de toekomst, gedrochtelijk gebarend, meestal aan, en benarden hem
schier voortdurend, slechts de Zaterdagavonden der
dansles en ook wel de Zondagavonden bij zijne moeder,
brachten somwijlen rust in zijn gemoed.
Maar het diepste had toch Pieter de Groot hem nu
geraakt. Want de Groot had hem alle hoop weggenomen.
Als hij wandelde op straat met de anderen, of alleen
liep den Zondagochtend, naar huis, kwam wel de heuge-
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nis aan de dagen bij de de Honden en dan dacht hij ook
aan de vredigheid van de Zondagochtenden in die inooie,
oude kerk op de Mare. Dat was teloor voor goed. De tijd
bij die vreemde menschen in huis was ellendig geweest,
maar iets van een vast geloof was er toen in hem, en dat
maakte ten minste de Zondagochtenden schoon en onvergetelijk. Toen zijn grootvader nog leefde, had deze
er ook wel voor gezorgd dat hij ging naar de Nieuwe kerk,
achter het kostschool, maar nu was grootvader gestoryen en de kerkgang werd verge-ten en altijd weder uitgesteld, ook al, wiji Domine Van Koetsveld er niet meer
was. Was het daarmede niet zèlier dat hij nooit zou worden aangenomen ? Grootvader, die hem zeif gedoopt had
in de St. Bavo kerk van Haarlem, had het hem dikwijls
gezegd „Als wij niet zorgen dat je aarigenomen wordt
biijf je alleen maar dooplid van onze gemeente".
En kon hij nu maar bovenal vroom zijn, diep en oprecht in zich zelve. Doch dat ging niet meende hij, nu
alle verband met de kerk weg was. Hij stond alleen, heel
alleen met al zijn innerlijken nood. Zijn moeder zweeg
als immer wen hij haar vraagde of antwoordde kort en
afwijzend ; schuchter of beschaamd leek zij, wanneer hij
over het onderwerp met haar begon. Op school was er
niemand die hem niet zou hebben uitgelachen, had hij
het gewaagd er over te spreken. Ach ! Waar waren de
dagen toen de kinderbijbel zijn verbeelding zoo wekte,
dat hij meeleefde met al wat daar stond in dat Oude
Testament, op zijn kinderlijke wijze. Ondanks alle ellende
in dat huis op de Mare ondervonden, was er dat heldere
en koesterende en onvergetelijke geweest, dat hem het
heerlijkst geleek van alle ochtenduren in de laatste jaren.
En dan was hij op de gedachte gekomen oni eenige
Zondagen niet naar zijn moeder te gaan doch naar zijne
grootmoeder. Misschien zou hij bij haar vinden wat hij
waande voor goed nu te derven, namelijk die koestering
in de oude, oprechte vroomheid van vroeger, die zoo
warm was, zoo onvolkomen, en onbeholpen en verre van
volmaakt, en Loch zoo verrukkelijk dat hij wel had kunnen
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schreien wanneer hij goed beseffen ging wat hij daarmede
als troost in zijn eenzaamheid verloren had. Als hij goed
over een ganschen dag bij zijne grootmoeder nadacht,
kwam hij echter tot de overtuiging dat ook de uren bij
haar niet dan teleurstellingen konden brengen. Want
hij kon zich uit vroeger samenzijn met zijne grootmoeder
alleen een doffe verveling herinneren en veel ergernis
om allerlei onbegrijpelijkheden en daarenboven tegenstrijdigheden in hare woorden en handelingen.
Maar toch deed hij het : Had zij niet met grootvader
geleefd ? Zij had hem gekend en zij zou, als hij er om
vroeg, toch veel van hem weten te vertellen.
Doch toen hij bij haar kwam was alles zoo anders dan
hij het zich had voorgesteld. Zijne grootmoeder had hem,
wel vriendelijk ontvangen maar zij g eleek dof of onverschillig voor alles, en daarbij ook treurig of mismoedig
om velerlei. Zij sprak in vage uitdrukkingen over God
en den Zaligmaker en begon somwijlen te schreien en
toch wist Thomas niet of hij medelijden met haar moest
hebben of niet.
Zij vraagde hem plotseling of hij nog altijd als vroeger
ter kerke ging en of hij nog op de catechisatie was bij
dominee van Koetsveld. En Thomas schaamde zich
zoo voor haar omdat zij niet wist dat dominee van Koetsveld gestorven was. Maar vooral schaamde hij zich toen
hij bekende dat hij in de laatste maanden geen enkele
keer naar de kerk was geweest, terwiji hij daarbij dacht
dat de avonden van de dansclub nu zijn veel grootere
belangstelling hadden. En terwijl hij over dien voorkeur
na moest denken, werd het hem helder en klaar in zijn
geweten : Thans wilde hij meer dan de vredige stichting
in een kerk en het gelaten, gemakkelijke en deemoedige
luisteren naar wat de dominee preekte, hij verkoos nu
de prikkeling van allerlei verwachtingen, van avontuurlijke onverwachtheden. Eens moest het toch een aany ang nemen het groote en geheimzinnige genot van het
alleen zijn en onbespied, het gevlucht zijn, het verscholen
zijn met die andere, die beminde vurig als hij. Dan zouden
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zij niet meer zoo kinderachtig blijven. en zoetjes naast
elkander voort loopen achter anderen. Nu was hij grout,
hij was in ieder geval geen kind meer, want hij dacht
over werkelijke avonturen die zeker gebeuren zouden,
ails hij maar durfde en niet alleen praatte, zooals de andere
jongens, over avonturen ......
Maar daar zag hij wederom tranen glij den uit de oogen
zijner grootmoeder en hij hoorde haar stem. En zij vermaande hem nu. Ach, hadden hare vermaningen maar den
schijn van verwijten gehad, maar eerder hadden zij den
klank van zuchten en van deernis bij klagen om de afdwalingen van haar kleinzoon dien zij met het verdoolde
lam vergeleek. Bet mishaagde Thomas. Dit jammeren
en dit tranen storten zijner grootmoeder hielp hem niet
uit den hood. Wel voelde hij allerlei ellendige wroegingen
in zich komen die tenslotte een lichamelijke pijn veroorzaakten, een wee, en zeer gevoel onder het hart, dat
onduldbaarder werd naarmate het schreien en het snikken van zijn grootmoeder toenam, tot het eindelijk een
gekerm geleek zoo verontrustend dat hij wel uit het huis
had willen wegloopen om er nooit meer in terug to komen.
Was het dan zoo erg dat wegblijven uit de kerk en al
dat andere waarover hij zoo dikwijls dacht en mijmerde.
Maar thans werd zijne grootmoeder kalmer, zij nam
onverhoeds met haar bevende vingers die nog vochtig
van tranen waren haren kleinzoon bij de hand en zeide
„Kom nu maar eens mee mijn jongen. 1k heb in mijn
slaapkamer den grooten Bijbel maar die is zoo zwaar,
en nu meet jij die maar eens voor mij dragen dat Boek
der Boeken, als je kunt naar deze kamer Je bent sterk,
he ?" Dan zeide zij nog, terwijl zij hem ook bij de hand
leidde tot voor het hoofd van onzen Heer Jezus die in
akelige vernedering, de doornenkroon diep en boosaardig in de teere schedelhuid gedrukt, een en al afgrijslijke gemarteldheid en lijden in bloed en tranen geleek
„Vertrouw tech altijd op onzen Zaligmaker, Thomas."
Dan liet zij hem los, en weer hem den heel dikken en zwaren koperbeslagen Bijbel met de platen van Dore, terwiji
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hij vagelijk rnijmerde over wat zij hem, voor dat gemartelde hoofd staande, gezegd had. Vooral deernis had hij
gevoeld met Jezus. 0 ! Om zoo alle zonden van de menschen op zich te nemen, dat was een daad, grooter dan
alle heldendaden die er ooit in de wereld bedreven waren
of bedreven zouden worden, en toch, hoe rampzalig
voelde Thomas zich, ondanks die verlossing. Maar bovenal
voelde hij wrok tegen de beulen van Jezus. In die oude
tijden waren de menschen toch ondoorgrondelijk wreed.
Een gruwelijk misdadiger voor goed onschadelijk te
maken en hem het hoofd of te slaan, dat was nog begrijpelijk, maar waartoe dienden de vlijmscherpe doornenkronen, de geeselingen, de langzame folterdood van
een rampzalige, die handers en voeten vastgenageld met
uitgerekte en ontwrichte armen, hangend aan bloedige
dikke spijkers, moest zieltogen. En dan was Jezus Been
misdadiger maar een „Verlosser der Menschheid".
0 ! Als het in zijn macht was geweest, dan zou hij Jezus
wel verlost en geholpen hebben, en hij zou die anderen,
die dat plan van het kruisigen en geeselen en van die
afschuwelijke doornenkroon hadden uitgevonden wel
met evenveel doornenkronen en ......
„Zoo Thomas, wat blijf je daar nu met den Bijbel, kind.
Hier leg hem hier op de tafel, dan mag je er in kijken en
dan ga ik rnij kleeden."
Thomas, als versuft, bleef bij dat Boek der Boeken
staan, terwijl hij zeide, als in gepeinzen nog: „Ja grootma."
en dan verzwonden de ijselijke visioenen van bloed en
tranen, en foltering en de Wilde begeerten van vergelding.
Want daar sloeg hij, gezeten voor de tafel met het groene
tafelkleed, de bladen van den Bijbel om hij zag de groote
platen van Dore......
Hier was Mozes in het korfje van biezen en daar was
die wonderlijke taal opnieuw.
„Doe geboodt Pharao alien sijnen volcke seggende :
Alle sonen die geboren worden suit gij in de riviere
werpen, maar alle dochteren in 't leven behouden ...... "
Maar Mozes' moeder ziende dat Naar zoon schoon was,
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verborg hem drie maanden totdat het niet meer kon....
„Endo Pharaos dochter gingh of om haer te wasschen
in de riviere, ende hare jonckvrouwen wandelden aan
den kant der riviere : doe zij de kiste in het midden van
de biesen sach, soo sondt sij hare dienstmaeght henen
ende lietse halen" ...... Daar werd dan Mozes in zijn
korfje gevonden en midden de biezen schreide hij ......
Pharao's dochter dan „went met barmhertigheyt beweeght over 't zelve." Door listen werd Mozes eigen
moeder toch zijne „voedstervrouwe " . „Ende doe het
knechtken groot geworden was, soo bracht zij het tot
Pharaos dochter ende het wiert haer ten sone ...... "
Daar stond die teedere en allerbeminnelijkste prinses
uit het Oosten aan den oever van de rivier. 0 ! Hoe verrukkelijk was deze groote plaat toch. De prinses zelve
was de lieflijkste zooals zij daar het kleine kind in het
biezen kistje bekeek, en rond haar heen was het een
wemeling van dienaren die een zonnescherm van vederen
haar hielden boven het hoofd. Over het water scheen
een teere newel te rekken waarachter al de heerlijkheden
en beloften van het Egyptische land, bosschen en tuinen
en paleizen en heesters en bloemen en de hooge palmen.
Maar de prinses bleef de schoonste, de glans-rijkste
de teederste en de beminnelijkste, die zoo barmhartig
was om de arme, onnoozele Mozes uit het water te redden
waarin haar wreede vader toen al die kleine jongens
wilde doen verdrinken ......
Omslaan maar, het werd hem te machtig. Was er
een portret van Pharao bij geweest dan zou hij er misschien op los slaan met de hand met al wat hij in handen
krijgen kon.
Het Oosten. Toen reeds kwam de Broom van het Oosten
het geheim en het verborgene dier verre landen zijn ziele
omwaren. Daar te reizen, daar te dwalen en in den geest
te blijven. Zijn verbeeldingen van vroeger waren nu veel
werkelijker nog voor hem ; zoo werkelijk, dat zij op den
wezenlijken waanzin geleken. En zoozeer was Thomas
later onder den indruk van het levensechte dier gewaar-
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wordingen, dat hij voortdurend nicer aan zijn eigen verstand ging twijfelen en te vermoeden began dat er een
duister onvermogen of een machteloosheid in hem was,
die hem telkens onverbiddelijker en boosaardiger losscheurde van de hem omgevende hechtheid der dingen
in de zichtbare, de tastbare wereld.
En verder droornde Thomas. Omslaande de bladen
ging hij in de wildernissen van het onbewuste dat van
kleuren en reuken en gestalten en sternmen bestond :
de stern van den vergevenden en goedertieren God,
maar het luidst voor al van den Verschrikkelijken, vergeldenden God. Er waren de geuren van oud en duf papier,
van koper en vochtigheid in de donkergrauw groene kleur
der dichte weefsels waarmede een vertrek dat tot in
oneindige hoogte rees, was behangen. Er waren geluiden
van ratelende wagens, somwijlen van vogels achter
gesloten vensters van kabinetten en zalen, van slaapvertrekken en van allerlei handelingen door menschen
lang geleden gedaan ......
Zijn hart klopte, zijn hoofd was heet en er zinderde
jets in dat pijn deed ...... Er was een paleis ingestort met
een heerschend en geweldig dreunen, dat de aarde scheuren deed... Een krijgsman, hoog op een paard gezeten
en machtig omstraald door vonken in een wapenrusting
van flikkerend gepolijst staal, deed een gebod, ontzaglijk van waanzin en van stoutste verbeelding : „Zonne
sta stil !" ......
Rondomme ging beweging in durend verglippen en
verwarren der ten oorlog geruste en geharnaste wezens
met zwaarden en lansen en afgrijselijke bewapeningen
in de monsterlijk gespierde armen en wreedaardige
vuisten ; het licht van den hemel blonk niet, er was een
afschijnsel, grauw en gruwelijk van onheil, een doodelijke, eeuwige schemering ...... Het warde alles in een en
stompte zich ais rotsen gevaarlijk en wreed van scherpe
hardheid voor hem omhoog, er groeiden spits gepunte
lage gewassen en dorre, Ieerachtige planten met felle
stekels, distels ook en dan las hij woarden weer die op-
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doemden als nit lange, bange droomen van ontredderingen, hoog opgestuwde verrukkingen, woorden waarvan hij toch zoo weinig verstond, er slechts de diepere
beteekenis van vermoedend :
„In den beginne was het Woort,
ende het Woort was bij Godt ende
het woort was Godt.
Dit was in den beginne bij Godt.
Alle dingen zijn door het selve gemaeckt
ende sonder het selve en is geen dingh gemaeckt dat gemaeckt is......

„Wel, lees je daar dan zoo braaf in Gods woord mijn
jongen ?" klonk onverhoeds de stem van zijne grootmoeder met gevlei en verteedering die de onwaarheid
van het gemaakte droeg :
Thomas, hevig verschrikt, voer op. Met pijnlijke felheid
had hem die ellendige gewaarwording van angst overmeesterd omdat hij zich betrapt achtte. En waarom,
trachtte hij te zelfder tijd te ontwarren, was er in dit
ondervinden een gevoel van schuld ? Hij had vreedzaarn
den Bijbel zitten bekijken en de groote platen, hij had
hier en daar de letters gelezen en het begin van
Johannis' Evangelie ...... Maar hij had ook gedroomd over
dit Boek der Boeken heen, naar een wereld die weinig
met den Bijbel te maken had ; in zijn eigen onstuimige,
woelige verbeeldingen had de aanschouwing van al dit
gewijde hem gebracht. En dat, meende hij nu beschaamd,
was niet goed. Hij voelde dat hij een kleur kreeg.
Dit was vroeger ook zoo geweest, jaren geleden, toed
zij nog woonden in de Heemskerkstraat, en hij, de platen
in Het Jonge Volkje bekijkend, bij den glued van de
opening onder in de kachel, zijn verbeelding had laten
zwerven en dolen ver buiten datgene wat de verluchtingen
omtrent. den tijdschrifttekst be-doelden.
Om zich een houding te geven stond hij dus op en zocht
naar wool den. Eindelijk stamelde hij : „Ja grootma. 't Is
een prachtige Bijbel ...... "
Thomas zag dat zijn grootmoeder nu in een japon van
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zwarte, doffe stof gekleed was, en langzaam door het
vertrek trad naar het venster, waarvan zij echter dra
weder terugkeerde, een zakdoekje in de hand, waarrnede
zij zich voorzichtig snoot om daarna langdurig het puntje
van haar neus met kleine behaagzuchtige benedenwaartsche beweginkjes te bestrijken.
Daarna keek zij hem aan, als in verteederirig en merkte
op : „Thomas, kind, wat lijk je toch op je vader zaliger."
Zij ging op een stoel tegen den muur zitten en bleef een
wijle, de handen in haar schoot, peinzend naar het venster
staren.
Zoo dacht Thomas, geleek haar wezen al beminnelijke,
welwillende tevredenheid, die zweemde naar zelfingenomenheid, waarachter lets verraderlijks, scheen te
loeren, alsof het beminnelijke en welwillende eensklaps
zou kunnen wegvallen en plaats maken voor allerlei
dat daaraan tegenovergesteld was. Maar terwiji zijne
grootmoeder opstond en, de handen over elkander, opnieuw door de kamer begon te treden, waarbij haar kleedij
zacht ritselde en de geur daarvan sornwijlen hem denken
deed aan de dagen, die hij bij haar in Ootmarsum had
doorgebiacht, hoorde hij haar ook zacht woorden preve.
len, die hij niet verstond. Dit maakte Thomas onrustig
en hij vond alles raadselachtig en verbijsterend.
Nu en dan, terwiji zij langs hem ging, stond zij stil en
eens legde zij hare gerimpelde, nog welgevormde handen
op zijn hoofd. Haar aanraking deed hem even opschrikken, maar bijna te zelfder tijd maakte die hem heel rustig.
Immers in die aanraking was datgene geweest waarnaar
hij al jaren met een bijna ziek verlangen haakte : het
lieflijke, het teedere moederlijke. Die aanraking wekte
plotseling allerlei vredige gedachten in hem, waarom zou
hij nu nog iedere beweging van zijne grootmoeder zoo
scherp en hatelijk en schamper beoordeelen, alsof zij
slechts ijdelheid en behaagzucht, verwarde gevoelerigheld en hoovaardige zelfingenornenheid was. Neer, zij
was een beklagenswaardige, eenzame, sinds grootvaders
dood. De stilte en de verlatenheid had haar zoo vreemd
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gemaakt en dan, hij wilt dat zijn vader haar meest beminde zoon geweest was ; en toen zij die opmerking der
gelijkenis maakte, had zij natuurlijk weer aan dien zoon
gedacht.
0 i Hoe heerlijk voelde hij grootmoeders handen op
zijn hoofd. Zoo was het goed, zoo was hij beschermd door
een wezen hem innig toegenegen, door het allerheerlijkste
en kostbaarste dat er op aarde bestond. Nu hoorde hij
grootmoeders stem prevelen als in schreien verstikt
„Ach mijn jongen, vertrouw altijd op onzen Heer, dan
zal Hij je ook helper in nood."
Thomas antwoordde niet. Hij bleef heel stil zitten en
begon verlegen te worden. Ondanks zijn gevoel van verteedering, nam hij veel meer waar het goed doende en
geluk brengende van hare handen op zijn hoof d, dan den
ernst van de woorden die zijne grootmoeder zeide en
waarvan hij niet zoo snel den zin en de beduidenis doorgrondde.
Maar zeker was het dat grootmoeder alleen goeds
met hem voor had en vol dankbaarheid en geestdrift
kon hij de vaart zijner welgezinde gedachten niet meer
betoomen. Had zijne moeder wel ooit 'zoo heerlijk onverwacht dat zelfde zegenende gebaar gedaan ? 0 zeker,
zijne moeder had hem altijd volop te eten gegeven, en
ook veel kachelwarmte en een goed bed. Altijd had zij
hem verpleegd wanneer hij ziek was ; maar het was alles
zoo plichtmatig geweest, en zoo schijnbaar zonder een
andere, een hoogere genegenheid ; of mo' est hij het liefde
noemen ? Ja, had zij hem wel liefde geschonken ? die
koele, strakke vrouw, wier woorden zoo zeldzaam waren
en die hem iiooit de geestelijke -warmte had gegeven
waarnaar hij zoo reikte.
Dan scheen grootmoeder nu Loch heel anders, al begreep hij haar niet, al zag hij alles van haar nu zoo verhelderd en los van alle terughoudendheid, achterdocht ......
Maar had hij zijne moeder de liefde en die geestelijke
warmte of steun gegeven die alle goede moeders van de
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zonen oiitvangen die met oprecht kinderlijk ontzag en
met kinderlijke deemoed naar hun opzien
Nog voelde hij grootmoeders handen, toen hij diep
beschaamd erkennen moest dat hij wel veel liefde en
genegenheid altijd eischte maar van dat alles zoo weinig
aan zijn moeder had gegeven.
En nu spookte het rond in zijn herinnering, nu trok de
wilde schaar voorbij van heugenissen aan al wat hij misdeed tegenover die moeder. Hoe opstandig en onhandel.baar, onverdraagzaam en eigenzinnig was hij geweest.
Daarom had hij geen recht op al het heerlijke en zachte
en teedere dat de anderen, de werkelijk brave kinderen,
wel hadden. Meer dan ooit was Thomas er nu van overtuigd dat die anderen alien zoo voortreffelijk waren en
dat hij de eenige uitzondering was, de eenige die nooit
die hoogte van braafheid bereiken zou, of kon bereiken.
Want in Thomas grensde aan zelfoveischatting onmiddellijk de onderschatting zijner krachten en eigenschappen.
Nu had grootmoeder de handen van hem afgenomen,
zij schreed tot voor het raam waardoor zij naar buiten
tuurde en Thomas, nog altijd, peinsde deemoedig over zijn
tekortkomingen en zijn zonden, die nu wel heel groot
schenen to zijn.
Eindelijk, ook omdat het zoo stil bleef in de kamer,
kon hij zich geheel en al vergeten en als in een verstarring blijven, een voortdurende schrik of angst bij dit
gestadig moeten denken aan al wat hij thuis misdeed.
Totdat eindelijk, als een koestering in dien nood, na
die droeve inkeering na dat sombere boeten, een vaste
zekerheid in hem groeide en als een licht schijnsel door
die triestheid heen gloorde : zijne moeder was zijn eigen
moeder en daarom, buiten iedere andere overweging om,
zou hij haar eeren wat er ook ooit nog gebeurde.
En was dit het nu wat er in de Schrift geboden werd :
„Eert uw vader en uw moeder, opdat het u welga ?"
Neen, niet omdat het hem zOO voorspoedig moest
gaan, naar omdat hij nu nooit meer anders zou kunnen,
daarom, ondanks alles zou het zoo wezen. Want nu,
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voor de eerste keer in zijn leven begon hij te beseffen,
dat alle moeders, hoe zij ook zijn, recht hebben op den
eerbied en de onwrikbare genegenheid van hunne kinderen
Nu zou zij alles mogen doen, er kon niets meer aan veranderen. Zij zou hem geheel en al kunnen vergeten, en
voor altijd kunnen zwijgen, stug en onverschillig blijven,
nooit zou er een einde komen aan zijne lief de. Hij was
van haar, hij was haar kind, hij had het eeuwige recht
haar te vereeren en lief te hebben, het was een gebod
ook waarnaar hij zich richten moest.
Doch nu kreeg Thomas zvvaarder nog 'te dragen : Dat
was zijn eeuwige twijfelen aan zich zelven aan zijn eigen
idealen en al die heerlijkheid van droomen en schoone,
vergulde mijnrierijen :
Hoe was het werkelijke leven daarentegen ? Daareven
nog waren alle heugenissen weer de levende getuigen
geworden van zijn onmacht om goed te doen, om braaf
te handelen. Ontelbare malen was hij thuis onverdraagzaam en grillig en traag, onwelwillend, hatelijk, ja wat
niet al geweest, als iinmer toen hij bij haar was, zouden
hare berispingen haar stille, verwijtende turen, zou haar
koele, hooge of wrevelige zwijgen hem ergeren, en eindelijk zou hij uitbarsten en het onnatuurlijk lang opgekropte zou met des te feller heftigheid gezegd worden,
en hij zou haar kwetsen, niet kunnen weerstaan die
duivelsche lust om uit wrok woorden te zeggen die verwondden en striemden en merken achter lieten.
Ach i Waarom beklaagde hij zich nog, hij, raadselachtig en hoovaardig wezen, prijsgegeven aan de
willekeur zijner luimen en stemmingen ......
Opeenmaal, toen hij nu zijne grootmoeder nog altijd
staan zag omtrent het venster, voelde hij sterk in zich de
begeerte om naar haar toe te gaan en een vriendelijk
woord te zeggen. Zij bij het venster was toch ook een
eenzame, rinds grootvader stierf.
„Is daar buiten iets grootma ?" vraagde hij, terwiji hij
naast haar trad.
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„Och mijn jongen ...... Neen ...... Ik dacht er al zoo
lang over...... maar ik weet het niet, ik weet het niet......
„Wat dacht u dan grootma ?"
„Wel kind ...... Het is ...... Je moet je moeder maar
eens vragen...... Ik zie haar zoo weinig ...... en ik weet
ook islet...... of het wel in goede aarde vallen zou......
Wat zou het heerlijk zijn als wij samen konden zijn, als
ik met haar samen wonen kon ...... "
Thomas' grootmoeder zeide het zoo vleiend en met
zooveel treurigheid in haar stem, dat hij opeenmaal een
en al verteedering en bereidvaardigheid was :
„Zal ik het eens vragen aan mama, grootma ?"
„'Lou je dat willen doen kind ? Ik zou dan uit mijn
eenzaamheid komen en aanspraak hebben ...... je
oom Andre woont zoo ver weg, daar kan ik toch niet
been, daar heel in Zwolle ...... " Thomas luisterde met
groote aandacht. Terstond had hij gepeinsd : „Het is
toch zoo goed als zeker dat mama het niet zal willen,
cte twee zien elkander nu ook al bijna nimmer. Hoe komt
grootma daar nu aan. En Thomas antwoordde :
Zeker grootma, ik zal het den volgenden Zondag, als
ik mama weer zie, dadelijk aan haar vragen."
„Ja zie je," vervolgde zijne grootmoeder „Het zou
toch eigenlijk beter zijn wanneer je het zelf zoo eens
••
dat je niet zoo lets namens mij aan je moeder
opperde,
vraagt. Ik heb haar ook zoo zelden gezien den laatsten
tijd, en daarom weet ik niet ...... 1k durf niet denken ...... "
Zij sprak nog een lange poos over het onderwerp en,
eindelijk stelde zij voor met Thomas een kleine wandeling to doen in het Bosch. En Thomas deed het, al viel
het hem zwaar, want zijne grootmoeder wandelde voetje
voor voetje. Haar trage schreden maakten hem droefgeestig ook, omdat zij nu nog onsamenhangender speak
dan zij binnenskamers wel deed. Zij traden langs het
Malieveld en gingen langs die groene weide den zelfden
weg door het bosch terug. Terwijl Thomas in het veld
de knapen en jonge manner in hunne kleurige pakjes
zag stoeien one den bal., moest hij denken : „Ik geloof
0. E. XXII 6
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dat ik haar een groot genoegen doe bij haar te zijn, maar
oneindig liever draafde ik als die anderen daar ginds,
daar behoor ik ook bij. Nog even traclitte hij, achter de
dunne en doorzichtige rij van toeschouwers, de spelers
te herkennen, maar hij zag alleen het geel-zwart en het
roodzwart-gesti eepte der tricots in felle beweging en
bijwijlen den bal die heen en weder ging en eens heel hoog
en ver bewoog, alsof hij voor altijd opklom in de zonnig
blauwe voorjaarslucht.
En toen hij thuis kwam, was grootmoeder zoo vermoeid, dat zij op haar stoel voor het venster in slaap viel,
of althans scheen te slapen, terwijl een doodelijke yenveling om dit trage en langwijlige sluipen der uren hem
begon te overmannen, een verveling die nog meerderde
aan het middagmaal en in de eerste avonduren. Bet was
een uitkomst toen zijne grootmoeder eindelijk eenige
oude portretalbums zoeken ging en ze voor hem neerlegde op de tafel waarop het theelichtje brandde achter
melkachtig glas, waarin tafreeltjes stonden : een landweg
met een molen, een groep kinderen die een hond lieten
springen door een hoepel. Eindelijk, tot zijn ontheffing,
kwam het afscheid, met enkele nauw verstaanbare vermaningen en de stille vreugde om een herwonnen vrijheid,
na al die doodsche stemmingen van slepende uren, vol
van de traagheid en de loomheid der gekoesterde kleine
gewoonten en neigingen eener oude vrouw.
En terwijl Thomas vroeger dan gewoonlijk dien avond
terug ging naar school, lag Antoinette de Maerl op haar
chaise longue. Heel dien dag hadden de rugpijnen haar
gekweld, thans had zij de medicijnen ingenomen en zij
rustte en voelde hoe haar lichamelijk onbehagen als in
haar verdoofd wend, ook bedaarden de martelende hoof d.pijnen. Een uur lag zij zoo dommelend in dien toestand
van vaag bewustzijn dat geen waken en geen slapen is,
totdat zij denken moest aan de noodzakelijkheid van
het sehrijven aan harer zwager waarin zij hem melden
zou wat mijnheer Dijkers haar van Thomas had gezegd
den voorlaatsten keen dat zij hem het schoolgeld betaalde.
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Waar zij ook rondzag, voor haar was er geen uitzicht
meer op eenige vreugde. De heugenissen uit haar jeugd
trokken tangs haar voort en brachten naast iedere verbeelding en schoone verwachting, niets dan mislukking
en teleurstelling. Hoe kon het anders gaan met Thomas
dan zooals het nu ging. Thomas was haar zoon, zoon van
dat oude geslacht der Van Campvere's dat groot geweest
was in vroeger eeuwen, en dat nu als uitgedoofd raakte.
En dan was zij het vijitiende kind geweest en haar eenige
broeder was de vader van twee meisjes.
Het vijftiende kind : Hoe kon zulk een laatste kind
van een uitgeputte en vermoeide moeder de frischheid
en de levenskracht bezitten van de eerste kinderen uit
dat huwelijk harer ouders. En dan, vol deernis en triestheid, dacht zij aan haren vader, aan den rampzaligen,
zwijgzamen droefgeestige, die geleden had stil en gedwee
in onuitgesproken angsten voor armoede, in wanhoop
en in waan, onmachtig zich uit te spreken totdat dien
laten herfstavond met enkele woorden heel zijn vertwijfeling van jaren haar werd onthuld.
En zoo was zij, de door het leven misleide, de gebrokene
en teleurgestelde, hoe kon het anders hoe kon haar zoon,
hoe kon Thomas, haar bloed anders wezen dan het nu
was in de toekomst zag zij ook voor hem geen heil.
En voor haar rezen nieuwe heugenissen in al somberder
kleuren, in al onvaster en door wee en droefenis omsluierde
vormen, die zij zag meerderen en dreigen en gebaren,
vijandig, met altijd grooter boosaardigheid, totdat Antoi
nette eindelijk als verplet en versmoord in die sehrikkelijke warreling van drogbeelden opstond en, steunend
op de tafel, in den spiegel haar bleek gelaat bezag omward
door de grijzende haren. En dan werd de wil als met een
smartelijke losscheuring van al dat ziekelijke gekoesterde
droefgeestige weder vaardig. Zij begon in haar bureau
te zoeken en ging aan tafel zitten om den brief aan haren
zwager te schrijven.
Den daaropvolgenden Zondag, toen Thomas, na het
spel op het Malieveld, vermoeid bij Antoinette terug-
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kwam om te middagmalen en den verderen avond bij
haar door te brengen, vertelde hij zijne moeder voorzichtig al wat zijn grootmoeder zich dien laatsten tijd
had voorgesteld van een mogelijke verhuizing en een
wonen bij hare schoondochter in huis. Thomas had wel
weinig ingenomenheid bij zijne moeder vermoed aangaande al die vage voornemens, maar het verwonderde
hem toch te zien hoe wrevelig en misnoegd zij was. Bovenal het hem als jets verontrustends en pijnlijks dat zij
met weinig eerbied over haar schoonmoeder sprak. Het
kwam wel niet tot een uitbarsting van kwetsende woorden
of uitdrukkingen, maar zij had toch op laatdunkenden
toon jets gezegd van „het oude mensch", en juist op
het geluid, op den toon kwam het aan in die oogenblikken
en die toon was onvriendelijkheid en misnoegdheid, al
voelde hij wel dat zijne moeder een duidelijke en wezenlijke reden moest hebben om op die wijze te spreken.
En zoo kwam, het, dat Thomas enkele weken later zijne
grootm.oeder op hare vragen ten antwoord gaf, dat zijne
moeder dikwifis zich ziek voelde en daarom misschien
opzag tegen dat mogelijke samenwonen. Zij had het
niet gezegd, hij dacht alleen maar zoo. In het begin van
dien zomer nam Thomas voor goed afscheid van zijne
grootmoeder, zij zou voortaan leven bij Karen oudsten
zoon in huis, bij Andreas de Maerl in Zwolle. Sinds
dien zag Thomas des Zondags alleen zijne moeder. Het
was een zware tijd voor hem. Allen in de klasse werkten
stug en ingespannen voor hunne examens, August Meeter
vooral, die zelden weer sprak en volmaakt eenzelvig
scheen te zijn geworden.
De zomer was omtrent den langsten dag met droogte
en groote hitte gekomen, er was veel stof in de straten
en Thomas' oogen waren erger ontstoken dan ooit. Twee
malen in de week, des Woensdags en des Zaterdagsmiddags moest hij naar den oogarts, die het binnenste
der oogleden met helschen steen bestreek. Uren nog na
die behandeling, traanden zijne oogen, alles wat hij ontwaarde scheen als achter een grijze sluiering vaag te
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bewegen. Toch zocht hij zijn makkers bij het balspel in
het malieveld al kon de harde ballen nauwelijks
volgen. Een keer raakte hij door zijn gebrekkige gezicht
verwond aan het hoofd, een andermaal brak hij een
duim ; maar, met den gebroken duim in het gips bleef hij
zijn makkers zoeken en het spel. Thomas voelde dat
zonder die eenige vreugde van het felle lichamelijke bewegen en dien speelhartstocht, de neiging tot droeigeestig
mijmeren hem geheel overweldigen en ontredderen zou.
Want de dagen der examens waren gekomen : Zijn neef
Karel Barbe werd adelborst, Andreas de Maerl ging naar
een hoogere klasse op het gymnasium, bijna alle jongens
van Dijkers en de Kort, ook August, geraakten aan hun
duel. Hij alleen bleef achter.
Thomas leed een oneindig grooter iced dan hij zelf
wel vermoedde. Omdat hem geen uitweg meer gebleven
was, had hij zich laten gaan en nu dreef hij verder en
verder of van den wal en niemand wist waarheen, ook
hij zelf niet. Daar was de wanhoop om zijn mislukkingen,
om zijn gebroken verwachtingen, al zijn idealen waren
als zeepbellen uiteengespat, hij had veel te hoog gemikt.
Beroemd op zee, zooals de zeehelden uit de geschiedenisboeken zou hij nooit worden, hij vond zich zelven belachelijk en twijfelde thans zOO aan eigen krachten en hoedanigheden, dat hij bijna alle zelfvertrouwen verloren had.
Hij waande zich zwakzinnig en zelfs voor den meest
ondergeschikten arbeid onbruikbaar.
Als een spooksel begon de nabije dienstbaarheid hem
voor zijn verbeelding te staan, want lang zou hij niet
meer op school kunnen blijven en dan moest hij, onvoorbereid in de wereld, bezigheid zoeken, een betrekking
zoeken, geld verdienen, maar zeker zou hij dan werk
moeten doer dat hem slechts vernederde, omdat hij dienstbaar was. Hij zag zich in wilde, sombere vizioenen als
een kantoorbediende, wat later Nerd hij, weggestuurd
omdat hij niet vlug genoeg was van begrip. Want vOOral
wantrouwde hij zich zelven om zijn traagbeid van geest,
zijn afdwalen bij voorkeur in gedach ten en vizioenen,
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zijn onwil of onvermogen om te denken aan wat arbeid
en plicht onverbiddelijk eischten. Hij zag zich dan weggejaagd als kantoorbediende en hij zou het door honger
gedreven nog eens moeten beproeven als bediende in een
winkel, daar zou nog meer van hem geeischt worden.
Vertwijfeld zou hij zich in den eersten diensttijd inspannen wat hij kon, met op den achtergrond ondanks aanvankelijk slagen, de eeuwige traagheid, de eeuwig verlammende achterdocht om eigen minderwaardigheid :
de twijfel, het wantrouwen aan en in zich zelf.
Ja, hij was een ingebeelde, een verwaten gek, een onnoozele beuzelaar, slechts tot leegloopen en niets doen in
staat. En als een hoon klonken weer de woorden voor
hem op van zijn grootvader, maar nu niet meer vermanend, maar heftig verwijtend en sarrend schier :
„Ledigheid is des duivels oorkussen". En niet alleen hij
zelf had zich tot ledigheid veroordeeld, maar ook zijn
opvoeders. Zij alien hadden hem toch gewaarschuwd en
voorspeld : Er zou niets van hem terecht komen. De
Groot zelf en Dijkers en De Kort, zij alien hadden het
hem door hun zwijgen of door hun fel-hatelijke woorden
wel verkondigd. En nu liep hij rond met die veroordeeling en met dat vonnis onuitwischbaar als een ingebrand
teeken op zijn gelaat op zijn geheele wezen.
Somwijlen voor den spiegel staand, pijnlijk folterend
zich zelven, bezag hij zijn gelaat met de betraande, ontstoken oogen waarvan het wit rood beaderd was, hij
vond zich van een jammerlijke stakkerigheid, een onzalig beeld van wanhoop en ontreddering. Slechts ondeugd
en naargeestige willoosheid las elkeen van zijn wezen af.
Hoe, oordeelde hij, kon van zulk een minderwaardigen,
onnoozele, jets meer worden dan een kantoorklerk of
een winkelbediende ?
Bediende te zijn was, vond hij, zoo verschrikkelijk
nog niet, want het kon het begin zijn, van een roemrijke
loopbaan, maar dan ook alleen voor degenen die hel der
van geest waren en handig en daadkrachtig van zin,
die een voorbeschikking bezaten voor handel of bedrijf
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en wier geheele opleicting in die richting ging, met den
handel dus ais doel. Hij had zich tot doel vaagheden
gesteld en de onbereikbaarheid van allerlei verbeelde
fraaiigheid, de week gekoesterde en vergoude gestalten
en werken van zijn geest, die niets beteekenden bij het
wezenlijke levee vergeleken, waarin het aankwam op
de daad.
Daarom zou hij als niet onderlegde en onvoorbereide
zelfs in elke onderschikte betrekking tot mislukking
gedoemd zijn. 0 ! Hij kende zich zelven nu wel : bij zijn
tragen aard zou telkens en telkens opnieuw de voorkeur
voor daadloos mijmeren en droomen aansluipen en alles
in hem verlammen. En wat het verschrikkelijkste was,
hij zou zich met wellust aan die traagheid en dat mijmeren
en peinzend beuzelen prijs geven en bij enkele vage goede
voornernens zou het blijven ...... En zoo vond hij zich
dan Thomas de Maerl, die eer en roem begeerd had en
groote daden had willen doen, wen hij alleen soms liep
op straat om naar den oogarts to gaan. Zijne oogen, ontstoken door de zomerhitte, deden hem zeer en straks
zou de aanraking met den helschen steen ze voor heel den
vrijen Woensdag en Zaterdagmiddag nog pijnlijker en
vuriger maken.
Dan geleek alles hem vijandig in de wereld. Het vooruitzicht van de nabije, groote vacantie bracht soms
beelden van onbezorgdheid en van veel geluk bij het
spel buiten met kameraden, maar achter al die verbeeldingen van vreugde tergde het spooksel van zijn volmaakte mi nderwaardigheid en van zijn onbruikbaarheid
in de wereld. En nu kwam langzaam een nog schriklijker
drogbeeld hem berijden : de gedachte aan krankzinnigheid. Wanneer hij Thomas de Maerl werkelijk zoo was,
bestond, leefde zooals hij zich nu kende, dan was hij
misschien waanzinnig !
Het moest wel is waar een andere waanzin zijn dan
dien van Theo, die idioot was en niets begreep, maar hij,
Thomas, stond tegenover de wiskunde toch ook schier
als een idioot en de daden naar zijn krachten konden
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geen daden zijn omdat de groote stuwing, zelfbewustheid,
zelfvertrouwen en een sterken wil, om in de wereld te
slagen, ontbraken.

Op een middag, na twaalven, toen Thomas, die bij een
boekhandelaar een schrift had moeten koopen, bestemd
voor zijn vacantiewerk, langs de Plaats naar de school
terug ging, overviel hem, terwiji hij tusschen de voetgangers op straat liep, voor de eerste maal een ramp-.
zalige gewaarwording. Even was het geweest als een
duizeling, een neergezonken en verslagen zijn voor enkele
oogenblikken in een donkere diepte of kuil, en toch was
het een der schoonste, warmste en zonnigste dagen van
den zomer. Hij herinnerde zich zelfs met zooveel lust
te hebben gekeken naar de helle zon op de lijsten der
dakgoten van de huizen aan den kant der Waalsche
Kerk. Toen, onverhoeds was dat vreeslijke gekomen.
Daar liep hij dan, en het was alsof al het bloed hem,
weggetrokken was uit de wangen. Nu moesten alle voorbijgangers hem wet zien, hem den waan-zinnige, die hier slit
en eenzaam ging en die beladen was met allerlei schuld
en zonde waarvoor hij gestraft ging worden, waarvoor hij
zich nu onherroepelijk moest verantwoorden. ,Staarden ze hem
nu niet aan, al die menschen, herkenden ze hem nu niet ?
Nu waren zij loch zeker op het punt hem aan to grij pen,
nu begon het gericht ......
Hij ontvocht zich aan dit vernederende, afschuwelijke.
Hij was vrij, nooit beging hij een misdaad, hij was
alleen niet geweest als al die anderen dat oogenblik in
de straat.
Nu keek hij ze uitdagend, brutaal in de onverschillige
gezichten. Hoe gevaarloos waren ze, mak als lammeren,
en alien hadden zij hun simpele Joel en nooit hadden zij
er over gedacht hoe het wezen zou indien een schooljongen op straat plotseling krankzinnig ging worden......
Doch daar ontwaarde hij vlak voor zich een armoedig
en hongerig uitziend, mager man met gele gelaatskleur
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en ingezonken wangen, die hoestend langs de huizen
schoof in zijn sjofele, kale en verschoten kleeren.
En een nieuwe en groote ontzetting voer in Thomas
nevens zijn onduldbore deer nis met dit ellendige wezen.
Hier stored het voor hem, het beeld van wat hij worden
ging, bier sleep to het zijn zieke uitgemergeldheid voort.
En opeenmaal was het hem alsof het al voor hem aandoemde in gruwzame noodlottigheid vereenigd, een reeks
van schielijke heugenissen : De zwervende hongerige
hond met het touw op het ijs dien winterdag der onvervulde verwachtingen, de ontmoeting van den idioot in
de besneeuwde straat, en deze sjofele voorbijganger ......
Het was al een, het was al datgene wat voor hem zelven
wezen zou in komende lijden : W aan-zin en honger en ziekte
en schuw lijden in eenzaamheid ......
Maar nu, in heete verwildering, voelde Thomas den
gloed aan zijne slapen, de brandende ontstokenheid
zijner oogen en ook het felle bonzen van zijn hart, terwijl
hij, voortschrijdend in de Molenstraat, vergeefs zijn
ontzette wezen zocht tot rust te brengen ......

DE GEEST VAN HET KAPITALISME,
DOOR

Prof. Dr. J. LINDEBOOM.

Nieuw noch ongerechtvaardigd is de klacht over de
steeds toenemende verbijzondering der wetenschappen,
die haren onderlingen samenhang uit het oog doet verliezen, en tengevolge heeft, dat de deskundige op een
bepaald gebied een vreemde moet blijven tegenover het
vele, dat elders de belangstelling waard is. Om echter
billijk te blijven ten opzichte van de veel gesmade
specialisatie dient men niet te vergeten, dat er ook
gevallen zijn, waarin juist die ver doorgevoerde detailstudie verband opspoort en verbindingslijnen weet te
ontdekken tusschen ver uiteen gelegen wetenschapsgebieden en tusschen verschijnselen, van Wier samenhang men op zijn best een flauw vermoeden had. Wij
denken hier aan een verband tusschen godsdienstige
en economische verschijnselen, zooals het eenige jaren
geleden door den Heidelberger hoogleeraar Max Weber
op grond van uitvoerige speciale studies werd aangetoond,
en sedert voor theologen en economen een voorwerp
van onderzoek gebleven is. In het algemeen was de
theorie van een dergelijken samenhang natuurlijk niet
nieuw. De oude traditionalistische zedekunde had haar
reeds sedert eeuwen geponeerd, wanneer zij sprak van
de verhoogde arbeidswaardeering en de grootere econo-
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mische ontwikkeling, waartoe ernstige vroomheid aanleiding kon geven. Verder dan algemeenheden kwam
men daarbij echter niet. Meer wetenschappelijk, uit
geheel ander oogpunt, en met gansch verschillend resultaat, werd zij uitgesproken en verdedigd door het historisch-rnaterialisme, dat de godsdienstige verschijnselen
niet anders wilde zien dan als deelen van dien geheelen
ideologischen bovenbouw, welks ontstaan en veranderingen volkomen konden worden verklaard uit de ontwikkeling van den economischen onderbouw. Dat deze
over 't geheel ail to simplistische verklaring bevredigend
is geweest, valt moeilijk vol te houden, wanneer men let
op de eigenaardige verschuivingen en wijzigingen, die
zij in de handen van zoogenaamde voorstanders heeft
ondergaan. Nieuw en geheel verschillend was het licht,
dat Max Weber ruim vijftien jaren geleden deed vallen
op een deel van den samenhang tusschen het economisch
en het godsdienstig levee, en zulks niet alleen deductief
op grond van min of meer abstrakte theorieen, maar
inductief met behulp van een belangrijk feitenmateriaal,
waarmee deze econoom eene verbazingwekkende kennis
en belezenheid ten toon spreidde op theologisch en
historisch gebied. Niet slechts leverde hij ernstige en
diepgaande kritiek op traditionalistisehe en historischmaterialistische algemeenheden, maar ook verrijkte hij
de historische wetenschap met hoogst belangrijke gegevens, waarvan anderen — wij denken hier o. a. aan
Troeltsch vruchtbaar gebruik konden maken. Allen,
die in het historisch gebeuren wat meer willen zien dan
een spel van blinde machten of een mechanisch afloopen
van economische processes en hunne gevolgen, heeft
hij aan zich verplicht door met feitelijke .aanwijzingen
te staven wat eene idealistische levens- en wereldbeschouwing als waarheid voelde. Dat hij daarbij allerminst als apologeet of als voorvechter eener bepaalde
religie of kerk is opgetreden, verhoogt de waarde zijner
uiteenzettingen.
Zooals gezegd is het alweer een tamelijk aantal jaren
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geleden, dat Weber -- het was in 1905 — in het „Archly
fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" (voortzetting van het vroegere „Archl y fur Sozialgesetzgebung
und Statistik"), Band XX en XXI, zijne groote, gedegen artikelen publiceerde over „Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus". Kritiek van
anderen, o. a. van Fischer en Rachfahl, en nadere aanvullingen door hem zelf, meest in de volgende deelen
van het „Archiv", bleven niet uit. Het succes van
Weber's beschouwingen verleidde Werner Sombart in
1911 zijn „Die Juden und das Wirtschaftsleben" in
het licht te zenden, waarin hij de beteekenis, die volgens
zijn ambtgenoot het Protestantisme zou hebben gehad
voor de intensiteit der kapitalistische ontwikkeling, voor
het Jodendom trachtte op te eischen. Meer vreugde dan
van dit werk, dat door een bevoegd beoordeelaar „eine
der betriiblichsten Erscheinungen auf dens Gebiete der
deutschen Wissenschaft" genoemd is, beleefcle Sombart
in 1913 van zijn „Der Bourgeois", dat in veel opzichten
als eene aanvulling van Weber's theorieen is te beschouwen. Hoogst belangrijke kritiek op Weber en Sombart
beiden leverde de oude Miinchener econoom Lujo
Brentano in eene „Festrede" over „Die Anfange des
modernen Kapitalismus", gehouden in eene openbare
zitting van de Beiersche Academie van Wetenschappen
en in 1916 met een drietal uitvoerige „Exkursen" over
dit onderwerp uitgegeven. Gebruik makende van al deze
kritieken en beschouwingen, en naar aanleiding daarvan
zijn standpunt nader toelichtend, heeft Weber zijne
opstellen in 1920 opnieuw uitgegeven in het eerste deel
zijner „Gesammelte Aufsdtze zur Religionssoziologie",
waarvan sedert ook de twee volgende deelen verschenen
zijn, nadat de geleerde schrijver inmiddels tegen het
einde van 1920 overleden was.
Dit alles vormt loonende, maar ook zware lectuur.
Afgescheiden nog van de moeilijkheid, die daar bij
Weber in 't bijzonder ligt in een weliswaar mooien en
praegnanten, maar verre van gemakkelijken stip, is
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daar het groote bezwaar, dat men, om deze werken met
hunne kritieken en anti-kritieken volkomen te verstaan
en te beoordeelen, eigenlijk theoloog en econoom tegelijk
zou moeten wezen. Maar weinigen beschikken, als Weber,
over eene dergelijke sociologische bekwaamheid, dat zoowel het theologische en historische als het sociaal-economische werk aan hunne handen gelijkelijk vertrouwd is.
Zoowel de beoefenaar der historische theologie als die
der sociale economie, zullen allicht met te groote eenzijdigheid en met de tekortkomingen, die aan hunne
bepaalde verbijzonderingen eigen zijn, eene uiteenzetting
dezer veelomvattende beschouwingen leveren. Wanneer
dit laatste in de hier volgende bladzijden zal worden
beproefd, wil dit geenszins zeggen, dat de schrijver ervan
zich de veelzijdigheid van den in dezen volkomen bevoegden beoordeelaar toekent. Wel, dat hij de noodzakelijkheid gevoelt van grootere bekendheid met en
meer belangstelling voor deze belangrijke studies in een
wijderen kring, dan tot dusver aan deze dingen aandacht
wijdde. Hier te lande schreven o.a. Dr. van Ravesteyn
er over in jaargang 1906 van „De Nieuwe Tijd", en
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst in het „Reformatienummer"
van „Stemmen des Tijds". Hunne artikelen zijn niet
zonder de eenzijdigheid van een vooropgezet dogmatisch
standpunt. Waarbij komt, dat, sedert het verschijnen
van Weber's definitieve beschouwingen in 1920, het
tijd schijnt te worden eene althans voorloopige samenvatting te geven, waarin met eenige kritiek gebruik is
gemaakt van zoovele uitspraken vOOr en tegen.
Weber behandelt het verband tusschen bepaalde
religieuze en kerkelijke standpunten, en den aard en
de intensiteit der kapitalistische ontwikkeling, meer in
het bijzonder die tusschen het Protestantisme en wat
hij noemt „den geest van het kapitalisme". Om te beginnen moet men zich niet laten afschrikken door het
woord kapitalisme, dat voor velen terecht of ten onrechte
een onzuiveren kiank heeft, gevolg van politick of dog-
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matisch misbruik. Daargelaten echter, dat het misbruik
van het woord zijne economische en historische beteekenis
niet ongeldig maakt, houde men wel in het oog, dat
Weber van den geest van het kapitalisme gewaagt —
met dit kapitalisme dan, zij 't ook niet altijd met voldoende duidelijkheid, het moderne, WesteuropeeschAmerikaansche kapitalisme bedoelend. Vraagt men, wat
hij under dien geest verstaat, dan valt het moeielijk
een direkt antwoord, bij wijze van definitie, van hem
to ontvangen. Het beteekent wat weer en wat anders,
dan begrip, wezen, aard van het kapitalisme, zooals
men- bij allerlei wetenschappen, verschijnselen, geestelijke stroomingen van een kenmerkenden geest kan
spreken. Evenmin bedoelt hij de economische techniek,
noch de moderne zaken-geest, noch de daarop berustende
praktische levenskunst, maar eene eigenaardige ethiek,
waarvan het hoogste goed, het summum bonuin, het
geldverdienen is, met geld als eenig, om-zoo-te-zeggen
transcendent doel, zonder utilistische -of hedonistische
bij-oogmerken waartoe dat geld aanleiding zou kunnen
geven. Als constitutief bestanddeel van dien geest noemt
hij — en hier komt wederom het ethisch karakter ervan
tot uiting — : eene rationeele levenswijze op den grondslag van de beroepsidee, geboren uit den geest der
christelijke ascese. Het ascetisch grondmotief van den
burgerlijken levensstijl rationaliseert* het geheele economische leven in de richting van, en met als hoogste
doel, het verdienen van geld — waarbij dan het gansche
gebeuren, van grondmotief tot einddoel, staat in het
licht van het zedelijke, het door God gewilde en geeischte.
Niet licht zal iemand, die met Weber's opvattingen
onbekend is, uit deze omschrijvingen eene goede voorstelling kunnen vormen, van wat met „den geest van
het kapitalisme" wordt bedoeld. Waarschijnlijk zou
Weber zelf dit hebben toegegeven. Eene zuivere definitie
zoekt men trouwens vergeefs. Dit is zijnerzijds deels
gewilde, deels ongewilde onvolledigheid. Gewild in zooverre Weber zelf erkent, dat in dezen eene definitie niet
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aan het begin kan staan, maar dat jets zoo eigenaardigs
als de geest van het kapitalisme — van dat kapitalisme
zelf in wezen zOOzeer onderscheiden — zich eerst aan
het slot eener historisch genetische ontwikkeling onthullen kan als datgene, wat het in wezen is. Om althans
eenigszins eene voorloopige uitbeelding te geven van
wat men onder geest van het kapitalisme heeft te verstaan, verwijst Weber naar uitlatingen van Benjamin
Franklin, voornamelijk uit diens „Advice to a young
tradesman". Daar vinden we namelijk de typische uitlatingen, dat „tijd is geld", „krediet is geld", „geld is
van nature vruchtbaar en voorttelend", dat de prompte
betaler meester is van andermans beurs, dat gebleken
zakenijver den eerlijken kredietwaardigen handelaar
schept, dat men, kleine bedragen sparend, de rente voor
evenredig groote kapitalen ter beschikking heeft, enz.
Hier wil dan Weber min of meer volledig zijn in zijne
voorloopige aanduiding ; het is hem, dunkt mij, niet
gelukt, en ik kan moeilijk de gedachte van mij afzetten,
dat wij pier niet veel meer hebben dan wat Brentano
noemt „kleinburgerlijke slimmigheidsmoraal". Ik acht
het debuut van Weber niet gelukkig, en geloof, dat
wij hem en zijne theorieen den besten dienst bewijzen,
door den heelen Franklin als geforceerd uitgangspunt
te laten rusten.
Sombart maakt het ons gemakkelijker — hij had het
zelf, na Weber, ook gemakkelijker ! — om den geest
van het kapitalisme te verstaan. Hij begint met het
kapitalisme zelf, en gaat uit van de daar waar te nemen
verschillen tusschen voor-kapitalistische en kapitalistische
productiewijze, welke laatste zich dan geleidelijk tot
modern-kapitalistische ontwikkelt. Ook al behoeven we
hem niet te volgen in zijne fantastische constructies, die
hem — reeds in 1902 in zijn „Genesis des Kapitalismus" — een bepaald tijdstip (1204) als het geboortejaar
van het kapitalisme doen aanwijzen, zoo kunnen we
toch aan zijne uiteenzettingen een geschikt uitgangspunt
ontleenen. De genoemde tegenstelling is in de Zuid- en
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West-Europeesche wereld onmiskenbaar, 't zij men haar,
met Marx, Sombart en Weber, omschreven acht door
die andere : handwerk—handel, 't zij, met Brentano,
door het antagonisme : feodalisme—handel. Onmiddellijk
dringt zich dan ook eene tegenstelling in „geest" op,
waarbij wij het al of niet primaire van dien geest voorloopig buiten bespreking kunnen laten. De vO6r-kapitalistische geest is die van den „natuurlijken" mensch,
die de productie regelt naar de consumtie, die streeft
naar levensonderhoud overeenkomstig traditioneelen
stand en rang, die leeft in eene wereld, waar de seigneuriale
levenswijze den toon aangeeft, die over 't geheel het
noodige, maar ook niet meer dan het noodige doet,
gebonden en niet-geprikkeld als hij is door een algemeen
traditionalisme. Geldzucht is er zoo goed als later, maar
bedrijf en handel zijn niet de eenige, en zeker niet de
beste en meest praktische wegen om daaraan te voldoen ;
er is ook hofdienst, krijgsdienst, alchemie, roof, vrijbuiterij, clientenwezen en schuimerij. Geld of, ruimer
kapitaal, is zeker een der levensdoeleinden, maar niet
het, als transcendent gedachte, einddoel ; de vOOrkapitalistische geldwaardeering komt teekenend uit in
de uitspraak van Thomas van Aquino — overigens niet
meer de typische vertegenwoordiger van de vOOr-kapitalistische periode ; men denke aan zijne theorieen over
de rente i dat „het rechte gebruik van het geld bestaat
in het geld-uitgeven".
Dat van dezen voor-kapitalistischen geest datgene,
wat wij als geest van het kapitalisme voorloopig beter
kunnen aanduiden dan omschrijven, zich duidelijk onderscheidt, behoeft geen betoog. De moeilijkheid is maar,
te wegen waar de grens valt — ook de noodzakelijkheid,
want voor eene genetische ontwikkeling van het begrip :
geest van het kapitalisme, zullen wij over het wanneer
en hoe van het beginpunt niet in het onzekere mogen
blijven. Ook kunnen wij van tevoren verwachten, dat,
mocht de grens eens niet scherp zijn en de overgang
zeer geleidelijk en onmerkbaar, de tegenstelling voor-
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kapitalistische kapitalistische geest al evenmin scherp
en principieel zal zijn als die tusschen voor-kapitalistische
en kapitalistische „Wirtschaft". Dit laatste is inderdaad
het geval in de opvattingen van den ouden, uiterst
kritischen Brentano, die nauwelijks eene grens, een
keerpunt onderscheidt ; volgens hem is de kapitalistische
geest der oudheid nimmer geb eel verdwenen, en bleef
hij in de zeeplaatsen van Italie voortbestaan, om dan
door de kruistochten tot nieuwe ontplooilng te komen
in verband daarmee voelt hij eigenlijk weinig voor een
specifieken geest van het kapitalisme, en is dat, wat
hij onder kapitalistischen geest verstaat, veel meer eene
psychische eigenaardigheid, in verband staande met de
ontwikkeling van handel en verkeer en nauw samenhangend met gewone win- en geldzucht, welker toeneming
door handel en verkeer wordt in de hand gewerkt. Sombart daarentegen, die, gelijk wij zagen, nog altijd vasthoudt aan zijn nauwkeurig aanwijsbaar beginpunt der
kapitalistische ontwikkeling, ziet den kapitalistischen
geest als iets veel samengestelders dan de tamelijk enkelvoudige trek bij Brentano. Weber eindelijk stelt het,
niet precies aan te geven, keerpunt later, samenvallend
met de ontplooling van het Calvinisme, en bepaalt den
geest meer bijzonder tot de ethische sfeer der Protestantsche ascese. — Over deze drie standpunten mogen
hier dan enkele nadere opmerkingen volgen.
Brentano dan ontkent, dat er ooit historisch eene
periode zou zijn geweest, waarin „Bedarfsdeckung" het
eenige doel van het economische leven zou zijn geweest.
Altijd was daar, bij menschen, rassen en volkeren, de
trek aanwezig om te heerschen in en door bezit, als
hoedanig dan in bepaalde omstandigheden (door handel,
oorlog, feodalisme) vooral dienst doet het geld. Ook
wanneer in het Westromeinsche imperium de „Geldwirtschaft" achteruitgaat en „Naturalwirtschaft" van
meer beteekenis wordt, blijven een Ambrosius, een
Augustinus waarschuwen tegen de groothandelaren en
grootindustrieelen, die bezeten zijn van de winzucht,
0. E. XXII 6
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in tegenstelling met den handwerker, die eerbaar werkt
voor zijn dagelijksch brood. Geestelijken mochten een
akkertje hebben, door arbeid in eigen onderhoud voorzien,
maar geen groote ondernemingen drijven, en talrijke
uitspraken van synoden bewijzen evenzeer de traditionalistische geborneerdheid der economische moraal als
de afwijkingen daarvan uit algemeen-menschelijke winzucht. Dat die winzucht in bepaalde gevallen meewerkt
tot (niet : doet ontstaan) het typische kapitalisme komt
tengevolge van allerlei constellaties van politick, kolonisatie, zilverovervloed, handelsexpansie, verkeersmogelijkheden, enz., afzonderlijk of in vereeniging ; over het
algemeen zal men claar reeds van modern kapitalisme
kunnen spreken, waar de geldhandel tegemoetkomend
en bevorderend optreedt. Tenslotte ruimt Brentano
eene groote plaats in aan de scheppende en ontdekkende
persoonlijkheid van den ondernemer, maar daarmede
meent hij dan ook aan den „geest" genoeg aandacht te
hebben gewijd.
Deze schematizeering der kapitalistische ontwikkeling
laat ruimte voor vragen en bedenkingen. Zij, die eenigermate bekend zijn met de beteekenis, door Weber aan
den godsdienstigen factor toegekend, zullen die „persoonlijkheid" uiterst vaag vinden en vragen of bijv.
niet de godsdienst meerdere ontwikkeling, dan wel
remming van de economische persoonlijkheid zal kunnen
tengevolge hebben. Even goed kan de winzucht den
invloed van religieuze factoren ondervinden, zij 't dan
ook hoofdzakelijk eene negatie-ve ; zonder twijfel zullen
de prediking van ascese, of van anti-mammonisme in
een bepaalden tijd, en in eene bepaalde kerk, niet zonder
uitwerking blijven en het traditionalisme in de hand
werken. Dit laatste is o.a. begrepen door Ehrenberg,
die in zijn „Das Zeitalter der Fugger" de middeleeuwen
a-kapitalistisch acht, tengevolge van de tegenwerking
der kerk ; de ontbinding van het traditionalisme, en
de bevrijding van de natuurlijke win- en heerschzucht
stelt hij dan op rekening van de Renaissance. In diens
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uiteenzettingen is veel onjuistheid, maar hij heeft in
alien geval een open oog voor de, zij 't ook negatieve,
beteekenis van godsdienst en kerk. — Overigens moet
men wel bedenken, dat bij Brentano voor den geestelijken
factor weinig plaats is, omdat hij wel beschouwd geen
„begin" van de kapitalistische ontwikkeling ke pt, en
eig. alles en altijd kapitalisme is, behoudens de onderbreking door overwegend agrarische en feodale perioden.
Zoo wordt het „overal en altijd" echter veelszins gelijk aan
een „nergens en nooit", en komt hij er toe om zich van de
vraag naar de oorzaken der versnellingen en remmingen
in de kapitalistische ontwikkeling eenigszins met algemeenheden en cirkelredeneeringen of te maken. Winzucht
zonder meer zegt zoo weinig, en de uitwendige factoren :
handel, oorlog, verkeer, welke de winzucht beinvloeden,
kunnen immers ook weer uit die winzucht verklaard
worden ! Wie evenwel bemerkt, dat de nuchtere kritische
Brentano geprikkeld en ontstemd is geweest door de
fantasterijen en dwaze constructies van Sombart in
diens „Moderne Kapitalismus" en diens Jodenboek,
begrijpt de vervagende algemeenheid van den eerste
als eene reactie op de geforceerde precizeering en verklaring van den laatste.
Niettemin heeft Werner Sombart in zijn „Der Bourzij 't dan ook pier niet zonder eene overmaat
geois",
van fantazie en subjectief construeeren — blijk gegeven
van beter en dieper verstaan van wat de „geest van het
kapitalisme" is, dan Brentano. Gelijk gezegd meent
hij den aanvang met nauwkeurigheid te kunnen bepaien omtrent den aanvang der 13e eeuw. Waar hij
„Fri h-" en „Hoch-Kapitalismus" vrij scherp onderscheidt — in de eerste periode maakt de mensch het
kapitalisme, in de tweede het kapitalisme den mensch
heeft bij het eerste het geestelijke, ethische moment
de grootste beteekenis. In de vroeg-kapitalistische periode
is de geestelijke, persoonlijke factor het duidelijkst waarneembaar ; later treedt hij terug om in het onpersoonlijke mechanisme der hedendaagsche kapitalistische pro-
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ductiewijze bijna geheel te verdwijnen. Geest is bij Sombart iets zeer samengestelds, een geheel van componenten,
die als even zoovele voorwaarden bij de ontwikkeling
van het kapitalistisme zijn voorondersteld. Aaneengeschakeld verbinden zij den zuiver natuurlijken met
den zuiver geestelijken grondslag, geven zij het geheel
van invloeden, die het kapitalistisch organisme als een
wel-geordenden kosmos begrijpelijk maken. — Daar
zijn in de eerste plaats de biologische voorwaarden ;
beter zou men ze anthropologische kunnen noemen.
Sombart vestigt de aandacht op de ondernemersnatuur,
die van den slimmen, vluggen, „reeelen", organisatorischen mensch ; verder op de bourgeois-natuur, d.i. de
natuur van den mensch bij wien het accent meer ligt
op het praktisch-ethische, dan op het aesthetische, meer
op het objectieve dan op het subjectieve, meer op het
zuinige, berekenende, dan op het weelderige, seigneuriale,
die in staat is zijne persoonlijkheid ondergeschikt te
maken aan grooter verband, die meer beantwoordt aan
Bergson's „homme clos" dan aan diens „homme ouvert".
Bij en door den enkeling moge dit alles weinig uitwerking
hebben, zooveel te meer bij rassen en groepen, waar het
algemeen kenmerkend is. Als zoodanig noemt Sombart
o.a. Grieken, Friezen en Joden ; als volkeren waar het
ontbreekt : Kelten, Gothen en Ieren.
Daarnaast, en in aansluiting, rijen zich de sociale
voorwaarden. Eên daarvan is de mogelijkheid en het
bestaan van staten, te weten van de democratische of
republikeinsche, de niet-feodale, niet-clericale. In die
staten bepaalde instituten : staande legers, stabiel
financiewezen, religieuze tolerantie, welke het mogelijk
maakt „ketters" te dulden en op te nemen (als zijnde
deze vaak de ondernemende, niet-traditionalistische
figurers) en in 't algemeen verdrevenen gastvrijheid te
verleenen (ook alweer de ondernemende selectie, die
durft te scheppen en een nieuw begin te maken). — Maar
hier is Sombart al voortgeschreden naar eene derde groep
voorwaarden, daarmee Al meer het zuiver geestelijk
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karakter dier voorwaarden, den geest van het kapitalisme,
benaderend : zedelijke voorwaarden. Die vooral komen
hier in aanmerking, welke eene rationeele, methodische
levenswijze tengevolge hebben, de typisch burgerlijke
deugden. Als leidend daartoe vestigt Sombart vooral
de aandacht op de filosofie, ook weer niet op alle filosofie
wel-te-verstaan, niet op de speculatieve, mediteerende,
maar op de „Philosophie des gesunden Menschenverstandes", de filosofie, die in praktische zedekunde haar
kracht zoekt, die plichten leert en tot plichtsgevoel
opwekt : in de oudheid een Cicero, een Seneca, een
Marcus Aurelius, in later tijd de Engelsche utilitaristen
en de liberalen van wijsgeerigen huize. In die rij scharen
zich naast elkaar Leon Battista Alberti, de Florentijnsche
koopman, en Benjamin Franklin, die hunne praktische
zakenethiek geven met de nuchterheid en den nobelen
ernst van wereldwijze menschen, welke weten, dat
„heilig is de spaarzaamheid" en dat „honesty is the best
policy". En naast deze humaniteitsleer noemt Sombart
ook den godsdienst, vooral waar ook deze opwekt tot
praktische deugd en aanzet tot actieviteit. Zeer belangrijk
acht hij in dezen het Jodendom wie echter kennis
heeft genomen van de vernietigende kritiek, waaraan
Sombart's boek, dat in 't bijzonder dienen moest om dit
onderdeel van zijne opvattingen te stevigen, heeft blootBrentano heeft zich in een der bovengenoemde
gestaan
zal zijne voorExkursen niet onbetuigd gelaten !
lichting in dezen niet begeeren. Belangrijker is echter,
wat hij over de beteekenis van het Roomsch-Katholicisme
zegt, al ware er meer over te zeggen geweest, o.a. naar
aanleiding van de biechtpraktijk, die, door eene gesystematizeerde, gerationalizeerde zedeleer tot een systematischen, rationeelen levensstijl voert, onmisbaar voor de
kapitalistische ontwikkeling. Over de remmende werking, die er volgens de traditioneele opvatting van het
renteverbod zou zijn uitgegaan, schrijft Sombart eenige
rnerkwaardige bladzijden, waarin hij het betrekkelijke
dier remming aantoont. Moge ook al het oorspronkelijke
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renteverbod absoluut zijn geweest (men kan hier uitvoerig over lezen bij Diepenhorst, „Calvijn en de
economie", Wagen. 1904), reeds Thomas maakt de
rationeele scheiding tusschen „ratio capitalis" en „ratio
mutui" : rente-nemen is volkomen geoorloofd, wanneer
de geldschieter het risico behoudt, modern uitkedrukt :
met zijn kapitaal bij eene (grootere) onderneming geinteresseerd is, wat omgekeerd weer de uitbreiding der
kapitalistische onderneming in de hand werkt. — Daarentegen slaat Sombart de beteekenis van het Protestantisme als factor in de ontwikkeling van den geest van
het kapitalisme niet zeer hoog aan. De wereldontvluchtende, cultuur-schuwende neiging, die hij voor het
oorspronkelijk Protestantisme kenmerkend acht, de uitsluitende aandacht op God en geopenbaarde waarheden
gericht, hebben in dezen belemmerend gewerkt, al zullen
ongetwijfeld de door het Protestantisme aangeprezen
typisch burgerlijke deugden hare positieve uitwerking
niet hebben gemist, zij 't ook in niet sterkere mate dan
dit bij Roomsch-Katholieken het geval is.
Hier is dan echter het punt, waar het derde, boven
aangegeven, standpunt, dat van Max Weber, onze andacht vraagt, waar het aanvullend en corrigeerend zijn
invloed doet gelden, juist doordat het bepaald is door
de grootere principieele en feitelijke uitbreiding van het
kapitalisme in Protestantsche landen.
Weber dan bepaalt onze aandacht bij het feit, dat,
blijkens statistische en andere concrete gegevens, bij
de Protestanten eene „stdrkere Beteiligung am Kapitalbesitz and den leitenden Stellungen innerhalb der
modernen Wirtschaft" is op to merken. Nog treffender
dan bij vergelijking tusschen overwegend Roomsche en
Protestantsche landen, zooals bijv. Spanje en Engeland,
komt dit uit bij het nagaan van de beroepsstatistieken
in landen van gemengde religie, waaruit blijkt dat kapitaalbezit, ondernemerswezen, hooger en speciaal-technisch
personeel, „Protestantsch" zijn, daarbij ook in aan-
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merking genomen de evenredige verdeeling der bevolking
over de tweeerlei religie. Natuurlijk weegt hier, zooals
trouwens in alle dergelijke constructies, de vraag Haar
het „post" en „propter", in hoeverre hier van oorzakelijk
verband of van begeleidingsverschijnselen mag worden
gesproken. Er kunnen nam. gevallen zijn, waarin het
verschil in Kerk in zekeren zin gevolg is van dat in
economischen welstand, waarbij diezelfde welstand de
oorzaak is van het deelnemen aan kapitalistische ondernemingen, dat welstand en min of meer kostbare opleiding tot voorwaarde stelt. Men kan dan, zuiver historisch, verwijzen naar het „omgaan", in den Hervormingstijd, van welgestelde steden en landen, zoodat daar de
economische voorwaarden voor kapitalistische ontwikkeling reeds aanwezig waren voor en onafhankelijk van
religieus standpunt. Dan blijven evenwel deze vragen
open : of de economische voorwaarden de eenige of
voornaamste zijn, en of het feit van het partijkiezen
voor den nieuwen godsdienstvorm al niet uit een zelfde
gesteldheid stamt als de gevorderde economische ontwikkeling. Eene pragmatische verklaring, dat en nieuwe
(vrijheids-)religie en moderne bedrijfsontwikkeling beide
haar grond vonden in vrijheidsdrang en in verzet tegen
bindende autoriteit en traditie, gaat niet op, daar de
Protestantsche „vrijheidsreligie" meestal beteekende
strengere autoriteit en scherpere controle op allerlei
levensgebieden. — Sprekender is nog, dat naar verhouding de Protestanten hunne kinderen meer zenden
naar „H. B. S." en „handelsschool", vooral voorbereidend voor handel en bedrijf, de Katholieken naar
„gymnasium" ; verder, dat de groot-bedrijven hunne
technische arbeidsleiders en in 't algemeen het meer
technisch geschoold personeel vooral recruteeren uit de
Protestantsche arbeiders, terwiji. de Roomsch-Katholieke
zoo mogelijk tot kleine ondernemers en bazen in het
handwerk trachten op to klimmen. Dat min- of meer
verdrukte, achtergestelde religieuze minderheden eene
neiging aan den dag leggen voor handel en industrie
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uitgesloten als ze zijn van staatsambten enz. doet
hierbij niet ter zake ; voorbeelden hiervan zijn Polen
en Joden in Rusland, Joden trouwens over de geheele
wereld, Hugenoten in Frankrijk, Non-conformisten in
Engeland. Ook al valt er wel wat of te Bingen op Weber's
bewering, dat 66k in die positie de Roomschen die neiging
niet aan den dag leggen (ons eigen land 'evert hiervan
eene weerlegging), een felt blijft 't, dat het Protestantisme
die neiging vertoont in meerderheidspositie en nit vrijen
wil.
Gelijk gezegd komt men hier niet verder door met de
verklaringen uit „vrijheid" en „vrijheidsdrang" te werken.
Godsdienstige vrijheid kan strenge zedelijke gebondenheid
beteekenen, en het verwijt dat Roomsch en on-Roomsch
elkander pleegt toe te voegen van grootere wereldsch
gezindheid doet ook alweer geen verklaring aan de hand,
daar beider standpunt uiteenligt tengevolge van verschillende waardeeringen van het begrip wereld en van
onderscheiden opvattingen van het natuurrecht. Opmerkenswaard blijven in elk geval de feiten, dat veel
Protestantsche vroomheid uit koopmanskringen komt
(wat in geen geval op uiterlijke affiniteit kan wijzen),
dat omgekeerd de wieg van vele groot-handelaren en
groot-industrieelen in de sobere pastorie stond (ook onze
eigen bodem weet daar voorbeelden van te geven), dat
de oude Spanjaarden al wisten, dat ketterij den handel
bevorderde, hetgeen de 17e-eeuwsche Engelsche econoom
Sir William Petty beaamde, dat ook Montesquieu al
open oog had voor het samengaan van vroomheid, vrijheid en handel, dat in eigen tijd een deskundige als
Gothein de calvinistische diaspora de kweekplaats
noemt der „Kapitalwirtschaft", dat, eindelijk, moeilijk
valt te ontkennen, dat eigenaardigerwijs de strenge
ingetogen vroomheid van Quakers en Doopsgezinden
zich uitnemend weet te paren aan zakengeest en commercieel succes. Deze eigenaardige connecties zijn eigenlijk
door geen der bestrijders van Weber weersproken, noch
door Fischer, noch door Rachfahl, noch door Brentano —
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wat trouwens in 't algemeen moeilijk zou kunnen, want
sedert Marx en Engels is de connectie zonder meer in.
confesso —, al volgen zij hem niet bij zijde verdere betoogen. Dat zij dit niet doers — het zij hier voorloopig
is voor een groot deel hieraan toe te
reeds aangeduid
schrijven, dat zij uit het oog verliezen hoe het in dezen
niet gaat om „Wirtschaftsform", maar om „Wirtschaftsgeist". Evenwel, hier ligt dan ook juist de pointe der
Weber'sche stellingen, al is 't ontegenzeggelijk waar,
dat deze pointe in de eerste publicaties wat te weinig
duidelijk is en eerst in de latere anti-kritieken scherper
uitkomt. Wij zagen boven reeds hoe de aanvankelijke
vaagheid van Weber's aanduiding van den geest van
het kapitalisme hier mede eene rol speelt, en hoe hij
slechts onvoldoende dekking weet te zoeken achter de
figuur van Benj. Franklin.
Het is hier de plaats om, ook ter meerdere verduidelijking van dien geest, op een paar bezwaren en hunne
weerlegging te wijzen, die tegen Weber zijn ingebracht.
Van historisch-materialistische zijde kon men natuurlijk
opmerken, dat die religieuze gesteldheid niet anders is
dan de „spiegeling" of de „bovenbouw" van het economisch gebeuren. Weber heeft hierop een kostelijk antwoord
gereed. Ziet naar de Vereen. Staten, zoo zegt hij, daar
was in het Zuiden het werken van groote kapitalisten
voor hunne speciale zakendoeleinden ; toch bleven de
Zuidelijke Staten kapitalistisch ten achter bij de Noordelijke, waar men aanvankelijk den kapitalistischen geest
had (door predikers, kleine burgers, enz. gebracht)
zonder de kapitalistische ontwikkeling. — Een tweede
bezwaar is, of die geest eig. niet een euphemisme is voor
doodgewone hebzucht, voor de „auri sacra fames".
Daargelaten echter nog, dat het dan onverklaard blijft,
waarom juist onder den invloed van een krachtig en
bewust Protestantisme die hebzucht tot zulke merkwaardige resultaten voert, dient men wel te bedenken,
welke overigens
dat die gewone heb- en winzucht
altijd voorondersteld blijft — zonder meer eerder rem-
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mend dan bevorderlijk is voor de kapitalistische ontwikkeling, dat zij, naar haar individualistischen aard,
geen verklaring geeft dier ontwikkeling als massaal verschijnsel, en dat zij, eindelijk, niet juist bij het Protestantisme op haar hebzuchtigst aanwezig is. Immers,
wat dit laatste aangaat, kan de hebzucht van het gemiddelde Protestantisme zich niet meten met die van
den Chineeschen mandarijn en van den modernen.
agrarier. Inderdaad, kapitalistische geest en gewone
hebzucht zijn twee, en de eerste is op zijn hoogst als eene
geintensificeerde verandering — maar dan ook totale
verandering — van de laatste te beschouwen. Een
derde bezwaar, door Sombart en Brentano beiden aangevoerd, is dit, of uit de geestesgesteldheid van een
Franklin genoeg argumenten zijn bij te brengen om het
zeer bijzondere van kapitalistischen geest duidelijk te
makers. Ik heb boven al opgemerkt, dat die geest niet
staat of valt met de illustratie daarvan door Franklin ;
overigens heeft Weber m.i. wel degelijk gelijk met een
onderscheid te poneeren tusschen de humanistischrationalistische ethiek van een Leon Battista Alberti
en de ascetisch-rationeele van het Protestantisme (waarvan men dan in zekeren zin Franklin als een vertegenwoordiger mag beschouwen). 06k die „Philosophie des
gesunden Menschenverstandes", bevrij dend van kerkleer en traditionalisme, heeft tot de kapitalistische ontwikkeling het hare bijgedragen ; Alberti en zijne medeFlorentijnen, veelszins „heidenen", gaven eene nieuwe
„zaken-moraal", maar het Protestantisme gaf daaraan
de eigenaardige religieuze stuwkracht, bezieling en rechtvaardiging.
Dat met het einde der middeleeuwen het traditionalisme in de economische ontwikkeling plaats maakte voor
wat anders, waarbij de „Erwerb" eene grootere rol speelt
dan de „Bedarfsdeckung " , is dan ook op zich zeif nog
niet het eenige . en belangrijkste. Ook gewetenlooze
geldjagers en economische vrijbuiters kunnen zoo lets
doers — en hebben het meermalen in de geschiedenis
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gedaan , maar zij brengen geen blijvende verandering
tot stand. Dit doen wel de moreel of rationeel georienteerden (in dit geval Sombart's „volkomen bourgeois"),
die slaagden. Slaagden, omdat zij sterkeren geestelijken
motor in hunne „Wirtschaft" wisten te plaatsen, dan
eene onmethodische vrijbuitersche winzucht of een
nuchter-praktische zakenmoraal. Eene „diesseitige" vrije-wil-sfeer bleek geen voedingsbodem voor de kapitalistische ontwikkeling. Daarvoor was noodig een nieuw
ideaal, van voldoend transcendenten aard en oorsprong
om er aan vast te kunnen houden tegenover de door de
Kerk gestevigde autoriteit der niiddeleeuwsche moraal.
Hebzucht winzucht, klasse-verschuivingen en verandering van productie-wijze, uitbreiding van handels-,
verkeers- en bedrijfsmogelijkheden had de wereld al wel
eerder beleefd, maar nieuw waren de godsdienstig-zedelijke gedachten, zonder welke de groote kapitalistische
verandering zich niet alleen niet laat denken, maar ook
niet laat begrijpen die van het goddelijke van den
beroepsplicht en die van wereldzoekende ascese. Aan
de eene is vooral de naam van Luther, aan de andere
die van Calvijn verbonden.
Eene grootsche gedachte van ontzaggelijk gewicht en
verre strekking hebben Luther en zijne Reformatie aan
het geestelijke, sociale en economische leven geschonken :
die van de sanctioneering van den beroepsplicht, de
beschouwing van 's menschen burgerlijk beroep niet
slechts als het door God geoorloofde, maar als het door
God boven alles gewilde. Geheel anders was de kerkelijke
moraal der middeleeuwen. Niet dat men zou mogen
beweren, dat de middeleeuwen niets wisten van de hooge
zedelijke waarde van het vervullen van den beroepsplicht,
dat zij loochenden het zedelijk karakter van het beroep,
hoe gewoon en alledaagsch dit mocht zijn, maar de arbeid
in en voor de wereld kon daar nooit het hoogste wezen,
de typisch burgerlijke deugd van arbeiden voor zich
en zijn gezin kon altijd worden overtroefd door de opperste deugdzaamheid van den kloosterling, die de wereld
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verlaat. Wanneer Thomas van Aquino eene viervoudige
motiveering geeft van den arbeid, dan klinkt daarin,
bij alle arbeidswaardeering, toch wat anders door dan
de onbeperkte waardeering, zooals een Protestant die
zou uitspreken ; Thomas wijst op het rationeele van
den arbeid, als zijnde deze noodzakelijk voor levensonderhoud, als zijnde de beste bestrijder van lediggang en
luiheid, als zijnde beteugeling en kastijding der zinnen,
als zijnde voorwaarde voor het in staat zijn tot het goede
werk der aalmoezen. Maar zoo blijft de hoogste ratio
van den beroepsarbeid toch altijd deze, dat hij goed is
als „remedium peccati", als doekje voor het bloeden
van de zonden — eene meer negatieve dan positieve
waardeering. De beroepsvervulling blijft in de sfeer van
het relatieve natuurrecht, stijgt daar niet boven nit tot
die van het absolute natuurrecht, heeft daartoe ook Been
kans, waar die beide sferen — anders dan in Lutheranisme
en Calvinisme — gescheiden blijven. De in zijn beroep
arbeidende leek doet veel, de buiten wereldsch beroep
levende kloosterling doet meer. En als Thomas in den
tweeden Thessalonicensen-brief (3 : 10) leest, dat wie
niet werkt, niet eten zal, duidt hij dit op het menschelijk geslacht in het algemeen, niet op den enkeling
zooals bijv. de bedelmonnik er een is. Het doet er natuurlijk in dit verband weinig toe, of Thomas niet elders
de kapitalistische ontwikkeling in de hand heeft gewerkt ; zeker heeft hij door eene dergelijke opvatting
niet bevorderd den ethisch-religieuzen geest, die voor
die ontwikkeling motief en rechtvaardiging werd.
Uitvoerig kan men over deze dingen ook lezen in de
dissertatie van Dr. C. Verloop over „De christelijke
arbeidswaardeering enz.", 1921.
Voor dat wij verder nagaan hoe Luther's beginsel in
dezen scherp afsteekt tegen de kerkelijk middeleeuwsche
beschouwingswijze, loont het de moeite even na te gaan
op welke wijze Brentano dit verschil in waardeering
heeft trachten te weerleggen. Hij teekent protest aan
tegen Weber's combinatie van Protestantisme en profanen
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arbeid als de door God gewilde plichtsvervulling, en
verwijst dan naar eene opwekking van Basilius tot de
kloosterlingen om profanen arbeid met het contemplatieve
leven Le verbinden, naar eene andere van gelijke strekking
bij Augustinus, naar den kloosterregel van Benedictus,
en naar Thomas' negatieve waardeering „ad remedium
peccati" Deze weerlegging van Weber's betoog is
in hooge mate stumperig, en werkt veeleer als eene
bevestiging. Want niet om het aanzien van den arbeid
in de kloosters gaat het hier, maar om eene waardeering
van den arbeid van den leek, waardoor die arbeid bij
God minstens de waarde van kloosterlijke ascese zou
verkrijgen. Dit laatste poneerde Luther, maar strookt.
niet met het middeleeuwsche zedelijk-godsdienstige ideaal.
Alsof men dien arbeid van den kloosterling, hoe ijverig
ook volbracht, ooit zou kunnen vereenzelvigen met
beroepsarbeid ! Hoogst naief merkt Brentano op : wat
Augustinus aan monniken aanprijst, zal hij tegenover
leeken niet als oneerbare daad hebben verworpen. Neen,
dat zal hij zeker wel niet, maar het is hier niet de vraag
of de middeleeuwsche kerkleeraar den beroepsarbeid
hij zal hem in de meeste gevallen
minder eerbaar achtte
zeer eerbaar geacht hebben dan wel of hij dien het
allermeest en boven alles eerbaar oordeelde, door niets,
ook door geen kloosterlijk vroomheidsleven, in Gods oog
te overtreffen.
Maar het wordt tijd, dat wij deze laatste stelling nader
ontwikkelen, wat te duidelijker zal kunnen geschieden
nu wij Naar, na het bovenstaande, mogen beschouwen
als Protestantsche anti-these tegen Roomsch-middeleeuwsche these. Weber gaat uit van het woord „Beruf".
Dit woord is, in onze beroep-beteekenis, nieuw, ontstaan
met en door de Reformatie. In Beruf, beroep, calling, klinkt
een religieuze toon ; de Reformatie nu gebruikt deze
woorden, naar dien toon oorspronkelijk geldig in den
zin van ons „roeping", voor profanen arbeid, daarmee
aan het woord voor profanen arbeid weer een religieuzen
klank gevend, dien het in het Hebreeuwsch (melaka,
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chook) bezeten had, maar bijv. niet in het Grieksch
(ergon), niet in de ethisch en religieus klanklooze woorden
van het Latijn (opus, officium, munus, ars, professio —
dit laatste hoogstens ethisch, niet religieus gekleurd
niet in het Spaansch (waar vocacion voor niet-profane
roeping gebruikelijk is en voor geestelijk ambt) en in
het Italiaansch. Luther gebruikt het woord voor 't eerst
in wereldlijken zin, saecularizeert het, om-het-zoo-tezeggen ; het woord Beruf, dat tot dusver slechts gold
voor (ons) roeping en geestelijk ambt, gebruikt hij voor
profanen arbeid zonder weer, wanneer hij in zijne Bijbelvertaling Jez. Sirach 11 : 20, 21 „ergon" door „beruf"
vertaalt. Het komt dan verder in de Augsburgsche
Confessie (art. 26), en in de Engelsche Bijbelvertaling
van Cranmer (nog niet in die van W. Tyndall).
Deze dingen, en de geheele bewijsvoering van Weber,
zijn uiterst subtiel wie den nauwkeurigen gang van het
betoog begeert te kennen, worde verwezen naar diens
eigen uiteenzetting. Merkwaardig is echter, dat bestrijding en daaropgevolgd nader onderzoek, niet zonder
hulp van speciale filologische voorlichting, hem nader
in zijne meening bevestigd hebben, zooals vergelijking
van de artikelen in het „Archiv" met de „Ges. Aufsdtze"
aanwijst. Moge het ook al zijn, dat lets van de verwereldlijkte beteekenis van het woord beroep reeds is op te
merken bij een enkelen laat-middeleeuwschen mysticus
en in de bedoeling van sommige humanisten 1 ), de principieele verandering Nan beteekenis, in verband met en
als uitvloeisel van eene geheel nieuwe wereld- en levensbeschouwing, dateert van Luther. En al ware ook aan
1) Weber zelf noemt Tauler. Dr. Verloop in zijne bovengenoemde
dissertatie heeft deze verwijzing naar Tauler minder geldig geacht,
en betwist, dat deze het woord „Ruf" „rein weltlich " zou hebben
gebruikt. M.i. ten onrechte : Weber heeft niet beweerd, dat T. niet
een anderen dan den „rein-weltlichen " zin kent, en Dr. Verloop
verwart „rein weltlich" met „nur weltlich". — Eene aanvulling op
de oude religieuze beteekenis van „beroep" gaf Dr. H. T. de Graaf
in een art. „Roeping in het Licht der psychologie" (N. Theol.
Tschr. 1921).
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Weber's etymologische argumenteering bewijskracht te
ontzeggen, het is ten slotte niet op grond van die woordbeteekenissen, dat men tot eene ingrijpende socioliogsche
verandering in de Reformatie hoeft te besluiten. Wij
weten van elders, uit Luther's eigen geschriften, uit eene
studie als die van Karl Eger over Luther's opvatting
van het beroep, hoezeer hij in zijne Reformatie ook op
dit gebied de beschouwingen en waardeering als over
180° heeft omgedraaid. Ethisch Principe zoowel als
ethische conclusie van religieuze waarheid is zijne stelling,
dat arbeid in maatschappij en beroepsleven de roeping
van den Christen is, waar geen vroomheidsleven buiten
maatschappij of profaan beroep boven uitgaat. Deugdelijke, toegewijde arbeid is het gevolg van het door God
gewerkte nieuwe leven. Bij hem valt de scheiding tusschen
evangelische „raden" en „geboden" weg beide gelden
voor alien gelijk. Geen armoede om Gods wil van den
bedelmonnik noch coelibaat hebben eenige hoogere
waarde boven welken trouwen burgerlijken arbeid ook,
die immers ook om Gods wil is. Niet dat de mensch
mdg werken in zijn dagelijksch beroep is eene genadegave
Gods, maar dat hij moet werken, wil hij die genade
waardig blijken. Van Roomsch-middeleeuwsch standpunt
kan men zeggen, dat hier de roepings-gedachte wordt
gesaecularizeerd, het Protestantsche beginsel belijdt,
dat hier het profane wordt gesanctioneerd, geheiligd,
en deze sanctioneering zal straks aan den profanen
arbeid in handel en bedrijf eene geweldige stuwkracht
geven.
Toch heeft deze principieele verandering van levenshouding door volledige sanctioneering van handels- en
bedrijfsleven binnen het Lutherdom zelf en in de overwegend Luthersche landen weinig belangrijk economisch
effect gehad. De hoogere waardeering van het beroep
heeft daar niet veel beteekend voor eene kapitalistische
ontwikkeling, en is niet meer dan een begin van, eene
voorwaarde voor het ontstaan van den kapitalistischen
geest geweest. Luther zelf bleef Loch hoofdzakelijk de
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traditionalist en werd dit steeds meer. Dat hij afwijzend
stond tegenover de min of meer monopolistische macht
van toenmalige groot-kapitalisten, als de Fugger, zegt
in dezen nog niet zooveel ; daar kan persoonlijke tegenzin
aan ten grondslag hebben gelegen, door gewonen „boerenargwaan" tegenover „steedsche grootdoenerij" gevoed.
Van meer principieele beteekenis en van grootere draagkracht is het bij hem steeds groeiende conservatisme in
sociaal, politiek en economisch opzicht, onomwonden in
zijne veelgelezen geschriften uitgesproken, dat hem
doet pleiten, o.a. op grond van Bijbelplaatsen als I Cor.
7 vs. 20 vg., voor het „bliiven" in het beroep, waarin
men van Godswege is geplaatst, en voor het eerbiedigen
van de maatschappelijke standen en onderscheidingen,
die nu eenmaal van Godswege verordend zijn. De „demoeraat" Luther, de „revolutionair" Luther, hebben later
heel wat van hun radicalisme ingeboet. Dit felt is niet
nieuw noch heeft men nagelaten het te verklaren. Om
te beginnen bedenke men echter wel, dat dit democratische
en revolutionaire bij Luther vooral niet moet worden
gemeten met de maten, die het heden daarvoor aan de
hand doet — dergelijke woorden zijn eig. buitengewoon
misleidend —, en dat van den beginne of aan het radicale
meer voorzat bij den geestelijken en kerkelijken, dan
bij den politieken en maatschappelijken Luther. Te veel
heeft men van bepaalde zijde bij Luther eene koersverandering willen vaststellen, of hem het afdanken
van oude plunje willen verwijten. Reeds in den Luther
uit den eersten tijd van zijn optreden stak een goed deel
traditionalisme, dat op staatsrechterlijk .gebied het
absolutisme zeer nabij kwam. Zooals — het was bij
Luther doorwerking van middeleeuwsche scholastieke
gedachten — de vorsten een absoluut recht van Godswege hadden om gehoorzaamheid te eischen, zoo hadden
de onderdanen een absoluten plicht om gehoorzaamheid
te betoonen en zich om Gods wil te voegen en te houden
binnen de onderscheiden standen en levenssferen, wier
organische samenhang, door patriarchale regeering behoed,
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een blijvend evenwicht waarborgde op politiek en
economisch gebied. De excessen van den Boerenoorlog
en van de Munstersche Wederdoopers en andere
„Schwarmgeister", die de zedelijke en godsdienstige
autonomie ook op wereldlijk gebied hadden willen toepassen, en die praktische gevolgtrekkingen maakten,
welke zeker niet met Luther's bedoelingen strookten,
hebben hem maar te meer versterkt in zijn tradiLionalisme,
dat straks veelszins conservatisme, werd. Het was dit
conservatisme, dat „de Protestantsche heilige van de
Duitsche landen" als een kenmerkend stempel heeft
opgedrukt aan het politieke en economische leven van
zijn yolk — natuurlijk in wisselwerking met allerlei
uitwendige omstandigheden als daar zijn de politieke
versnippering, de absolute macht van vorsten in staat
en kerk, de agrarische belangen, enz. Democratisch kan
men het Duitschland van na de Hervorming geenszins
noemen de gelijkheid der menschen is verinnerlijkt en
vaak ge5trophieerd tot „gelijkheid voor God" en de
neiging om het Godsrijk binnen-in te zoeken en te verwerkelijken, langs pietistischen en quietistischen weg,
leidt vaak tot eene zekere onaandoenlijkheid tegenover
wat daar buiten, in de om te scheppen maatschappij,
voor het Godsrijk
niet te denken, maar — te doen valt.
Uit het bovenstaande, waaraan de scherpzinnige
uiteenzettingen door Troeltsch in zijne „Soziallehren"
gegeven, ten grondslag liggen, moge blijken, dat de
zoogen. omkeer van Luther, diens zoogen, verzaking
van de democratische gedachte en de conservatieve
trek in Lutheraansche yroomheid en Lutheraansche
„Wirtschaft" beide, zich nog wel anders, en zeker meer
in overeenstemming met het historisch gebeuren, laten
verklaren dan vanuit de vooropgezette dogmatiek van,
de aanhangers der historisch-materialistische beschouwingswijze pleegt te geschieden. In dezen te spreken
van „dubbele klassenmoraal" om het tweeledige in
Luther's standpunt te verklaren gelijk nog onlangs
geschied is in een artikel van J. Keulen : „De Hervor0. E. XXII 6
22

330

DE GEEST VAN HET KAPITALISME.

ming in verband met het opkornend kapitalisme", in
„De Socialist. Gids", jrg. 1920 — is zeker historisch
en psychologisch ál te simplistisch en houdt geen rekening
met de resultaten der jongste wetenschap, die, in stede
van maar altijd weer Luther te bezien met hedendaagsche
oogen en hem te meten met maten en leuzen van het
heden, integendeel tracht hem te zien in het licht van
zijn eigen tijd en van de middeleeuwen, wier kind hij
nog in zoovele opzichten was. Men moet trouwens wel
zeer bevangen zijn in den waan van de altijd-en-alomgeldigheid der historisch-materialistische machtspreuken,
wanneer men, na kennismaking nog wel met Weber's
arbeid, gelijk bovengen. schrijver (blz. 174) zeggen kan,
dat de middeleeuwsche traditionalistische arbeidsleer een
gevolg was van de economische achteruitgang van
Duitschland. Hoe vroeg begint die economische achteruitgang dan wel — men denke hierbij, dat het ook gaat
om de bloeiende handelssteden van Zuid-Duitschland
dat Luther zoo vroeg reeds zijn draai nemen kon in
traditionalistisch-conservatieve richting ? Of, moet men
het onbewuste weer ter hulp roepen, en dan zeggen,
dat Luther's ideologieen al onbewuste uiting waren
van nog niet tot ontwikkeling gekomen economische
processen ? In alien geval moet de theoloog Luther dan
maar wondergoede informaties hebben gehad omtrent
den maatschappelijken achteruitgang van Duitschland,
dat hij zoo vroeg reeds, in de twintiger jaren, zijne
ideologieen wist aan te passen aan de economische
werkelijkheden !
De waarheid is, dat het hier niet eenzijdig gaat om
den voorrang van het economische dan wel van het
geestelijke gebeuren, noch om het verklaren uit een of
ander historie-dogma. Dat is het juist wat zoowel het
— zij 't soms ook te verbeeldingsvol samenstellen
van Sombart als het zorgvuldig ontleden van Weber
ons kunnen leeren : dat het historisch proces van zeer
ingewikkelden aard is, aan vele factoren, voorwaarden,
potenties en uitwendige omstandigheden gebonden en
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niet onder eene theorie to vangen. Ja, de eenvoudigste
en meest simplistische theorie zal cladrdoor juist in de
meeste gevallen hare onwaarde bewijzen, dat ze zoo
simplistisch is. Daarom ook mag een bot historischmaterialisme niet worden vervangen door eene even
botte ideologie, volgens welke de godsdienstige geesteshouding der menschen het moderne kapitalisme zonder
meer zou hebben geschapen. Wel zijn de religieuze factoren van grooten invloed geweest op het vormen der
mentaliteit, zonder welke het moderne kapitalisme zich
niet denken laat. Het bewijs daarvan levert de samenhang tusschen den kapitalistischen geest en die religieuze
ethiek, welke meer dan die van het Lutheranisme zijn
stempel op de positieve ontwikkeling van het economische
en sociale leven heeft gedrukt : die van het Calvinisme.
Toen Lutheranen en (latere) Gereformeerden het bij
een hunner openbare officieele godsdienstgesprekken niet
eens konden worden, moet Luther in ergernis hebben
gezegd : „gijlieden zijt ook van een andere geestesgesteldheid dan wij". Inderdaad is dat verschil in de
volgende eeuwen, en niet alleen op het gebied van het
innerlijk leven, duidelijk tot uiting gekomen. Tegenover
het sprakeloos schouwen der goddelijke heerlijkheid
aan het slot der Divina Comedia, tegenover de rustige
mystiek, het passief zich voegen onder Gods bestel bij
den vromen Duitschen dichter Paul Gerhard, wijst
Weber op het slot van Milton's „Verloren Paradijs",
waar de aartsengel Michael, den verdreven Adam opwekkend tot de daad, hem daarmee de belofte van nog
schooner paradijs geeft, en waar dan ook het gevallen
menschenpaar in de mogelijkheden van de zich voor
hen openende wijde wereld den eersten troost vindt.
Het Protestantisme van Milton is het Protestantisme
van de daad, dat om Gods wil de aarde en haar volheid
beacbeidt, en in dien arbeid zijne roeping volbrengt.
Het is het „ascetisch" Protestantisme : van het Calvinisme, van bepaalde vormen van Pietisme, van Metho-
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disme, van sommige Doopersche groepen. Het Calvinisme
is van deze vier vormen in dit verband verreweg het
belangrijkst, en Weber doet goed de wel-geprecizeerde
leer daarvan tot uitgangspunt te nemen bij zijn onderzoek naar de sociale en economische ethiek van het in
Protestantsche landen zich ontwikkelende kapitalisme.
Hij had echter m.i. beter gedaan door in plaats van
Calvinisme een woord en een begrip te nemen van wij der
strekking en van niet minder principieele beteekenis,
en dat bovendien toelaat gemakkelijker een brug te
slaan naar die drie andere vormen van Protestantisme,
nam. Gereformeerd Protestantisme.
Niet zonder verband met deze wijziging is eene andere,
van meer principieelen aard nog, die in zijn betoog
dient te worden aangebracht. Zoekend naar het dogmatisch grondbeginsel, hetwelk zoozeer de ethiek beinvloedde
dat dit de levendmakende geest werd in het lichaamder-kapitalistische-mogelijkheden, noemt Weber de predestinatie. Maar de predestinatie is niet specifiek Calvijnsch, nosh Gereformeerd, en wordt overigens onder
Gereformeerden van later, maar ook van vroeger, niet
zonder wijzigingen beleden. In de tweede plaats is de
predestinatie niet origineel Calvijnsch ; zij is verder meer
„hypothêse terminal", zooals Monod het eens heeft
uitgedrukt, dan „principe gênerateur" ; zij heeft dikwijls meer eene formeele rol gespeeld, als gemakkelijk
dogmatisch sjibboleth, dan eene principieele ; eindelijk
belet juist de predestinatie om onder het Gereformeerd
Protestantisme wat meer te verstaan dan het Calvinisme
alleen. Zou men om die predestinatie bijv. de Remonstranten moeten buitensluiten uit het „ascetisch" Protestantisme ? wat Weber inderdaad doet, maar met
zulke rare motiveeringen, dat het hier blijkt, hoe de
ervaren socioloog niet altijd historisch en theologisch
volkomen op de hoogte is.
De predestinatie als gronddogma in dezen verwerpende
kunnen wij ook blijven buiten de kunstige speculaties,
waarmee Weber haar als economische drijfkracht psycho-
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logisch begrijpelijk heeft trachten te maken, en waarin
hij m.i. niet geslaagd is -- ook niet slagen kon, waar de
voorbeschikking zoo weinig eene innerlijk beleefde, en
zoo zeer eene verstandelijk uitgedachte waarheid is.
Vragen wij dan welk godsdienstig beginsel hier de ethische,
straks de economische verklaring zal geven, dan kan
het niet anders zijn dan dat, hetwelk door Nederlandsche
godgeleerden van meer dan een richting zoo vaak en zoo
overtuigend uitgesproken is : dat der souvereiniteit
Gods.
Het is deze gedachte van Gods souvereiniteit, die
het Gereformeerde Protestantisme opvoedde in afkeer
van kreatuurvergoding, en het eerder liet tendeeren naar
republieken dan naar monarchieen als meest begeerden
sta atsvorm, die het „sinnlich-gefiihlsmdszige Element
in der Kultur" terugdrong voor de starre koele sfeer
waar de gestrenge naijverige God heerscht, die leerde
„geen vleesch tot zijn arm te stellen", maar het isolement
van de wereld gering bezwaar oordeelde tegenover Gods
verborgen, zij 't ook geduchten omgang. Het religieus
pessimisme, de sobere strakheid van levensstijl leiden
de ziel niet of ; zij blijft geconcentreerd op zeer persoonlijke godsgemeenschap allêên, als bij Bunyan's Pelgrim.
En het moment van egoisme, dat er ligt in deze religieuze
concentratie, wordt ruimschoots opgewogen door het
„alles ter meerdere eere Gods". Want hoogste geluk en
verdienste voor een mensch in deze wereld is toch maar :
Gods instrument te zijn, wat weer omgekeerd den plicht
wakker roept om eigen persoon, maatschappij, staat en
wereld te doen strekken „ad maiorem Dei gloriam".
Daarom zij de mensch sociaal-actief wezen, werkend lid
in kerkelijke of staatkundige gemeenschap, en dit niet
allermeest uit Nieuwtestamentische liefdesethiek, maar
uit Oudtestamentische rechtsethiek, zooals trouwens de
strenge theocratische wereld van het Oude Testament
meer de levenssfeer is van het echte Gereformeerde
Protestantisme, dan het Nieu-we ; er is daar, in alien
eerbied voor den God, die is als een verterend vuur,
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vaak weinig aandacht, weinig mededoogen voor de enkele
ziel van den naaste, en in praktisch liefdebetoon doen
de zachte klanken van Lutheranisme en RoomschKatholicisme dikwijls aantrekkelijker en menschelijker
geluid hooren dan de harde tonen van het Calvinisme.
Maar het gaat hier ook minder om de enkele ziel, dan
om de eere Gods, waaraan satisfactie verschuldigd is ;
't gaat ook niet allere6rst om de eigen ziel, maar daarom,
of die ziel strekken kan tot Gods eer. En daarom voert
dit alles den mensch ook niet in de stemming van
quietisme, onmacht of wanhoop, wat in abstracto mogelijk zou kunnen zijn, maar in werkelijkheid geen gevolg
is, omdat de eenige aanwijzing van het geroepen zijn,
van het waardig bevonden worden waaraan men
in zijne betrekkelijke eenzaamheid zou kunnen twijfelen !
— ligt in de bereidheid tot rusteloozen arbeid „ter
meerdere eere Gods". De uitverkorene is niet zoozeer
„uitverkoren vat", dan wel „uitverkoren werktuig"
in Gods hand. En hier vindt het Gereformeerde Protestantisme gelegenheid om eene eigen opvatting van de
leer van het natuurrecht voor te dragen : deze wereld,
a.g. : wordt
hoewel liggende in het booze, wordt goed
uit de sfeer van het relatieve natuurrecht in die van
het absolute opgetrokken voor zoover ze aanleiding
geeft haar te bearbeiden „ter meerdere eere Gods". OOk
de wereld wordt instrument Gods, en als gesanctioneerd,
niet om haarszelfs, maar om Gods wil. Alle levensgebieden hebben positieve waarde, voorzoover zij tot
Gods eer worden bewerkt ; het terrein der gemeene
gratie wordt grooter, nadert meer in innerlijke beteekenis
dat der particuliere, al blijft natuurlijk theologisch
verschil. Het Luthersche verwijt van werkheiligheid en
wereld-gelijkvormigheid treft hier niet ; het gaat hier
niet om „goede werken", losse stukken ten bate van
een mensch, maar om „heilig leven", voor God. Maar dan
zij dat leven een systeem, een openbaring van werkzaamheid uit, door en tot God, een oefening in tucht,
een ascese. Dan worde dat leven geleid met koele zelf-
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beheersching, met nuchteren zin voor orde, met tucht
en discipline — men denke aan de wel gedisciplineerde
legers der Protestantsche legerhoofden : Maurits van
Oranje, Cromwell, e.a. , en ook de kerk zij eene welzooals in onzen opstand
geordende „strijdende kerk"
tegen Spanje, toen de Consistorien leiding en organisatie
van het verzet in harden hadden.
Dit is de „innerweltliche Ascese" van het Gereformeerde
Protestantisme. Ascese, omdat het is oefening, tucht,
paedagogie, kruisiging desnoods van lichaam en zinnen,
ter bereiking van een Gode aangenaam doel. „ Innerweltlich", omdat het niet geschiedt buiten, afgezonderd
van, tegenover de wereld, die wereld ontvliedend, maar
in de wereld, haar aangrijpend, bewerkend, en daardoor
heiligend, omdat zij, als zijnde Gods wereld, ten slotte
toch ook heiligens-waard is, en omdat het niet is overeenkornstig Gods eere, dat die wereld, zelfs die in het
booze liggende wereld, niet mee zou zingen in het koor
voor Hem. Geen ascese, die, ten bate der eigen ziel, andere
krachten laat afsterven, maar eene, die het wegvloeien
van krachten en mogelijkheden verhindert, door ze aan
te wenden Gode ter eer. In deze ascese wordt niets ongebruikt gelaten ; bijna zou men kunnen zeggen, dat het
doel Gods eere alle middelen heiligt, mits die middelen
dan ook werkelijk in aard en gebruik Gods souvereiniteit
over en in de wereld, kunnen openbaren. Zoo kunnen
handel en industrie, kolonisatie en allerlei ontginning
van hulpbronnen „heilig" zijn, want zij kunnen de schepping mee ontwikkelen tot wat zij in aanleg is : openbaring van Gods heerlijkheid. Godsdienst wekt zoodoende den handelsgeest ; er is tusschen beide nauw
verband, dat zich aan den oningewijde kan voordoen
als „vroomheid om der wille van de smeer", en daar
inderdaad heel wat aanleiding toe kan geven, het ook
vaak is, maar niet behoeft te zijn. Dat onze zeventiend'
eeuwsche voorvaderen handel dreven langs allerlei weg,
(tat zij zwartjes onderwierpen en maltraiteerden, dat
zij daarbij ook zorgden voor het zieleheil dierzelfde inboor-
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lingen door kerken en zending, maakt op ons den indruk
van schijnheiligheid, is er vaak na aan verwant, maar
is ook te beschouwen als citing van êenzelfde streven :
alles te laten meewerken tot Gods eer. Dit in het oog
houdende gaat men billijker oordeelen over eigenaardige
samenNoeging in de instructie der West-Indische Compagnie, dat „de hooghste wet, raeckende Brasil, behoort
te wesen de Eere Gods en de welstand der participanten",
over eene dergelijke combinatie in de instructie van
gouverneur-generaal Pieter Both, over de onderhandelingen tusschen Cromwell en de Republiek in 1654 (waarbij
de aardbol, als handels- en als missiegebied, in invloedssferen tusschen beide machten werd verdeeld).
Tegen Weber's stelling, dat deze Protestantsche ascese
de hoofdfactor vormde in den (vroegeren) kapitalistischen
geest, is evenwel het verzet niet uitgebleven. Het is hier
de plaats er aandacht aan te wijden, vOOr wij ons verder
met de consequenties van het bovenstaande bezig houden.
Allereerst dan het bezwaar, door Brentano en ten onzent
door Diepenhorst ingebracht, dat Calvijn zelf ver staat
van den kapitalistischen geest, en dat diens belijdenis
niet de ethische ruggegraat vormt van het huidige voortbrengstelsel. Dit laatste is echter door Weber nooit
beweerd. Overigens is het niet tegen te spreken, dat het
oorspronkelijke Calvijnsche, Geneefsche Calvinisme meer
trekken van traditionalisme vertoont, meer zich kant
tegen economische en sociale verandering, meer strijd
voert tegen het rente-nemen (zij deze laatste ook grootendeels tegen excessen gericht), dan men zonder meer uit
Weber's voorstelling zou kilnnen opmaken ; Troeltsch
heeft daar in zijne „Soziallehren" (S. 706) den nadruk
op gelegd, maar ook Weber geeft wel blijk, dat hij Calvijn
niet zonder meer identiek acht met het Calvinisme.
Door minder van Calvinisme, en liever van Gereformeerd
Protestantisme te spreken, zou Weber ook in dezen
zijne stelling sterker hebben gemaakt. Als een ander
bezwaar noemt Diepenhorst het verklaren van het
kapitalisme uit de reformatie-beginselen. Toch is dit
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nimmer door Weber bedoeld ; in zijne eerste artikelen
zou men misschien nog iets van den aard kunnen lezen,
maar in zijne latere anti-kritiek tegen Rachfahl heeft
hij zeer duidelijk doen uitkomen, dat het gaat om de
eigenaardige „Wahlverwandtschaft" tusschen de Gereformeerde beroeps- en arbeidsethiek eenerzijds en de arbeidsen wingeest van het kapitalisme anderzijds : „die calvi
nistische Ethik schuf ihm (dem biirgerlichenKapitalismus) die Seele, die positive Ethik deren jenes bediirfte".
Wanneer het inderdaad waar is, dat ieder „Wirtschaftssystem" eene ethiek noodig heeft, dan zien we hier hoe
ethische strevingen samen met economische en maatschappelijke potenties eene stevige eenheid van „lichaam
en ziel" vormden, die groote ontwikkeling waarborgde.
Van meer beteekenis is een derde bezwaar, dat vooral
door Brentano ander woorden is gebracht. Gaat, zoo
vraagt hij, die eigenaardige ascetische ethiek van het
Gereformeerde Protestantisme wel genoeg uit boven de
moraal van klein-burgerlijke economie, om traditionalisme en „kapitalistische Rfickstândigkeit te overwinnen ?
Ook Sombart vraagt twijfelend, of we in de uitlatingen
van tot spaarzaamheid, arbeidzaamheid en overdrotenwerken-om-Gods-wil opwekkende Protestantsche moralisten wel meer molten zien dan „wohltemperiertes Kramer
tum" ; Brentano blijft dat alles „banausisch" vinden en
kan in den „Kesselflicker" Bunyan — door Weber ten
tooneele gevoerd als vertegenwoordiger der echte „innerweltliche Ascese" — weinig meer zien dan een aanprijzer van „Mittelstandspolitik". In deze kritiek ligt
m.i. een groot deel waarheid. Weber heeft zijne positie
niet versterkt — gelijk ik boven reeds opmerkte naar
aanleiding van Franklin — door Bunyan c.s. ten tooneele
te voeren en te laten optreden als direkte vertegenwoordigers van den geest van het kapitalisme. Van de
Gereformeerde ethiek is m.i. meer eene katalytische
werking uitgegaan, dan dat zij is opgetreden als motorische
kracht ; zij was niet zonder meer de agens der kapitalistische ontwikkeling, maar in hare ascetische gedaante
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clan toch van zoo groote beteekenis, dat zij zelfs de —
ontegenzeggelijk aanvankelijk aanwezige traditionalistische klein-burgerlijke elementen kon neutralizeeren
en tenslotte verkeeren in hun tegendeel. Overigens zou
Weber's betoog aan duidelijkheid gewonnen hebben,
wanneer hij het verschil tusschen vroeg- en modernkapitalisme wat sterker had doen uitkomen ; hij zou dan
minder aansprakelijk zijn geweest voor de anachronistische combinaties van zestiende-eeuwsch traditionalisme
en twintigste-eeuwsch grootbedrijf, die bestrij ders hem
thans in de schoenen schuiven.
Men zou, eindelijk, nog verzet kunnen aanteekenen
tegen den term ascese, als zijnde minder geeigend voor
eene Protestantsche levenshouding. Ten onrechte ; de
naam geeft volkomen weer zoowel de formeele overeenkomst als het materieele verschil met de uitingen van
Roomsch-Katholieke ascese, die aan dit woord de meer
gangbare beteekenis hebben doen verbinden. Bij beide
een anti-wereldsche geest, hier negatief : wereldontvluchtend, daar positief : wereld-onderwerpend. Bij beide
methodische levensvoering, hier gehoorzaamheid eischend
in onwereldsch bedrijf, daar in een arbeid voor en aan
de wereld oni haar te meer tot Gods wereld te maken.
Bij beide een eisch van kuischheid, hier allermeest buiten
het huwelijk, daar binnen het huwelijk — er wordt nadruk
gelegd op den voortplantingsplicht ! Bij beide een eisch
van armoede, hier zeer absoluut, belemmerend de kapitaalvorming, daar vragend soberheid en onthouding van den
enkeling, maar aansturend op eene kapitaalvorming,
welke de middelen levert om deze aarde en hare volheid
te doen verheerlijken Gods almacht. Vraagt men ook
hier, of het Roomsch-Katholicisme dan soms niet kent
en waardeert den ijverigen arbeid in de wereld ? Ongetwijfeld — maar de grootste premie staat op het leven,
dat in „ausserweltliche" ascese haar ontvliedt : het
leven van den kloosterling. Bij den Protestant is de
„innerweltliche" ascese Been zaak van „ik mag", maar
van „ik moet". En dan niet allereerst en allermeest
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ten eigen bate al zal het eigen voordeel wel spoedig,
bij het verslappen van den religieus-ascetischen band,
eene groote, te groote rol zijn gaan spelen —; verweekelijkende luxe, overdaad, creatuur-vergoding zijn uit den
booze, en het Gereformeerde Protestantisme is steeds
streng geweest waar het ging OM genieten van de wereld,
heeft immer gewaarschuwd om, in de wereld zijnde,
Diet van de wereld te zijn. -Theologisch mogen er aanmerkelijke verschillen zijn
tusschen het Gereformeerde Protestantisme en het
Pietisme, ten opzichte der economische en sociale consequenties liggen zij veelszins op een lijn. Het precisisme
van dit laatste, zijne tendeiities van moreele regeneratie
eener vaak reeds te veel verwereldlijkte kerk, zijne conventikel-vorming met strak gehandhaafde tucht, zijne
„praxis pietatis", welke leven boven leer stelde, dit alles
kwam aan de ascetische levenshouding ten goede. Het
Pietisme is oorspronkelijk vrucht van Gereformeerden
bodem ; het kent ongetwijfeld het gevaar van verslapping tengevolge van te groote gevoeligheid, maar eigenaardig is, dat, waar het in het Lutheranisme wortel
schiet, daar juist uitingen van actief ascetisch leven
zich vertoonen ; men denke aan Speller, A. H. Francke
en Zinzendorf. — Over de verhouding van Gereformeerd
Protestantisme en Methodisme, en die van beide tot
de sociologische ontwikkeling, valt in veel opzichten
hetzelfde op te merken. Het Methodisme als EngelschAmerikaansche pendant van het Pietisme door Weber
aardig „ein rationaler Pietismus" genoemd blijft in
zijne ethiek op de Gereformeerde lijn. Niet anders is
het met de verschillende puriteinsch-precieze stroomingen
en secten in de Nederlanden, in Engeland en vooral in
Amerika. Grooter is bij vele de mijding van de wereld,
en soms daardoor ook de beteekenis van den quietistischen
factor, maar de ethiek blijft Protestantsch ascetisch en
naarmate het (aanvankelijk bij de secte-stichting vaak
aanwezige) dweepzieke enthousiasme neerslaat, bestendigt
zich een moreel-ijverig, zich gereed-houdend afwachten
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van oordeelsdag en wereldvernieuwing, waarbij men door
den afkeer van staatsambten vaak te meer gedreven
wordt naar handel, kolonisatie, ontginning van onbekende
hulpbronnen.
Uitdrukkelijk worde het nog eens gezegd : de menschen
van deze levens- en wereldbeschouwingen waren doorgaans geen kapitalisten ; deze naar modern oordeel
vrijwat benepene „middenstanders", kooplieden, handelaars, industrieelen, deze kolonisten in Nieuw-Engeland
en vrije Amerikaansche burgers, hebben door hun godsdienst het moderne kapitalisme niet „gemaakt", maar
wel hebben zij krachtens hunne religieuze zedeleer aangekweekt en tot tweede natuur gemaakt dien rusteloozen
beroepsijver, die rationeele benutting van alle economische
en sociale mogelijkheden, die haast transcendente winstverheerlijking, welke den geest van het kapitalisme vormen. En daardoor werkt hun geest door, ook wanneer deze
straks niet meer door de religie geinspireerd wordt ; hij
is dan de zelfstandige beweegkracht geworden in het
kapitalistische organisme wanneer dit niet meer door
religieus-zedelijke remmen zich gehinderd voelt. Want
inderdaad wordt straks de religieuze motor uitgeschakeld ;
niet alleen is deze dan niet meer noodig, maar als een
noodlot rust op deze ascese de neiging om haar „jenseitig",
goddelijk karakter te verliezen en „diesseitig" te worden,
de drijfkracht zelf te behouden, maar haar aan te wenden minder voor God, dan wel voor de wereld, en daarbij
de lust en de persoonlijke voldoening van den enkeling
een groot woord te laten meespreken. En dit is zeer
begrijpelijk ; deze ascese speelt met vuur, zij legt beslag
op de voiheid dezer aarde, d.w.z. voor God, niet voor
den asceet zelf — de kans is groot, dat deze laatste
eigen genot en levensversiering mee zal laten wegen
Trouwens, in al die typisch ascetische deugden „ter
eere Gods" liggen utilistische tendenties, die maken
dat ze evengoed kunnen dienen „voor de praktijk" van
handel en industrie. Wat aanvankelijk bedoeld was voor
Gods zaak laat zich straks ook aanwenden voor de eigen
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zaak waarbij men in 't oog houde, dat „de zaak" in
het moderne bedrijfsleven iets van dat transcendente,
buiten-en-boven-den-firmant-staande behoudt, waardoor
ten slotte ook de eigenaar evenzeer orgaan van zijne
zaak is, als deze eigendom van hem.
Maar hier naderen wij ook den overgang van vroegop modern-kapitalisme. Deze zijn niet door een keerpunt gescheiden, dat met scherpen hoek de ontwikkelingslijn doet afbuigen ; zij liggen in elkaars verlengde met
langzame, maar steeds toenemende verandering van
richting, waardoor ten slotte uiterlijk en innerlijk het
tweede veelszins eene tegenstrooming van het eerste
wordt, nochtans in aard en intensiteit hun samenhang
niet geheel verloochenend. Tegen het einde der achttiende,
het begin der negentiende eeuw, begint de religieuze
wortel of to sterven ; de godsdienstige pedagogie is
trouwens overbodig geworden, want de religieuze opvoeding tot kapitalistische ontwikkeling is voltooid ;
de energie wordt van het religieuze volkomen omgeschakeld op het commercieele ; wat middel was — de
kapitalistische „Wirtschaft"
wordt doel. De idealistische ethiek van het vroeg-kapitalisme wordt tot de
utilistische ethiek van het modern kapitalisme. De ontplooling van het rationalistisch natuurrecht gaat hand
in hand met de emancipatie van het (modern) kapitalisme,
dit laatste in dezelfde mate geleidelijk geschiedend gelijk
immers ook het rationalistisch natuurrecht nog geruimen
tijd voer onder de ‘lag van het kanonieke en Protestantsche religieuze natuurrecht. Maar ondertusschen heeft
de Protestantsche ascese haar werk gedaan ; zij schonk
den ondernemers een goed geweten, straks een robust
geweten, inzake het geoorloolde, meer dan dit : het van
God-gewilde van beroep, bedrijf, handel, industrie ; zij
had eene arbeidersschaar gekweekt, die het werken
als eene gunst Gods beschouwde. Naarmate die arbeider
langer onder de religieuze tucht bleef, bleef ook zijne
bruikbaarheid groot in een voor Lbrengingsstelsel, waarvan de ondernemers nog maar zeer, zeer indirekt de
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uitwerking dier tucht na-gevoelden. Het was diezelfde
tucht geweest, die het arbeiden zelf even hoog, eig. hooger
had leeren waardeeren dan het arbeidsproduct, en de
steeds verder gaande arbeidsverdeeling plukte hier de
vruchten van, toen zij den arbeider steeds verder van
het eind-resultaat van zijn arbeid verwijderde. De religieuze arbeider had daarvoor eene zekere compensatie
gevonden in de vrome vreugde over den arbeid ; de
moderne, a-religieuze werker mist de compensatie, en
heeft in zijn groot-bedrijf, waar hij zich met een op zich
zelf nietig onderdeel bezig houdt, het resultaat van zijn
werk geheel uit het oog verloren.
Maar hier verschijnt dan ook het moderne kapitalisme
in zijne minst aantrekkelijke gedaante, zonder den levendmakenden geest, die vroeger bezielend werkte ; nu met
een anderen geest, die van den vorigen eene erfenis van
intensiteit en doeltreffendheid overnam, maar feitelijk
heel wat anders is : een geest van utilisme, van rationalisme, van materialisme. Het Protestantisme vervulde
in zekeren zin de rol van den meester in Goethe's „Zauberlehrling", wekte levende, actieve kracht in op zich zelf
doode mogelijkheden, die, eenmaal werkelijkheden geworden zich als door wonderen van techniek vermenigvuldigen alleen : het is voorshands niet in staat het
volgende tooverwoord to spreken, dat den vloed stuit,
dat een nieuwen geest van binding en bezwering oproept,
dat den wagen van Jaggernauth tegenhoudt. Zeer lezenswaard zijn de bladzijden, die Sombart in zijn „Bourgeois"
aan het verschil tusschen vroeg- en modern kapitalisme
wijdt, vooral in dit verband, waar dit verschil nadere
illustratie kan zijn van het nog-aanwezig-zijn nietmeer-aanwezig-zijn van den geest der Protestantsche
ascese. Ginds een statisch evenwicht in het bedrijf, hier
een dynamisch, door steeds-uitbreiden, steeds-grooterafzet-zoeken heen. Ginds rijkdom middel tot doel van
een godgevallig leven — hier onbeperkte winst voor
de zaak ; voor eene moderne onderneming geldt geen
„standesgemaszer Unterhalt". Ginds opperste beteekenis
van de persoonlijkheid, hier regeert voor alles de onper-
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soonlijke persoon, die „zaak" heet ; de mensch, ook de
ondernemer, is rad in het groote gelled en mOet meedraaien ; steeds hoopte Carnegie Bens te kunnen eindigen
met uitbreiden, maar 't mocht niet, 't ware achteruitgang
geweest. Ginds hadden burgerlijke deugden beteekenis
voor den individu, hier voor de zaak — en waar dan de
persoon van ondernemer vrij dalen mag in zedelijk peil
raakt immers maar zijn particulier leven !), daar zal
men op den duur bezwaarlijk ethische druiven lezen
van den distel Welke de zaak is.
Men begrijpe wel, dit laatste wil geen veroordeeling
zonder meer zijn van de kapitalistische voortbrengingswijze. Oat oordeel is mede, en zeker niet in de laatste
plaats, aan de wetenschap der economie. Het wil zelfs
geen veroordeeling zijn van het kapitalisme als ethischsociologische verschijning ; deze heeft meer zijden dan
die eene, waarop het bovenstaande eenig licht wil laten
vallen ! Wel wordt in dat licht begrijpelijk het ethisch
onbevredigende van het moderne kapitalisme, begrijpelijk
juist door het ontbreken van een ethisch element, dat
aanvankelijk als een noodzakelijke, organische factor
aanwezig was. Dat het vorige geen acte van beschuldiging,
en evenmin apologie is tegen of van Protestantisme of
Calvinisme, behoeft zeker geen betoog. Aan voorspellingen
ten opzichte van het kapitalisme en aan theoretische
deducties waag ik mij niet, al ware 't all een omdat de
bescheiden terughoudendheid, waarmee de in dezen
zoo bekwame Weber zich aan het slot zijner uiteenzettingen uit, dit geraden maakt. Wanneer men echter uit
het bovenstaande de gevolgtrekking zou Willer maken,
dat religieuze bewustzijnsinhouden in het verleden meer
hebben beteekent dan de gemiddelde moderne mensch
zich pleegt waar te maken, en dat zij in heden en toe-'
komst onontbeerlijk zijn niet slechts op strikt godsdienstig terrein, maar ook op het wijdere van economisch
en sociaal leven dan zal ik die gevolgtrekking gaarne
onderschrijven.
Groningen.

DE TOEKOMST VAN DE DUIKBOOT
DOOR

Prof. Mr. J. P. A. FRANC:01S.

Het was te voorzien dat na de rol, die de duikboot
gedurende den laatsten oorlog in Duitsche handen had
gespeeld, na al de ellende, die haar gruwelijk en meedoogenloos optreden had veroorzaakt, het voortbestaan
van dit oorlogswapen niet onbedreigd zou blijven. Reeds
tijdens de vredesbesprekingen te Versailles deed Engeland
pogingen om de overige mogendheden tot een verbod
van het gebruik van den onderzeeer te bewegen. Doch
de Vredesconferentie beperkte zich ertoe, Duitschland
een zoodanig verbod op te leggen ; voor het overige
bleef het gebruik van het wapen onaangetast. Totdat,
ter conferentie te Washington, Groot Britannic naar
aanleiding van Amerikaansche voorstellen tot beperking
van het duikboottonnage, weer met het voorstel voor den
dag kwam, de onderzeeboot in den ban te doen, haar
gebruik in den zeeoorlog algeheel te verbieden.
Van Engelsch standpunt bezien was deze houding
zeker niet verwonderlijk. Met dien merkwaardig klaren
en vooruitzienden blik, die de Engelsche staatkunde
steeds heeft gekenmerkt, heeft men van den aanvang
of ingezien, welk gevaar voor het Britsche Rijk in de
onderzeeboot school, en daarom steeds een vijandige
houding er tegenover aangenomen. Dat ondervond reeds
Fulton, toen hij zijn door hem uitgevonden onderzee-
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boot aan den First Lord of the Admiralty, St. Vincent,
demonstreerde, en van deze te hooren kreeg : „Pitt
zou de grootste gek zijn, die ooit bestaan heat, als hij
den moed zou hebben een wijze van oorlogvoering toe
te passen, welke zij, die de zee beheerschen, niet wenschen
kunnen omdat zij, als zij slaagde, hun die heerschappij
zou ontnemen". Men schijnt Fulton zelfs een sore geld
te hebben aangeboden ten einde hem te bewegen zijn
proefnemingen te staken. En even weinig aanmoediging
vond een halve eeuw later Bauer, wien, elienals Fulton,
te verstaan werd gegeven, dat Engeland de onderwatervaart niet wenschte te bevorderen. Het land, vanwaar
de groote „push" voor de onderzeevaart is uitgegaan,
is Frankrijk geweest ; Napoleon III toonde groote belangstelling in de duikboot en dat juist daarom, omdat
hij hoopte er een wapen tegen Engeland in te vinden.
Het zijn de Fransche ingenieurs als Goubet, Zedê,
Romazotti en Lauboeuf geweest, die het vraagstuk tot
practische oplossing hebben gebracht, en Frankrijk
in de eerste jaren der 20ste eeuw aan de spits hebben
gevoerd van de onderzeeboottechniek. Engeland zag
zich toen wel gedwongen, zich voor het wapen te interesseeren ; het ging eveneens tot aanschafting van een
onderzeevloot over, en was al spoedig Frankrijk voorbijgestreeld.
Maar vijandig bleef het toch steeds tegenover dit
wapen staan, dat in meerdere of mindere mate een
bedreiging van zijn meesterschap over de zee vormde.
Het was het „wapen van den zwakke", en juist daarom
bij den sterke niet in tel. Ook in 1899, ter Eerste Vredesconferentie, kwam dit uit. Als een der aldaar aan discussie te onderwerpen punten vermeldde het program
„defense d'employer dans les guerres navales des bateaux
torpilleurs sous-marins ou plongeurs ou d'autres engins
de destruction de la nime nature". Engeland verklaarde
zich voorstander van een dergelijk verbod maar Frankrijk
verzette zich ertegen : „Le delegue de France estime
clue le torpilleur sous-marin a un but eminemmentclefensif,
0. E. XXII 6
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et qu'il ne faut done pas enlever aux pays le droit de
s'en servir" ; evenzoo Nederland, gevolgd door verscheidene andere kleine stater]. „Le delêgue des PaysBas estime que le torpilleur sous-marin est l'arme du
faible et ne croit pas qu'on puisse en interdire l'usage",
en een verbod bleef achterwege.
De duikboot is tot op den huidigen dag gebleven het
wapen van den zwakke, d.w.z., van deli ter zee zwakke,
van hem, die niet over de middelen beschikt zich met
een groot-materieel vloot te verdedigen. Het is een
wapen ook voor die landen, voor welke moderne slagschepen ver boven hun financieele draagkracht zouden
gaan. Vandaar dan ook de minachtende betiteling van
„armelui's wapen" waarmede men te Washington den
onderzeeer heeft bestempeld.
Het behoeft geen betoog, dat zulk een wapen groote
gevaren biedt voor een land als Engeland, zoowel uit
het oogpunt van zijn tot dusverre onbeperkt meesterschap
ter zee, als wat aangaat de trefbaarheid van zijn ontzaglijke handelsvloot. In de Britsche zeerechtspolitiek
ik heb reeds vroeger gelegenheid gehad daarop te
wijzen — kan men als tegenwicht van de ontwikkeling
der moderne zeeoorlogstechniek, het streven waarnemen,
alles te weren wat de handelsvloot zou kunnen verzwakken, en de bevoorrading van het Britsche rijk in
gevaar brengen. In 1907, ter tweede Vredesconferentie,
toont het zich bereid de contrabande af te schaffen ;
in 1914, kort voor het uitbreken van den oorlog, yenklaart het niet vijandig te staan tegenover pogingen,
aan het geheele zeebuitrecht een einde te maken ; het
kant zich van meet af aan tegen het gebruik van mijnen
in voile zee ; het bestrijdt de transformatie buiten eigen
gebied van handelsschepen tot hulpkruisers, die op de
koopvaarders jacht zullen gaan maken ; het verbiedt
in zijn prijsreglement de vernietiging van neutrale prijzen,

1) Duikboot en Volkenrecht blz. 25.
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en tracht die van vijandelijke zooveel mogelijk beperkt
te houden.
In dit geheele streven naar „fatsoenlijk" zeeoorlogvoeren komt, als een knuppel in het hoenderhok, de
duikboot, het armelui's wapen, binnenvallen. De
Britsche zeerechtspolitiek zou niet zichzelve geweest zijn,
als ze niet terstond zich had opgemaakt, den strijd aan
te binders met dit nieuwe gevaar dat de handelsvioot
bedreigde. Ruiterlijk kwam Lord Lee te Washington
uit voor de motieven, die de Engelschen bij hun voorstel
lieten gelden : „It would be foolish not to recognize
that Great Britain was the nation most exposed to the
menace of the submarine. So long as submarine warfare
continued, it would be the greatest menace to the food
supplies on which our country was dependent. The
British people lived on a crowded island whose soil only
produced two-fifths of its supply of food. For the remaining three-fifths they relied upon sea communications.
On an average, only seven weeks' stocks were maintained
in the country. By far the greatest anxiety which the
British Government had felt during the war was to
prevent the reserves of food falling to zero". De meest
radicale en daarom de meest aanlokkelijke manier om
aan deze nieuwe bedreiging te ontkomen, was, het wapen
absoluut verboden te krijgen. Hierop richtte zich dan
ook Engeland's streven ter conferentie. Doch hierbij
deed zich de moeilijkheid voor, dat de duikboot, behalve
als wapen in den handelsoorlog, als defensiemiddel tegen
oorlogsvaartuigen werd opgeeischt ; wilde men tot een
absoluut verbod van duikbooten komen dan moest men
beginnen met van laatst bedoeld gebruik hetzij de onrechtmatigheid, hetzij de ondoeltreflendheid aan te toonen.
Het eerste nu was onmogelijk : het recht van de belligerenten de onderzeeboot als wapen tegen vijandelijke
oorlogsschepen te gebruiken, is vrijwel onbetwist. Er
is geen regel in het zeeoorlogsrecht, die het onverhoedsch
aangrijpen van een vijandelijk oorlogsvaartuig verbiedt,
en evenmin als een nachtelijke aanval door bovenzeeèrs
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met gedoofde lichten in strijd is met het volkenrecht,
evenmin is de aanval van een duikboot onrechtmatig
alleen op grond van het feit, dat de tegenstander hem
niet kon voorzien. Ook door de Geallieerden is het recht
tot zoodanig gebruik van het wapen nooit bestreden.
„A torpedo-attack from a submarine upon a public
vessel of the enemy is not prohibited" schreef Sueter
reeds in 1907. „It is on the same level with sudden fire
from a masked battery or from an ambush, and the
sinking of such a ship is justifiable". In 1916 verklaarde
de Amerikaansche Regeering in een aan het House of
Representatives overgelegd Memorandum : „The right
of a submarine to carry on hostile operations is not
questioned", en hetzelfde standpunt nam ook thans
weer het Amerikaansche Advisory Committee ter Conferentie in.
Waar de Engelsche Regeering zich derhalve niet op
de onrechtmatigheid van het gebruik van den onderzeeer
tegen oorlogsvaartuigen kon beroepen, was zij tegenover
hen, die het recht van zoodanig gebruik voor zich opeischten, gedwongen, hare bestrijding te concentreeren
op de ondoellreffendheid van de duikboot als defensief
oorlogswapen. In die richting hebben dan ook Lord Lee
en Balfour te Washington het gezocht. „What had these
U-boats accomplished in legitimate naval warfare ?"
vroeg eerstgenoemde. „It was almost insignificant. In
the early part of the war a few obsolescent ships, which
sometimes were not taking proper precautions, had been
sunk, but the British Grand Fleet throughout the war had
not been affected ; not one single ship had been sunk
or hit by the action of submarines, whether at sea or
in harbor. Our light cruisers had swept through all parts
of the North Sea, and, wherever that sea had been clear
of mine fields, had gone where they wished, undeterred
by the submarine. Submarines had not prevented the
passage of troops across the sea. No less than 15.000.000
British troops had crossed and recrossed the English
Channel during the war, and not one man had been lost
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from the action of submarines except on board hospital
ships, which, in the 20th century, it had been deemed
would be immune from the attacks of submarines, and
therefore had not been escorted. During the later months
of the war some 2.000.000 United States troops had been
brought across the Atlantic, and the submarine had
proved equally powerless in their case. In fact, the U-boat
whether considered as an offensive or defensive weapon
against any sort of organized naval force, had proved
almost contemptible". Deze voorstelling, die in de Britsche pers gereedelijk ingang heeft gevonden, is ongetwijfeld
tendentieus. Zeker, de hoog gespannen verwachtingen,
die sommigen van het wapen hebben gekoesterd, zijn
niet in vervulling gegaan, en de tijd heeft niet Sir Percy
Scott gelijk gegeven, dat de onderzeeer had „entirely
done away with the utility of the ships that swim on
the top of the water". Maar de ervaringen uit den jongsten
oorlog leeren toch wel anders, dan dat het hier een wapen
zou betreffen dat tegenover oorlogsschepen, ter verdediging van kust en, en ter verkenning „inefficient"
zou zijn. Reeds de lijst van de in den oorlog
en zeker
niet alleen in den aanvang — door duikbooten vernietigde slagschepen en pantserkruisers der Geallieerden,
die o.a. de names vermeldt van de Formidable, Triumph,
Majestic, Cornwallis, Aboukir, Cressey, Hogue, Drake,
Suffren, Gaulois, Danton, Leon Gambetta, Admiral Charner, Pallada, Amalfi, Giuseppe Garibaldi, stemt toch
wel tot nadenken. Alleen reeds van de Engelsche vloot
vielen 62 oorlogsvaartuigen, waaronder 5 slagschepen
en 5 lichte kruisers, aan de vijandelijke duikbooten ten
offer. Mannen als Jellicoe, Fisher en de Bon oordeelen dan
ook wel anders over de beteekenis van dit wapen.
In het bijzonder is merkwaardig hoezeer de Engelsche
gedelegeerden den invloed verzwegen, die de duikboot
heeft gehad op de wijze van uitoefening der blokkade.
„The Government of the United States", had Bryan
reeds in 1915 in een tot de Britsche Regeering gerichte
Rota verklaard, „is, of course not oblivious to the great
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changes which have occurred in the conditions and
means of naval warfare since the rules hitherto governing
legal blockade were formulated. It might be ready to
admit that the old form of „close" blockade with its
cordon of ships in the immediate offing of the blockaded
ports is no longer practicable in face of an enemy possessing the means and opportunity to make an effective
defense by the use of submarines, mines and aircraft".
Ook Winston Churchill liet zich in denzelfden geest
uit in het Lagerhuis op 21 Februari 1917: „The submarine has robbed the stronger Navy of its power to
carry warfare close up to the enemy's coast and harbours". En zoo ook Jellicoe : „No large ship could cruise
constantly in the vicinity of enemy bases without the
certainty that she would fall an early victim to the
attacks of submarines. Destroyers could, it is true,
afford some measure of protection, but destroyers have
a very limited range of action, and could not keep the
sea off the enemy's distant coast even in good weather
for a sufficient length of time". Kan men, met zulke
uitspraken, die nog met tal van andere kunnen worden
aangevuld, voor oogen, volhouden dat de duikboot als
wapen tegen blokkeerende oorlogsvaartuigen, van geen
gewicht is ? Ongetwijfeld, men kan begrijpen dat Engeland
met zijn machtige vloot, er de voorkeur aan zou hebben
gegeven, dat de oude wijze van blokkeeren weer zou
worden hersteld, maar dit geeft nog niet het recht aan
het duikbootwapen zijn groote beteekenis in dit opzicht
te ontzeggen.
Het is Engeland dan ook niet gelukt, een der overige
staten in de richting van het absolute duikbootverbod
mede te krijgen. Noodzakelijk was derhalve de terugkeer
tot het Amerikaansche voorstel, om het duikboottonnage
te beperken. Oorspronkelijk was voorgesteld dat Amerika
en Engeland beide een tonnage van 90.000 ton zouden
aanvaarden, Japan 54.000, Italie en Frankrijk een in
evenredigheid daarmede staand maximum. Dit voorstel
werd later in dien zin gewijzigd, dat het tonnage van
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Amerika en Engeland werd verlaagd tot 60.000 ton,
en dat de overigen het tonnage zouden behouden dat
ze op het oogenblik bezaten. Van Fransche zijde werd
dit onaannemelijk geacht en verklaard dat het minimum
tonnage dat Frankrijk met het oog op zijn koloniaal
bezit en de veiligheid van troepentransporten in tijd
van oorlog zou kunnen aanvaarden 90.000 ton was,
dat was ongeveer driemaal het tonnage dat het op het
oogenblik bezat. Admiraal de Bon had er reeds op gewezen dat — de gemiddelde grootte van de moderne
duikboot op 1000 ton stellende dit maximum slechts
een 90-tal bootee zou toelaten, waarvan er niet meer
dan 15 a 20 voor gelijktijdige actie beschikbaar zouden
zijn. Onder deze grens zou het wapen niet met voordeel
zijn aan to wenden.
Den 24sten December las de Fransche gedelegeerde
Sarraut de afwijzende beslissing van zijn Regeering voor
„Examinant la composition des forces necessaires a la
France en batiments legers, et en sous-marins armes,
specialement destines a la protection du territoire et
des communications, le conseil des ministres et le conseil
superieur de la defense nationale ont constatê l'impossibilite d'accepter une limitation inferieure a. 330.000 tonnes
pour les batiments legers et 90.000 pour les sous-marins,
sans que soient mis en peril les interets essentiels de la
securite et de la vie navale du pays et des colonies".
Scherp heeft hierop Balfour gereageerd, en daarbij de
vraag gesteld, welk doel Frankrijk voor oogen had met
het opeischen van een zoo groot tonnage. „The French
had now come forward with a great building program
of submarines and auxiliary craft. He was perfectly
unable to conceive how that could be regarded as a
defensive policy. If submarines were to be used as a
strictly military weapon, in the manner contemplated
by the American Advisory Committee, how came it that
a fleet of capital ships limited to 175.000 tons required
90.000 tons of submarines to scout for it and protect
it ? And if 90.000 tons of submarines were really
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required for a fleet of 175.000 tons of capital ships,
how many submarines would America and Britain
require to build to assist their fleets of 500.000 tons ?
It was perfectly obvious that the proposed 90.000
tons of submarines were intended to destroy commerce.
They could not be intended for any other purpose. It
therefore appeared that, at a moment when we were
all assembled to discuss the limitation of armament,
we were asked to agree to their increase and that a
country which did not desire to be among the first three
naval powers in the world proposed nevertheless to build
instruments of illegitimate warfare to an extent equal
in numbers and superior in efficiency to those legitimately required by any other fleet in the world ......
It was perfectly clear that if at our very gates a fleet
of 90.000 tons of submarines (60.000 tons of which were
to be of the newest type) was to be constructed, no
limitation of any kind on auxiliary vessels capable of
dealing with submarines could be admitted by the
Government which he represented. Public notice had
now been given in the most formal manner that this
great fleet was to be built on the shores nearest to Britain,
and it would necessarily be a very great menace to her.
He had no doubt, if the occasion ever arose, that Britain
would be equal to it, but it was on condition that we
reserved the full right of Britain to build any auxiliary
craft which she considered necessary to deal with the
situation".
Hiertegenover handhaafde Sarraut het standpunt,
dat Frankrijk deze onderzeeers uitsluitend noodig had
ter verdediging van zijn kusten en zijn verbindingen
met de kolonien. In de Fransche pers en Senaat vond
deze zienswijze volledigen steun La Bruyêre drukte
zich in een artikel in het Journal des Dêbats, getiteld :
„Le sous-marin bouclier naval de la France" aldus
uit : „Ce que nous affirmons simplernent c'est que le
sous-marin reste le meilleur instrument tactique de
defense maritime. Une nation comme la France qui ne

DE TOEKO1VIST VAN DE DUIKBOOT.

353

peut actuellement construire de „capital ships" et qui,
en tout 6tat de cause, n'en aurait que six contre soixante
existant dans le monde, est obligee pour assurer sa securite
d'entretenir des flottes suffisamment actives et nombreuses. Ce n'est done que sur la question du hombre
que l' on peut discuter. A notre avis etant donne l'êtendue
de nos cotes, situees sur deux bassins et qui mesurent
2700 kilometres environ, it nous faudrait pour bien faire
six croiseurs submersibles, soit 25.000 tonnes, 60 sousmarins de grande patrouille de 1200 tonnes, soit 75.000
tonnes en chiflres ronds, et 100 sous-marins de petites
et moyenne patrouille de 600 a 800 tonnes, soit en tout
175.000 tonnes de navires sous-marins. Nous n'en demandons que 90.000 ; au-dessous de ce tonnage, l'arme sousmarine n'existerait pratiquement plus. Le chiflre de
31.000 tonnes qu'on nous propose ne permettrait point
meme d'assurer l'entrainement du personnel en tenant
compte des navires indisponibles forcement três nombreux
dans les flottilles".
De zaak stond nu dus zoo, dat men de onderzeeers in
de eerste plaats als verdedigingswapen opeischte ; wel
had de Bon ook gewezen op hun nut als handelsvernielers,
en daarbij doen uitkomen, dat het aangrijpen van den
vijandelijken handel steeds als een rechtmatige vorm
van oorlogvoeren was erkend, maar over het algemeen
heeft men op deze zijde van het gebruik van de duikboot
toch niet den nadruk gelegd. Frankrijk eischte de onderzeeers op als defensie-middel ; Engeland ontkende dat
Frankrijk de duikboot, in het aantal dat het verlangde,
als defensie-middel noodig had, en verdacht daarom
zijn bondgenoot, aanvalsplannen tegen den handel to
beoogen.
In dat stadium nu kwam Root met de oplossing, die
beide partijen moest bevredigen. Indien overeenstemming bestond over het niet-aanwenden van het wapen
tegen den handel, welnu, dan zou men dit uitdrukkelijk
vastleggen en overigens het tonnage onbeperkt laten.
Wanneer Frankrijk meende, dat het 90.000 ton voor
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zijn verdediging noodig had, kon het zijn gang gaan ;
een bedreiging voor de Engelsche handelsvloot zou dit
toch nooit kunnen opleveren, zoodra de actie van de
duikbooten uitsluitend tot de oorlogsvaartuigen was
beperkt. De resolutie beoogde derhalve, het gebruik van
tie duikboot als vernietiger van handelsschepen te verbieden. Oorspronkelijk was de bedoeling, dat dit verbod
eerst in werking zou treden indien alle Mogendheden
het zouden hebben aanvaard. Engeland echter stelde
als amendement hierop voor, dat het onmiddellijk reeds
de ter Naval Conference aanwezige staten zou binders.
Inderdaad, nooit waren de omstandigheden om tot
zoodanig verbod te geraken gunstiger geweest dan thans.
Voor geen enkele mogendheid had het denkbeeld van
een duikboot-handelsoorlog op het oogenblik eenige
aantrekkelijkheid. Dat — anders dan toen het gold het
absoluut verbod van den onderzeeer — de kleine staten
zich met het voorstel gereedelijk zouden kunnen vereenigen, sprak vanzelf. Voor hen zijn de gevaren, die
hun handel van de zijde der duikbooten van de groote
mogendheden bedreigen, veel grooter dan de voordeelen,
die zij van een aanval hunner onderzeeers op den handel
-der overige staten in geval van oorlog zouden kunnen
verwachten. Van de groote vastelandsmogendheden,
van welke het ernstigste protest tegen het verbod dat
immers de trefbaarheid der groote maritieme staten
verkleinde — te verwachten was, waren enkele der
voornaamste : Rusland, Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, buiten gevecht gesteld. Frankrijk stond als groote
landmogendheid nagenoeg alleen en kon zich, na hetgeen
reeds vooraf was gegaan en na zijn houding ten opzichte
van de beperking der tonnage, niet veroorloven thans
wederom tegen het Anglo-Amerikaansche streven in te
gaan. Het resultaat was dat ook Frankrijk zijn stem
aan het voorstel heeft gegeven.
Deze loop van zaken kan voor Nederland niet anders
tlan verblijdend worden genoeind. Aan de duikboot als
verdedigingswapen, als hoedanig het ons, als kleine
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zeemogendheid, met uitgestrekt, koloniaal gebied, groote
diensten kan bewijzen, is niet getornd ; de onderzeeer
als handelsvernieler
in welke functie wij van dit wapen
veel meer nadeel dan voordeel hebben te verwachten --is door de groote mogendheden in den ban gedaan. In
dit opzicht dus niet anders dan reden tot voldoening.
Maar daarnaast kan men zich de vraag stellen : in
hoeverre is de aanvaarde resolutie ook logisch ? Berust
zij op juiste volkenrechtelijke basis ? Is in de praktijk
een behoorlijke naleving van dit verbod te verwachten ?
Wil men deze vragen beantwoorden, dan moet men
beginnen met op te merken dat de resoluties Root, welke
het duikbootenregime in de toekomst beoogen te regelen,
onderling met elkander in tegenspraak zijn. Deze resoluties
vormen de eerste vier artikelen van het op 6 Februari
te Washington onderteekende verdrag tot regeling van
het gebruik van duikbooten en het verbod van verstikkende gassen. De tekst is deze :
Article ler. Les puissances signataires declarent qu'au
nombre des regles adoptees par les nations civilisèes
pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants en mer en temps de guerre les rêgles suivantes
doivent etre considerees comme faisant déjà partie du
droit international :
(1) Un navire de commerce ne peut etre saisi avant
d'avoir recu l'ordre, en vue de determiner son caractêre,
de se soumettre a la visite et a la perquisition.
Un navire de commerce ne peut etre attaque que si
aprês mise en demeure, it refuse de s'arreter pour se
soumettre a la visite et a la perquisition, ou si, aprês
saisie, it refuse de suivre la route qui lui est indiquêe.
Un navire de commerce ne peut etre detruit que
lorsque l'êquipage et les passagers ont ete prealablement mis en silrete.
(2) Les sous-marins belligêrants ne sont, en aucune
circonstance, dispenses des rêgles universelles ci-dessus
rappelees ; au cas ou un sous-marin ne serait pas en
mesure de capturer un navire de commerce en respec-
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tant lesdites rêgles, ii dolt, d'aprês le droit des gens
reconnu, renoncer a l'attaque ainsi qu'd la saisie et
laisser le navire de commerce continuer sa route sans
are molest&
Art. 2. Les puissances signataires invitent toutes
les autres puissances civilisêes a adherer a la reconnaissance de ce droit etabli, de sorte qu'il y ait une entente
publique universelle bien clefinie quant aux rêgies de
conduite scion lesquelles l'opinion publique du monde
jugera les belligerants de l'avenir.
Art. 3. Les puissances signataires, desireuses d'assurer
l'execution des lois d'humanite déjà reconnues et confirmêes par elles relativement a l'attaque, a la saisie
et a la destruction des navires de commerce, declarent
en outre que tout individu au service de quelque puissance que ce soit, agissant ou non sur l'ordre d'un superieur hierarchique, qui violera l'une ou l'autre desdites
rêgles, sera repute avoir viole les lois de la guerre et
sera susceptible d'etre juge et puni comme s'il await
commis un acte de piraterie. I1 pourra etre mis en jugement devant les autorites civiles et militaires de toute
puissance dans le ressort de l'autorite de laquelle it sera
trouve.
Art. 4. Les puissances signataires reconnaissent qu'il
est pratiquement impossible d'utiliser les sous-marins
a la destruction du commerce sans violer, ainsi qu'il a
6-te fait au cours de la guerre de 1914-1918, les principes
universellement acceptes par les nations civilisees pour
la protection de la vie des neutres et des non-combattants
et, dans le dessein de faire universellement reconnaitre
comme incorporee au droit des gens l'interdiction d'employer les sous-marins a la destruction du commerce,
conviennent de se considerer comme Rees clesormais
entre elies par cette interdiction et invitent toutes les
autres nations a adherer au present accord.
In artikel 1 worden dus regels voorgeschreven, die
de duikboot zal hebben op to volgen bij het aanhouden
en vernietigen van koopvaardijschepen. Art. 4 komt
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echter met de mededeeling dat een duikboot nooit het
vernietigingsrecht mag uitoefenen. Dit verbod wordt
gemotiveerd met een beroep op de practische onmogelijkheid om onderzeeers als handelsvernielers te gebruiken,
zonder de erkende volkenrechtsregelen te schenden.
Doch, indien deze onmogelijkheid bestaat, hoe is dan
daarmede vereenigbaar, dat art. 1 zich op het standpunt
stelt, dat aan de duikboot een recht tot aanhouding en
vernietiging toekomt, voor zoover zij zich aan de aldaar
voorgeschreven regels houdt ? Aan den bekwamen eersten
Italiaanschen gedelegeerde Schanzer is ter Conferentie
het conflict tusschen de beide resoluties niet ontgaan.
Op zijn vraag om opheldering ontving hij van den heer
Root het antwoord : „Article 1 is a statement of existing law, article 2 (thans 4) if adopted would constitute
a change from the existing law, and therefore it is impossible to say that it is not inconsisting. If it were not
inconsisting, there would be no change. Article 2 could
not be consistent with article 1 and still make a change".
Aldus werd de heer Schanzer met een kluitje in het riet
gestuurd. Want men kan natuurlijk zeer goed in artikel 1
uitdrukkelijk de geldende rechtsnormen vastleggen die
ipso jure alle staten binden en daarnaast in artikel 2
verder gaande voorschriften opnenlen voor die staten,
welke bereid zijn die te aanvaarden 1), maar wat men
niet kan doen is in artikel 1 voor de duikboot regelen
voorschrijven, die in een volgend artikel worden verklaard
onmogelijk na te komen te zijn.
Waaraan is deze zonderlinge tegenstrijdigheid toe
te schrijven ? Het antwoord moet luiden, dat de motivee1) Merkwaardig is dat art. 2 van het verdrag het voorschrift
van art. 1 weer verzwakt. Hoewel art. 2 nogmaals bevestigt, dat
men hier met een „droit kabli" te doen heeft, worden toch de nietonderteekenaars van het verdrag uitgenoodigd, om zich aan te sluiten bij de erkenning van dit recht. Indien men zich op het standpunt stelt, dat ook het voorschrift van art. 1 slechts bindt wie
uitdrukkelijk tot het verdrag toetreedt, wordt de anomalie tusschen
art. 1 en 4 m.i. nog te grooter.
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ring van het verbod in artikel 4 foutief is. „Onmogelijkheid" voor de duikboot om de in artikel 1 in overeenstemming met het volkenrecht gestelde regels na te
komen, bestaat niet. De mogelijkheid is volstrekt niet
uitgesloten dat een duikboot het recht van aanhouding
en vernietiging op volkomen legale wijze uitoefent.
Waarin schuilt de onrechtmatigheid als de duikboot
een vijandelijk schip, dat niet zonder zekerheid van
herneming zou kunnen worden opgebracht, zou vernietigen na eerst de opvarenden gelegenheid te hebben
gegeven in de booten te gaan, en indien zij zorg draagt,
dat deze in veiligheid worden gebracht, hetzij door ze
naar de kust te sleepen, hetzij ze aan een ander handelsschip of te geven ? De duikboot heeft in den jongsten
oorlog voldoende aangetoond dat het haar geenszins
onmogelijk is, zich overeenkomstig de volkenrechtelijke
regelen omtrent aanhouding en buitmaking te gedragen.
De Amerikaansche regeering heeft dit zelve meer dan
eens toegegeven. In haar derde Lusitania-nota (21 Juni
1915) verklaarde zij : „The events of the past two months
have clearly indicated, that it is possible and practicable
to conduct such submarine operations as have characterized the activity of the Imperial German Navy within
the so-called warzone within substantial accord with
the excepted practices of regulated warfare". En wederom
in Lansing's nota van 18 Januari 1916: „I do not feel,
that the belligerent should be deprived of the proper
use of submarines in the interruption of enemy commerce
since those instruments of war have proven their effectiveness in this particular branch of warfare on the high
seas". Van den duikbootoorlog der Engelschen in de
Oostzee verklaarde Perrinjaquet : „Les Anglais n'ont
pas comme les Allemands torpillê sans avis prealable
les navires rencontres par eux pour les cletruire corps
et bien ils ont exerce le droit de visite et control& la
nationalite et la nature des cargaisons de tous les
batiments. Lorsque les officiers anglais ont decide de
couler un navire ennemi, ils ont laisse aux membres
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de l'êquipage le temps de prendre place dans les embarcations de sauvetage et les destructions de vaisseaux operees
par eux n'ont entraine aucune noyade de non-combattants ...... De sorte qu'on peut affirmer que les Anglais
ont respecte le droit des prises en usant seulement dans
beaucoup de cas de la facultè de destruction des batiments
saisis par eux". Te Washington was het admiraal de
Bon die uitvoerig heeft betoogd, dat een rechtmatig
gebruik van de duikboot zeer wel mogelijk was zonder
dat de voordeelen van dit wapen verloren gingen.
Volgens artikel 4 van het verdrag zal de duikboot
voortaan geen handelsschepen meer mogen vernietigen..
Dus de duikboot, die een vaartuig tegenkomt geheel
geladen met munitie en oorlogstuig, bestemd voor haar
tegenpartij, moet zulk een vaartuig ongehinderd zijn
bestemming laten volgen, ook al is het volkomen mogelijk,
zonder een haar op het hoofd der opvarenden te krenken,
de lading naar den bodem der zee te zenden. Een torpedoboot-commandant mag in het overeenkomstige geval tot
vernietiging overgaan ; voor hem geldt dat de ongehinderde vrijlating zou zijn wat Ovtchinnikow ter Tweede
Vredesconferentie noemde „une vraie trahison envers sa
patrie". De duikhootcommandant, wien het mogelijk
is de aanhouding onder precies gelijke omstandigheden
te doen geschieden, moet zich vergenoegen met de fictie
der „practische onmogelijkheid".
Het is ongetwijfeld te betreuren, dat men het verbod
op zoo'n weinig gelukkige manier gemotiveerd heeft,
op een manier, die als het ware tot overtreding uitlokt.
Die „practische onmogelijkheid" om te vernietigen zonder
de volkenrechtsregelen te schenden is een onwaarheid,
en niet vereenigbaar met het voorschrift van art. 1.
Hoe wil men dan naleving van zulk een voorschrift
verwachten ? Zal niet iedereen die het gebod overtreedt,
zich disculpeeren met een beroep op het feit, dat in zijn
speciaal geval de vernietiging kon geschieden overeenkomstig artikel 1, zonder schending der volkenrechts-
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regelen ? Wat blijft er op die manier van het verbod
over ?
fleze verkeerde, op het effect berekende, motiveering
is te meer te betreuren, omdat voor het verbod zelf
inderdaad veel te zeggen valt. Maar dan make men
zich los van de fictie der practische onmogelijkheid, en
motiveere zijn standpunt uitsluitend met een beroep
hierop, dat zulk een verbod noodzakelijk is am, rekening
houdende met den aard der duikboot en de daarmede in verband staande herleving van de practijk der
bewapening der koopvaarders, een verruwing van den
ganschen zeeoorlog, een kapitaalvernietiging op ongekende
Schaal, en een bedreiging van de levens van tallooze
non-combattanten te voorkomen. flit moge hieronder
eenigszins nader worden toegelicht.
Tegenover het recht van den belligerent de vijandelijke
handelsschepen buit te maken, staat dat van de handelsschepen, zich te verdedigen. bit recht is zoo oud als de
zeeoorlog zelf. In de Middeleeuwen werd het verzet van
handelsschepen tegen de buitmaking niet slechts als
rechtmatig erkend, maar den koopvaarders zelfs uitdrukkelijk voorgeschreven. Tot in de 18de eeuw toe
kan men in Holland placaten aantreflen, waarbij den
koopvaarders wordt gelast zich te wapenen, zoo b.v. in
het placaat van de Staten-Generaal van 9 April 1603,
waarbij bewapening werd bevolen : „alsoo in de naeste
voorlede jaren bij de gemeene Vijanden van den welstant
der Vereenighde Nederlanden ende verscheyde Zee
R.00vers den goeden Ingesetenen derzelver Landen ter
Zee soo wel ter Koopvaardije als Visscherije varende,
groote schade bij gevanckenissen, rancoenementen ende
beroovinge over ghekomen ende aangedaen zijn". Ook
buiten Holland was deze bewapening gebruikelijk, en
zoowel in de prijsrechtspraak als in tal van prijsreglementen, was het recht daartoe uitdrukkelijk erkend. Toen
echter het buitrecht meer en meer werd uitgeoefend door
schepen, die in gevechtswaarde zOOzeer met het bewapende
handelsschip verschilden, dat elk verzet als nutteloos
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was te beschouwen, geraakte de practijk der bewapening
in onbruik sEen oogenblik scheen hierin verandering te
zullen komen en wel bij het optreden van de aanvankelijk
zeer zwakke torpedoboot. Toen werd reeds door Du Pin
de Saint Andre, door Freeman Snow en anderen een
herleving van de bewapeningspraktijk voorspeld. Maar
de torpedoboot bereikte al spoedig een gevechtswaarde,
die alien tegenstand van de handelsvaartuigen nutteloos
maakte, en de herleving der bewapening bleef achterwege. Hetgeen de verschijning van de torpedoboot niet
had bewerkt, was evenwel weggelegd voor den z.g.
hulpkruiser, het bij het uitbreken van den oorlog in
een oorlogsschip getransformeerde handelsschip. Toen
dit nieuwe instituut zich baan brak, was het Engeland,
dat, zijn overzeeschen toevoer bedreigd achtend, weder
tot bewapening van zijn koopvaarders overging ; tegen
een zwak oorlogswapen als den hulpkruiser behoorde
een succesvolle tegenstand van een met eenige lichte
kanonnen bewapend handelsschip geenszins tot de onmogelijkheden. Het is echter de duikboot geweest, die de
bewapening weer een omvang heeft doen nemen, als
men nooit had kunnen voorzien. De duikboot is een
wapen, dat eenerzijds een buitengewoon vernielende
werking bezit, doch anderzijds den koopvaarders op
grond van haar gering weerstandsvermogen een kans
biedt als Been ander, zich met behulp van een lichte
bewapening aan vermeestering te onttrekken. De bewapening van het handelsschip dwingt, reeds door haar
enkele aanwezigheid, de duikboot onder water te blijven ;
daardoor kan het handelsschip zijn voornaamste wapen
tegen dit oorlogsvaartuig, zijn snelheid, uitbuiten, aangezien torpedeering van een snelvarend stoomschip groote
moeilijkheden oplevert. Bovendien is de torpedo, het eenige
wapen waarvan de onderzeeer zich in ondergedompelden
toestand kan bedienen, te kostbaar om tegen kleinere
schepen te worden gebruikt. Volgens verklaring van Lord
Curzon in het Lagerhuis bedroeg het aantal bewapende
koopvaarders dat bij een aanval ontkwam, 75 %; het per-
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centage der ongewapende 24 %. Het resultaat was dan
ook, dat bij het einde van den oorlog nagenoeg de geheele
handelsvloot der Geallieerden bewapend was.
Deze herleving van de bewapeningspractijk is volkomen rechtmatig, maar zij heeft ingrijpende gevolgen
voor wat betreft de wijze, waarop de aanhouding van
vijandelijke koopvaarders zal worden uitgeoefend. Van
de oorlogsschepen toch kan niet worden verwacht, dat
zij voort zullen gaan als non-combattanten te behandelen
schepen, die hun non-combattante karakter hebben afgelegd, die, blijkens hun bewapening, voornemens zijn
zich tegen de buitmaking te verzetten. De geldende
regelen voor aanhouding en onderzoek gaan er van uit,
dat, gelijk Prof. de Louter nog in 1910 kon schrijven,
„een koopvaardijschip weerloos is tegen een modern
oorlogsschip" ; is het gedaan met die weerloosheid,
dan zal ook de wijze van aanhouding daarvan den terugslag ondervinden. „If a submarine", verklaarde tijdens
den oorlog de Amerikaansche Regeering, „is required
to stop and search a merchant vessel on the high seas
and, in case it is found that she is of enemy character,
and that conditions necessitate her destruction, to remove
to a place of safety all persons on board, it would not
seem just or reasonable that the submarine should be
compelled, while complying with these requirements,
to expose itself to almost certain destruction by the
guns on board the merchant vessel". Een schip dat zich
wapent om zich tegen buitmaking door de duikboot te
verzetten, is tegenover den onderzeeer niet meer te
beschouwen als non-combattant, en kan bij ontmoeting
met een vijandelijke duikboot geen aanspraak maken
op de voorrechten, aan non-combattante vaartuigen
toegekend. In het bijzonder kan dus niet worden geeischt dat, voor den aanval op zoodanig vaartuig, het
zal worden aangehouden en den opvarenden gelegenheid
gegeven, in de booten te gaan 1).
1) Na den oorlog wordt de juistheid van deze opvatting ook
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Men kan zich afvragen of deze bewering niet in strijd
is met art. 1 dat immers de duikboot den aanhoudingsplicht generaliter oplegt. Deze tegenwerping is evenwel
niet juist : in art. 1 wordt niet van de bewapende koopvaarders gezwegen, omdat to hunnen aanzien geen afzonderlijk regime zou gelden, maar eenvoudig, omdat
men met deze kwestie geen raad wist : „It will also be
noted", vindt men hieromtrent in de „Times" van
7 Januari, „that at no point in the series of resolutions
is any definition of a merchant vessel attempted. The
French Delegation, certainly, and the Italian Delegation, probably, would have preferred that such a definition
should be made, hut they did not persist when they
realized that the Americans and British were opposed
to the opening of a question so complicated and difficult
of settlement. The view of the American Delegation was
made sufficiently clear after the meeting. It was that
the question, „When is a merchant ship not a merchant
ship ?" might be debated till doomsday without any
agreement, for the answer would depend on the circumstances and facts of the case. With this a British spokesman agreed, adding that, from time immemorial, a
merchant vessel had had the right to arm herself for
defence and that nothing could change the British attitude
on the arming of merchantmen or the building of antisubmarine craft, except the abolition of the submarine".
Hieruit ziet men wel wat art. 1 waard is. Het sluit
opzettelijk de oogen voor de groote moeilijkheid, die
juist deze kwestie geheel beheerscht : het instituut der
bewapende koopvaarders. Tegen al de ellende, die de
bewapening der koopvaarders, in combinatie met de
duikboot, ons gebracht heeft, en ons nog brengen zal,
biedt het niet de minste hulp.
Men onderschatte deze gevaren niet. Wellicht vraagt
men zich af, of deze verslechtering van de positie der
van de zijde der Geallieerden erkend. Zoo door La Bruyere, „L'utilisation du sous-marin contre les navires marchands", Journal des
Debats 6 Januari 1922.
0. E. XX II 6
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non-combattanten zich niet uitsluitend beperken zal tot
de opvarenden der schepen die zich inderdaad wapenen,
zoodat de status der overige vaartuigen onveranderd
blijft. Doch zoo ligt de kwestie niet. Het levert voor
een oorlogsschip groote moeite op, vast te stellen of
het handelsschip bewapend is, waarbij nog komt, dat
het geschut veelal zal worden gemaskeerd. Bij het
voorkomend vlaggenmisbruik levert ook de neutrale
vlag geen waarborg, dat men niet met een vijandelijk
bewapend schip te doen heeft. Van de practijk der bewapening ondervinden derhalve niet alleen de inderdaad
zich wapenende schepen, maar alle handelsschepen,
onverschillig van Welke nationaliteit, den terugslag.
Er zijn nu wel middelen waarmede men kan trachten
aan deze moeilijkheden tegemoet te komen. Men zou
onderscheidingsteekenen voor de beide categorieen kunnen invoeren : de schepen, die van het verzetrecht afstand doen, zouden bepaalde kenteekenen kunnen voeren,
op de wijze waarop b.v. thans reeds de hospitaalschepen
worden onderscheiden. Maar de waarborgen, dat van
deze kenteekenen geen misbruik zal worden gemaakt,
zijn uiterst moeilijk te verschaflen. En bovendien, zullen
niet tal van schepen weigeren, zich van zoodanige kenteekenen te voorzien, en, zij het ook ten koste van de
veiligheid der opvarenden, zich wapenen om de partij
met de duikboot op te nemen ?
Er is nog een ander middel, n.l. de bewapening der
koopvaarders te verbieden. Dit is de richting die hier
te lande schout-bij-nacht Surie uit wenscht te gaan.
In dit opzicht ben ik het met onzen hoogst verdienstelijken marine-specialiteit op internationaal gebied niet
eens. Ik acht het ondoenlijk, een handelsschip zijn recht
te ontnemen, zich tegen buitmaking door den vijand
te verdedigen. Men kan niet van een Olympic vergen,
dat zij zich gewillig overlevert aan den eersten den besten
vijandelijken bewapenden trawler die haar in den weg
komt, aan elk jacht of motorbootje, dat de vijand zoo
vrij is geweest in een Auxiliary Patrol in te lijven en

DE TOEKOMST VAN DE DUIKBOOT.

365

met een oorlogsvlag uit te dossen. Ik acht dit een
gevaarlijke richting, die in de toekomst ook ertoe zou
moeten leiden een modernen oceaanstoomer de verplichting op te leggen, zich niet te verzetten — misschien
zelfs wel de behulpzame hand te bieden
indien een
van eenige bommen voorziene vijandelijke vliegenier
zich aan boord wenscht te begeven om het schip tot
zinken te brengen. De buitmaking is niet een kwestie
van politierecht, maar van feitelijke overmacht, en waar
die overmacht ontbreekt kan men van geen vijandelijk
handelsschip eischen, dat het met een fictie van macht
genoegen neemt.
Het is niet alleen deze vernieuwde bewapening der
koopvaarders, die een der noodlottige gevolgen van
de verschijning van de duikboot is, het is ook de in
buitengewoon sterke mate toegenomen practijk van de
vernietiging van handelsschepen. Vernietiging van
vijandelijke koopvaarders
mits de opvarenden in
veiligheid worden gebracht -- is niet onrechtmatig. Dit
was vOOr den oorlog vrijwel algemeen erkend. „Il est
certain", verklaarde de Italiaansche gedelegeerde Fusinato
ter Tweede Vredesconferentie, „que le droit de couler
n'est &cute que pour les navires neutres". Ook ten
aanzien van de onzijdige schepen werd het recht tot
vernietiging door de Londensche Zeerecht-conferentie
van 1909, ondanks den tegenstand van Engeland, onder
bepaalde omstandigheden erkend, n.l. in de „uitzonderingsgevallen", dat de opbrenging het oorlogsschip aan
gevaar blootstellen of het succes zijner operaties beinvioeden zou. Voor de duikboot nu zijn deze uitzonderingsgevallen tot regel geworden. Het is niet de zwakheid
van de duikboot, die de voornaamste reden is van de
toeneming der vernietigingspractijk ; in het meerendeel der gevallen, waarin de onderzeeer tot vernietiging
van de prijs overgaat, zou een oorlogs-vaartuig van ander
type, ware het daar ter plaatse opgetreden, precies
denzelfden weg hebben moeten inslaan om te beletten
dat schip en lading den vijand bereikten. Deze toe-
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neming van de vernietiging is een gevolg van de eigenschap der duikboot, zich onzichtbaar te maken, waardoor
zij in staat is, handel en contrabandevervoer ook daar
te belemmeren, waar de overige oorlogsschepen niet
hadden kunnen doordringen. Kan dit echter een grond
zijn haar het vernietigingsrecht te ontzeggen ? Men
heeft de vernietiging voor bepaalde gevallen erkend als
recht, en het felt alleen dat deze gevallen zich meer dan
vroeger voordoen ten gevolge van de verschijning van
belligerente oorlogsvaartuigen in tot dusver voor hen
ontoegankelijke gebieden, maakt wat recht was niet
tot onrecht. Maar welk een ellende en ontbering en welk
een kapitaalverlies is van de toeneming der vernietigingspractijk het gevolg ! 1)
Uit het moeras, waarin duikboot en bewapende koopvaarder ons gebracht hebben, zal het voorschrift van
art. 1 — ondanks de verscherpte sanctie in art. 3 gesteld —
ons niet kunnen redden ; het is niet meer dan een sententia
declaratoria en bet laat den toestand zooals hij is. Had
de Conferentie van Washington dan ook slechts deze
beide resoluties voortgebracht, haar resultaat op dit
gebied zou uiterst pover zijn geweest. Maar juist omdat
men daarvoor een open oog heeft gehad is hieraan toegevoegd de thans in art. 4 opgenomen resolutie, welker
beteekenis niet mag worden onderschat. Immers deze
resolutie beoogt, aan het optreden van duikbooten
tegenover handelsvaartuigen een einde te maken. Men
verbiedt de duikboot niet, het buitrecht nit te oefenen :
voor zoover zij dat kan doen zonder te vernietigen kan
zij handelsschepen blijven buit maken. Zij kan dus een
schip opbrengen, zooals indertijd wel Nederlandsche
stoomschepen door Duitsche duikbooten naar Zeebrugge
zijn gebracht. Zij kan het handelsvaartuig, zooals ook
reeds in den oorlog is voorgekomen, een prijsbemanning
1) Volgens Duitsche opgave zijn door de Duitsche duikbooten,
op een wereldtonnage van 40-50 millioen ton, 19 millioen ton vernietigd ; het verlies aan menschenlevens bedraagt, volgens den Marine
Engineer, 30000.
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afgeven, die het naar een der havens van den nemer
zal brengen. Zij kan tenslotte een neutraal handelsvaartuig gelasten zijn contrabande over boord te zetten.
Maar, al moge dit alles voor de duikboot niet geheel
zonder belang zijn, voor haar ligt toch het zwaartepunt
in de vernietiging, en zoodra ze niet meer mag vernietigen
zal het aanhouden van handelsschepen vrijwel alle aantrekkelijkheid voor haar verliezen. De koopvaarders van
hun kant kunnen doorgaan met de bewapening indien
zij dat wenschen ; verboden wordt hun dat niet, maar
aangezien de bewapening tegenover de duikboot als
regel niet meer noodig zal zijn, zal de animo daartoe
bij de handelsschepen vermoedelijk wel zees bekoelen.
Zij, die nog daarmede door zouden gaan, zullen wel zoo
verstandig zijn, zich tegen aanhouding door kruisers of
torpedobooten niet te verzetten, en zelfs al deden zij
daartoe een poging dan zou het oorlogsschip weinig
gevaar loopen, zoodat men van de bewapening slechts
geringen invloed mag verwachten op de wijze waarop
de aanhouding zal worden uitgeoefend. Zoodoende zal
de aanvaarding van deze resolutie ertoe leiden, dat aan
de herlevende practijk der bewapening van handelsvaartuigen, met hare voor de non-combattanten zoo
noodlottige gevolgen, de scherpe kant zal worden ontnomen.
Deze oplossing is een kunstmatige, mogelijk gemaakt
door de politieke constellatie van het oogenblik ; zij
spruit niet voort uit een natuurlijke ontwikkeling van
beginselen van volkenrecht, maar is maakwerk, beoogend
een zich in noodlottige richting bewegende practijk tot
staan te brengen. Zij kan slechts hen binden, die zich
bij dit accoord aansluiten ; vandaar dat men er prijs
op heeft gesteld om naast het voorschrift -van art. 4
uitdrukkelijk in art. 1 te doer uitkomen, wat de geldende
volkenrechtsnormen zijn, die alle staten binden, onverschillig of zij dit nieuwe verdrag teekenen of niet. Dat
de motiveering van art. 4 onjuist is, is ongetwijfeld te
betreuren, maar doet aan de doelmatigheid der oplossing
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niet af. Aileen dan zal echter het gewenschte resultaat
kunnen worden bereikt, als alle zeemogendheden zich
bij dit accoord aansluiten. Daartoe mag, gezien het
belang der kleine staten bij deze regeling, gegronde
hoop bestaan. Een tweede voorwaarde is, dat in geval
van oorlog het verbod — dat ook nog over vliegtuigen
behoort te worden uitgebreid inderdaad zal worden
nageleefd. Het scepticisme waarmede men te Washington
bij het ontwerpen der regels van oorlogsrecht de kansen
van naleving in geval van practische toepassing beschouwde, was grooter dan bij eenige conferentie te
voren. Zal de toekomst deze pessimistische verwachtingen beschamen ? Voor een groot deel zal dit afhangen
van den politieken toestand, welke bij het uitbreken
van een nieuwen oorlog zou bestaan. Heeft geen der
belligerenten bij het gebruik van de duikboot als handelsvernietiger een overwegend voordeel op zijn tegenstander,
dan zal de neiging het gebod te overtreden niet groot
zijn. Blijven machtige mogendheden, die de belligerenten
zich niet tot vijand wenschen te maken en die aan het
accoord vasthouden, buiten den strijd, ook dan heeft
het alien kans te worden geeerbiedigd. Niet in elken oorlog
behoeven de rechtsnormen een zoo ongunstigen voedingsbodem te vinden als tijdens den wereldstrijd het geval
was ! Doch is de situatie weer, gelijk zij thans was, behoudens dan het bestaan van een Volkenbond, die
echter nog te zwak is om in te grijpen, dan rest ons
slechts te hopen, dat eindelijk het besef van het hellend
vlak waarop wij ons bevinden, het besef van de met
zoo angstige snelheid toenemende vergruwelijking van
den oorlog, de belligerenten zal doordringen van het
gevaar de grendels te verbreken, die zijzelven zijn overeengekomen den onbeperkten verdelgingsoorlog voor te
schuiven.
Den Haag, 14 Maart 1922.

LEESTAFEL.

Is. Querido. De Oude Waereld. Het land van Zarathustra. Morgenland.
vat Querido in dit boek geeft is een fantastisch spel van beelden,.
een fantasmagorie in bonte veelheid van licht en kleuren waar den
beschouwer alles voor de oogen tintelt. Het is niet een grootsch ontwerp waar het detail in den enkelvoud der konceptie wegschemert,
doch veeleer een bewegelijk visioen, dat de schr. aan zijn lezers voorhoudt kinematografisch voortbewegend. De lezer van dit boek van Q.
moet behagen scheppen in den tintelenden overvloed des woords en
der woorden, de onbeteugelde vindingrijkheid der woordkunst, de onverwachte verrassing der oogenblikkelijk opgewelde verbeeldingen. Hij
moet willen zien en met de meest gespannen kijklustigheid de gedetailleerde veelheid van gestalten, bewegingen, gebaren, tinten en kleuren
gadeslaan, welke de schr. hem aanwijst. Of : meer bizonder nog : de
lezer van Q's. werk moet niet slechts zien wat voor den toeschouwer
to zien is, maar wat zichtbaar wordt voor den opmerker die erbij weet
wat geen toeschouwer ziet. Een zin als de volgende geeft een aanschouwelijk beeld, waarbij het toezien voldoende is : „Om de heilige
Baal-dienaars, die uit het zangkrijtende nachtzwart een godvruchtige
benauwenis de harten der offeraars en smeekelingen injoegen, stonden
barrevoets en tartend in trotsche wulpschheid, vervrouwelijkte, blondgeverfde jongelingen van Samarie, Sidon, Kei, Dibon-Gad, Aroer en
Basan ...... " Maar een volgende zin vraagt de aandacht voor een reeks
van details die eerst worden gedacht en daarna pas aanschouwd ;
„Met vloeyende myrrhe en reukmengselen van olien, geperst uit narcissenbloemen en rozen, hadden zij de halsen en bekranste boezems
bestreken als malsche en jonge bruiden. De blanke balsem geurde ver
en zoet van hun onthaarde armen of en om hun in razernij stralende
oogen kringden zwarte ringen der gebrande galnotenpoeder".
Het vizueele is het wezen van Q's. stijl, maar het wordt verwerkt
in het rhythme van den woordenvloed en ook kan het terugtreden achter
de hartstochtelijke bewogendheid of het geheimvolle gefluister, zooals
in : de stemmen van Hellas en Delphoy. Altijd is het spel der verB. DE H.
beelding indrukwekkend.
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W. Jansen. Geschiedenis der Wijsbegeerte. 2de Dee!._
Van Origenes tot Leibniz. Zutphen. W. J. Thieme & Cie.

Eenigen tijd geleden hebben wij het eerste deel dezer geschiedenis
der wijsbegeerte aangekondigd, dat over het Grieksche tijdperk handelde. Het tweede munt door de goede eigenschappen uit die reeds het
eerste kenmerkte. Het is een leesboek, geen leerboek dat de schr. ons
biedt. Dit moet bij het gebruik van dit boek bedacht worden. Maar
het boek heeft dan ook die aantrekkelijke eigenschappen die een leesboek van een leerboek onderscheiden. Zoo heeft de schr. bijv. ni et
chronologisch gewerkt, maar meer centraliseerend wijsgeerige stroomingen geteekend in de figuur van een hoofdpersoon. In een leerboek van
de geschiedenis der filosofie zou bijv. de Pseudo-Dionysius zijn plaats
krijgen niet ver van Origenes af, maar de Heer J. behandelt hem bij
de bespreking van Scotus Erigena. Daardoor wordt den lezer duidelijk
dat eerst door Scotus Dionysius tot een levend element in de Europeesche
begripsvorming wordt. Het leesboek heeft ook andere eigenschappen
die het leerboek mist : de vrijheid van den schrijver om zijn werk op
to bouwen naar eigen welbehagen uit de gereedliggende stof. Juist
om de uitgebreidheid en diversiteit der stof is deze methode geschikt
— hoewel daarmede het werk vermindert in scherpte van historische
bepaaldheid. De titel „Van Origenes tot Leibniz" drukt reeds uit dat
deze geschiedschrijving zich niet vooral houdt aan periodenverdeeling.
Daarmee gaat verloren het aanschouwelijk verband met de algemeene
kultuurgeschiedenis. Dit is zeker een nadeel, dat echter geen schade
doet aan wie door de studie van een meer historisch opgezet werk (bijv.
Casimir's Geschiedenis der wijsbegeerte) de hoofdindeeling der wijsgeerige geschiedenis voor oogen heeft. Bij een behandeling gelijk in
J's. werk komt het beschrevene dichterbij dan wanneer de historische
behandelwijze gevolgd wordt. De belangstelling zelve van den schrijver
in zijn stof was dan ook een andere dan die van het historisch onderzoek. Zij is een direkte belangstelling in den gedachten-inhoud van een
wijsgeerig denker. In dit boek wordt met de wijsgeeren meegedacht.
De wetenschappelijke zakelijkheid gaat niet het persoonlijk meeleven
en het zich indenken in de levenswaarde van een wijsgeerig stelsel vervangen. De liefde is nog niet door schoolsche studie bedorven. Vandaar ook een beschrijving van de persoonlijkheid der denkers en van
hun levensomstandigheden, die hier niet maar om historische kompleetheid wordt toegevoegd, maar een introduktie tot hun wijsbegeerte
beduidt, een nadering tot hun geestelijk wezen.
Het zijn de mystische denkers die blijkbaar de grootste liefde van
den schr. hebben, maar ook een studie als die over Montaigne is breed
en klaar en teekent in vaste lijnen de figuur van dezen denker. Overal
blijkt dat de Heer Jansen niet geschreven heeft dan nadat een denker
dien hij behandelde hem tot plastische figuur geworden was, en heat

LEESTNFEL.

371

klaar voor oogen stond. Het is niet de kwestie of van een denker niet
ook een ander beeld te onwerpen ware dan de schr. gedaan heeft
het is meer waard een beeld te ontwerpen uit 66n gedachte, dan hierin
te falen door te veel vragen open te laten en door over-wetenschappelijkheid. Van Spinoza bijv. kan het begrip ook in menig punt anders
uitvallen dan zooals bij den Heer J. Wij genieten echter van de helderheid der beelding en van het voortreffelijk vermogen van uitdrukking
in Nederlandsche taal.
Wie nu dit tweede deel met het eerste vergelijkt vindt op een punt
een vermindering, waarop ik reeds doelde : het tweede deel heeft een
mindere saamgebondenheid dan het eerste. De samenhang der Grieksche
filosofie blijkt, ook waar deze niet vooral naar voren gebracht wordt ;
de gebondenheid der stof zeIf is daarvan de oorzaak. In de latere wijsbegeerte zijn de nationaliteiten verschillend en zijn de geografische
en historische onderscheiden te groot dan dat de samenhang vanzelf
zou duidelijk zijn. Waar de wijsgeerige persoonlijkheden de onderwerpen der beschrijving uitmaken, komt het beeld van een geleed
geheel der geschiedenis niet uit. Maar : het leesboek heeft daarvan
weer andere winsten die ons bij het bestudeeren van dit werk verB. DE H.
heugen.
Dr. C. H. Kindermann. Handleiding tot de zedelijkheid.
Rotterdam. W. L. & J. Brusse's Uitg. Mij.

„Wat is toch ons menschelijk leven ? Wat hebben wij daarin te doen ?
Waar moeten wij er mee heen ? ...... " Deze vragen staan op de bladzijde waarmee dit boekje aanvangt, en geven de bedoeling van den
schrijver te kennen : te bepalen waarin de geestelijke waarde ligt van
het menschenleven. De schr. handelt over de vraag : waarop het
zedelijk leven berust ; over : het begrip der persoonlijkheid, het leven
voor anderen, den plicht ; over : den mensch in de gemeenschap en
het verband van zedelijkheid en godsdienst. De aantrekkelijkheid van
het geschrift ligt in zijn aanraking met het !even zelf. Geen handboek
of handboekje van moraal wordt ons hier geboden, geen leerboek waarin
bekende en in systeem gebrachte dingen nog eens nagezegd worden.
Hier en daar is de schrijftrant puntig en steeds is hij levendig. De schr.
geeft menigen wenk en menige goede uitspraak die een lezer zich kan
ten nutte maken omdat ondervinding daarachter schuilt en tegelijk
een onmiskenbare liefde voor menschen en hoogachting van het menschelijke. Beschouwingen over regeeren, socialisme, het betrekkelijke van
zonde en deugd, opvoeding e.d. toonen een schrijver, die niet afzijdig
stond van hetgeen waarover hij schreef, maar door leven en nadenken
op het betreffend gebied zijn meening heeft gevormd.
De hoofdgedachte waarop de beschouwingen van den schr. rusten
is die van de waarde der persoonlijkheid. Zedelijkheid is persoonlijk-
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heidsbesef, een besef van ons wezenlijke zeif. De mensch dient idolen,
totdat hij de innerlijke waarde zijner persoonlijkheid begrijpt en daarin
de maatstaf van een beter oordeel bezit. Bij deze hoof dgedachte blijkt nu
tevens waarin dit geschrift te kort komt, n.l. in wijsgeerigen grondslag.
De centrale beteekenis van het persoonlijkheidsbesef voor het zedelijke
leven is empirisch erkend, niet spekulatief gegrond. Het begrip van het
normatieve dat een groote rol speelt wordt niet duidelijk van het begrip
van het natuurlijke onderscheiden. „Waarop berust het zedelijk leven ?"
vraagt de schr. en om deze vraag te beantwoorden geeft hij een biologisch betoog, waarin de ontwikkeling der kinderziel geschilderd wordt.
Daarin komt dan de uitspraak voor dat de gewaarwording de kinderziel tot kennis brengt, „de aandoening echter (doet haar) waardeeren".
......,,Zoo kreeg ieder onzer in zijn jeugd een waardemeter mee ...... "
Het woord waardeering echter is hier onjuist gebruikt wanneer daarin
een verwantschap met de zedelijke waardeering bedoeld wordt, want
de zedelijke waardeering bestaat juist in een onafhankelijkheid ten
opzichte der lustaandoening. Evenzoo wanneer de levensdrang hierbij
betrokken wordt : uit den levensdrang groeit geen zedelijkheid, geen
besef van persoonswaarde, want hij is „drang", natuurmacht, tenzij
de levensdrang gedacht wordt als keerzijde der Idee en orgaan van deze
(ik veroorloof mij den schr. naar mijn Wereldorde en Geestesleven,
2de dr. § 35 te verwijzen). Het gemis aan wijsgeerigen ondergrond doet
zich door heel het geschrift gevoelen wat jammer is, omdat het
daardoor een te kort lijdt aan klaarheid en zekerheid, overal waar naar
gronden gepeild wordt, bizonderlijk in Hoofdst. I. Dit alles had beter
gekund ; het vele goede in dit geschrift ware dan in een betere lijdt
gekomen en het boek had een beteren titel gekregen !
B. DE H.
Pol de Mont. De Schilderkunst in Belgie, van 1830-1921.
Met 120 platen. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff.
De Belgische schilderkunst is voor Nederlanders die op kunstgebied
geen vreemden zijn, toch meestal terra incognita. Benoorden de Belgische grens hebben wel schildersnamen een grooter bekendheid verkregen, zooals die van Khnopff, Fdicien Rops, James Ensor, van
Rijsselberghe, Gilsoul (Degouve de Nungues die vaak voor Belg
gehouden wordt, is Franschman uit de Ardennen) Wouters — om van
ouderen niet te spreken. Maar een samenhangend begrip van deze
kunstwereld ontbreekt gemeenlijk in het Noorden. Toch werd zeker
bij wie museum-zalen voor nieuwe kunst in Antwerpen en Brussel
bezochten het verlangen naar grondiger kennis gewekt van dit veld
der kunstgeschiedenis, en aan dit verlangen wil de bekende schrijver
van het hierboven genoemde boek voldoen. Belgische schilderkunst
is Vlaamsche schilderkunst een Franskiljonsche zou geen raseigen-
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schappen vertoonen en met geen buitenlandsche kunst kunnen wedijveren. Waarin bestaat dan het Vlaamsche karakter dezer kunst ?
Op deze vraag zoeken wij bij Pol de Mont antwoord.
Het boek vangt aan met een warm pleidooi voor het nationalisme
in de kunst, dat is voor het recht der Vlaamsche kunst om haar karakter
of te leiden van haar eerste groote scheppers. Daarna komen in beschouwing de historie- en genreschildering, de schildering van y olksleven, portret en stilleven, van natuur en dieren. Ten slotte wordt
Ensor behandeld als in Wien de Belgische kunst haar markantste uiting
vindt. Belanwekkend zijn vooral de gedeelten waarin bij het werk van
een bepaalden schilder uitvoerig wordt stil gestaan, zooals bij dat van
Wiertz, Khnopff, Leijs, Laermans, Verstraeten en vooral dat van James
Ensor. Met kleur van taal weet de schr. de aandacht van den lezer te
boeien voor het schilderwerk dat hij aan nadere beschouwing onderwerpt
en de pikturale eigenschappen daarvan aan het licht te brengen. Pol
de Mont ziet met de oogen van een schilder zelf de onderwerpen die
hij behandelt. Het kan ook anders ; men kan ook blootleggen de innerlijke verwantschap van kunst en volksaard met het oog op de algemeen
kultureele stroomingen van een tijdperk der menschelijke samenleving
en van het geestesleven in het algemeen. Het kan meer synthetisch,
terwij1 de Mont analytisch werkt. De tegenstellingen die zich voordoen
zouden in het groot kunnen zijn toegelicht ; bijv. wanneer Maeterlinck
en Timmermans als tegenstellige verschijnselen gezien worden in het
Vlaamsche wezen zouden bijv. Laermans en Rik Wouters daarmee
parallel gaan. Wijsgeerig doordacht zou het antwoord gevonden worden
op de vraag die ik stelde naar het algemeen karakter der Vlaamsche kunst.
Het ligt echter in het temperament van Pol de Mont om in zijn werk
meer de aanschouwing te geven dan het begrip, zoodat ook het antwoord
niet wordt geformuleerd. Maar wel beschrijft hij zijn studie met een
warmte en overtuiging die ons het geloof ingeven aan eigen traditie
en schoonheid in de Vlaamsche schilderkunst van voorheen en thans.
B. DE H.

De Keten. Sonnetten door Jan Dideriksz. Arnhem. N.V.
Uitg. Mij. van Loghum, Slaterus & Visser.
Een bundel sonnetten. De dichtkunst der sonnetten is een zeer eigenaardige en harmonische kunst. Zij is een spruit van vroeg-Italiaanschen
bodem en vraagt een dichter van evenwichtigen geest. Goethe's Prometheus zou niet in sonnetten-reeks kunnen gedicht zijn. In het sonnet
mag geen dissonant gehoord worden ; het rhythme moet zijn golvende
effenheid bewaren zonder breuk en ook na de kwatrijnen moet de opstijgende lijn zonder inzinking in de dalende der terzinen overgaan.
In de sonnetvoordracht mag het gebaar niet hoekig zijn. Er zijn in
de Hollandsche letterkunde, Nieuwe Gidsschool, heel wat sonnetten
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geschreven die wezenlijk het sonnet niet waren, omdat daaraan het
schoone gebaar ontbrak. De bundel van Jan Dideriksz is weer een
echte sonnettenbundel. Men oordeele naar het volgend voorbeeld
Zij zeiden mij dat 't zomer was ; de rozen
Hadden nog nooit zoo schoon en vol gebloeid.
Zij zeiden : zie hoe of de hemel groeit
Hoog boven de aarde, wind- en wolkenlooze.
En dan : hoe er een schaarsche vogel roeit
Avond en stilte binnen, nu een brooze
Geluidloosheid voor woord heeft kleur gekozen
En lila, goud en rood de kim ontgloeit.
Zij zeiden 't mij ; ik werd het niet gewaar,
lk schreed door duistre wouden en de wind
Veegde de bladerbaan met wild gehuil ;
Maar uit den nacht slaat soms een vlammentuil —
Mijn nacht, meer dan de zomerdag bemind,
lk laak hem niet, want gib mijn Licht, zijt daar.
Wat deze dichter beweegt is de liefde, een lief de die niet in weinige
gevoels-verzekeringen is uitgeput maar een gedachtenrijken inhoud
heeft en aanleiding tot een groote en schoone afwisseling van verbeeldingen inhoudt — een liefde waarin het intellektueele het impulsieve
vergeestelijkt. Zoo geven deze verzen den indruk van geestelijke rijpheid
en bezield dichterschap ......
Maar mij gaf 't leven enkel dees genade
Dat ik voor u wat verzen heb gedicht.
De lezer verheugt zich dat het leven aan dezen dichter deze genade
B. DE H.
schonk.

H. B. Cotterill. M. A. Van Dante tot Tasso. Bewerkt
door Dr. P. A. van der Laan. Zutfen. W. J. Thieme en Cie.
Cotterill's Oud-Hellas en zijn Italie in de middeleeuwen zijn in
Nederlandsche vertaling, bij de Zutfensche firma uitgegeven, en, in
vele handen gekomen. Nu de belangstelling voor de geschiedenis zich
heeft gericht op de Kultuur tegenover welke politiek en strategie als
mindere gelden, zijn boeken als die van den Engelschen schrijver,
waarin op de kultuurgeschiedenis het voile Licht valt, de gewenschte
handboeken. Toch zou zoo'n boek niet juist zijn als het uitsluitend het
hoogere beschavingsleven behandelde en niet tevens een blik gaf in
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het rumoer der staten en staatjes, den aard der maatschappij des tijds
en de oekonomische verhoudingen. Cotterill brengt deze dingen te pas
in een onderhoudenden verteltrant, die een groote hoeveelheid kennis
veronderstelt en het talent toont om daaruit mee te deelen wat voor
de voorstelling der situatie dienstig is. Details die meewerken tot de
schilderachtigheid der voorstelling worden niet gespaard. De schrijver
is een episch prozaist, niet een psycholoog, filosoof of socioloog, geen
doorgronder van het wezen des tijds als Burckhard maar de aan
trekkelijkheid eener lektuur waarin de geschiedenis, vooral ook die der
kultuur, verhalend behandeld is, is niet gering en de vertaler heeft van
het Engelsch goed Hollandsch gemaakt. Een groot getal illustraties
B. DE H.
versieren de uitgave.

Elektra. Drama van Sofokles. Door Dr. P. C. Boutens.
Amsterdam. J. M. Meulenhoff.
„Uit de atmosfeer van het noodlots-onweer zelf, waarin de bronzen
stem van Aeschylos zijn bovenmenschelijke reizangen viert, verlegt
(Sofokles) zijn tooneel naar den beganen grond, en de figuren die er
optreden vOOr den wolkdonkeren hemel, zijn menschen van gelijke
bewogenheid als wij". Aldus de vertaler in een voorrede. Van Euripides
heet het : „de tragedie haalde hij neer uit de sfeer der gewijde aandacht naar de spanning der actualiteit". Aeschylos, Sofokles, Euripides
alle zoo machtige dichters dat men elk der drie als den belangrijkste
zou kunnen vieren. Ook Euripides, die voor velen de minste is van het
drietal, verkrijgt, zoo men met Murray in zijn geesteswereld binnen
gaat, een grootschheid en waarde, die in Sofokles en Aeschylos niet
hooger zou kunnen worden aangeslagen — ofschoon een drama als
de Agamemnon een werk is van zoo wonder vermogen dat Shakespeare
daarbij achter staat. Sofokles' Elektra heeft zijn hoogtepunt in dat
eene moment van overgang, waarin de zuster, na den broeder als dood
beweend te hebben, hem als levend hervindt. Roerende zieleklacht
en bewogen jubel. Heeft de dichter hier in de sfeer der menschelijkheid
overgebracht de oud-religieuse viering van dood en herleving der
godheid ? de beweening en bejubeling van den Thammuz, de Adonisviering Heeft door een mee voelen met primitief-religieuse ontroering
deze scene zoo hooge schoonheid verkregen ?
0 dierste, ik hoorde een tijding die 'k niet kon verwachten —
'k Bedwong den hartstocht van mijn smart in sprakeloosheid —
'k Heb zonder een kreet toegehoord, ik arme —
Doch thans bezit ik u : gij zijt aan 't licht verschenen,
En toont mij zulk een lieflijk aanschijn
Als zelfs in 't grootste leed ik nooit meer kan vergeten.
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(Zij blijven geruimen tijd zwijgen in stifle omarming).
Ibsen, Strindberg of welke der modernen ook : een monumentale
volheid als der Atheensche tragici hebben zij niet bereikt.
B. DE H.

Groote dichters van den laatsten tijd, samengesteld door
Nico Rost. Amsterdam. J. M. Meulenh off.
Al is het boekje smaakvol verzorgd en zijn fraaie verzen opgenomen
toch zoekt men vergeefs naar eenige gedachte, die den verzamelaar
geleid heeft. In het „woord vooraf" blijkt eer het gemis dan de aanwezigheid daarvan. Het schijnt dat de verzamelaar maar wat poezie
die hij mooi vond in een boekje heeft gebonden. Dat kan iedereen
doen. Bij zulk werk (zoo het werk zal zijn) is noodig een redengeving
die tot eenige bepaaldheid afdaalt maar al wat naar redengeving
zweemt ontbreekt. Pozie ook van andere dichters zou bier kunnen
zijn opgenomen die echter is weggelaten. De titel is onjuist : men verwacht de jongste dichters en vindt : Gezelle, Perk, Kloos enz. Boven
dien geeft de formuleering : „Groote dichters, samengesteld" geen
indruk van taalbesef. Wat de verzen zeif aangaat, wij behoeven
den verzamelaar daarvoor niet te danken. Het willekeurige van dergelijke
B. DE H.
samenstelling is wat ons niet behaagt.

Woord en Daad. Tijdschrift voor inwendige zending onder
hoofdredactie van Prof. Dr. H. M. van Nes. Redactie : Dr. L.
Heldring (eerelid). Dr. 0. Norel (secretaris), Jonkvr. S. E. de
Savornin Lohman, Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Ds. J. Gouverneur, Dr. J. Lammerts van Bueren, Ds. W. W. Meynen, E.
Rene van Ouwenaller, Prof. Dr. J. Slotemaker de Bruyne, Ds.
H. A. C. Snethlage, L. J. van Wijk. N. V. Alg. Boekhandel voor
inwendige en uitwendige zending te 's-Gravenhage. 1922.
Het is thans geen gunstige tijd voor het uitgeven van nieuwe tijd
schriften. De toestanden zijn van dien aard, dat velen eerder denken
aan opzeggen van oude dan aan nemen van nieuwe abonnementen.
Dientengevolge zijn reeds verscheidene periodieken bezweken, maken
schier alle 'n moeilijken tijd door. Nieuwe brengen weer verbrokkeling
teweeg en verergeren de situatie. Men kan onder deze omstandigheden
bezwaarlijk zeggen, dat 'n nieuw tijdschrift behoort tot hetgeen we
tegenwoordig in de eerste plaats noodig hebben. Dit alles nu is niet van
toepassing op het pas opgerichte Woord en Daad. Reeds gedurende
den oorlog, in 1915, is gesticht het „Comae voor inwendige zending."
Het heeft ten doel centralisatie en organisatie van alien arbeid om het
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Evangelie te brengen ook nog langs anderen dan den officieel-kerkelijken weg. Aan dien arbeid is heden ten dage meer dan ooit behoefte.
V oor het slagen van den „wederopbouw" is het Evangelie, dat „de
oprichting bedoelt van den geheelen mensch naar lichaam en ziel"
(Inleidend woord) onmisbaar. En daarom is het nu juist wel het moment
vo or de oprichting van het orgaan, dat aan het werk der inwendige
tending eenheid en leiding wil geven en het, mede door dilettantisme
tegen te gaan, zoo intensief en zoo vruchtbaar mogelijk wil maken.
De mannen en vrouwen van onderscheiden kerkgenootschappen, die
het tot stand gebracht hebben, verdienen 'n woord van hulde voor hun
durf en hun energie. De namen der redactie staan er borg voor, dat het
in de beste handen is. Zonder weelderig te zijn, ziet het er ook uitwendig
welverzorgd uit. Het verschijnt driemaandelijks en kost per jaargang
fr. p. p. f 3.75, buiten Nederland f 4.30.
Het doet geen enkel bestaand tijdschrift concurrentie aan. 't Verbrokkelt niet, want het is in ons land het eenige in z'n soort. En ik zou
mij kunnen voorstellen, dat iemand om geen enkele andere reden op
dit tijdschrift niet geabonneerd was, dan dat het nog niet bestond.
Moge dat met velen het geval blijken te zijn.
D. S.

Dr. Tj. de Boer. De wijsbegeerte van den Islam. De Erven
F. Bohn. Haarlem. 1921.
De redactie van de Volksuniversiteits-bibliotheek had met haar
keus van 'n schrijver over dit onderwerp moeilijk gelukkiger kunnen
zijn. Prof. de Boer behoort tot de weinigen, die in zich vereenigen wat
noodig is om in staat te zijn het met voldoende kennis van zaken te
behandelen. Als veeleenigheid van Arabist, filozoof en polyhistor was
hij daartoe de aangewezen man. Z'n boekje beantwoordt uitnemend
aan het doel van de V.U.B. Het verliest zich niet in details en verloopt
niet in algemeenheden, maar laat de groote lijnen zien in 'n doelmatige
keus nit de gegevens. Het geeft den lezer, die algemeene orienteering
begeert, wat hij verlangt, en het wijst den weg tot verdere studie. Men
zal, al lezende, telkens getroffen worden door parallellen en analoga
van hetgeen in de christelijke cultuurwereld tot op den huidigen dag
de geesten bezighoudt en verdeelt. lk denk b.v. aan het probleem historie en religie. Met het oog op het populair karakter van het geschrift
zou ik den schrijver willen aanraden in 'n volgenden druk z'n lezers
maar te zeggen dat Ibn Sini en Ibn Rosjd dezelfde filozofen zijn, die
gewoonlijk luisteren naar den naam van Avicenna en Averroes. Verreweg de meesten, ook onder de academisch gevormden, weten dat niet
en het is werkelijk te veel gevergd, dat ze het zullen raden.
D. S.
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Dr. J. L. Watch. In een laaiende lente. Amsterdam. J. M.
Meulenhoff. z.j.

Wat is Dr. Watch toch een knap verteller ! Hij verhaalt ons zoo
prettig van zijn leven in het kleine Italiaansche stadje, waar de heilige
Franciscus leefde, van het pension daar en de gasten, van den pater en
de processies, van de natuur en de menschen. Dit alles staat in scherpe
contouren als op een sterk-gekleurde aquarel voor ons en wij voelen
de laaiende lente in de stemming en de sfeer. Raak en krachtig werk
is dit, dat den lezer dadelijk pakt, zoodat het hem geducht spijt als hij
met den schrijver afscheid neemt van het kleine stadje.
H. S.

Dr. G. C. A. Valewink. De werelden die ons omringen.
Elsevier's algemeene bibliotheek. Uitgevers Mij. „Elzevier"
Amsterdam. 1922.
Aan iemand, die wel eens getracht heeft een populair wetenschappelijk boekje over meer abstracte onderwerpen te schrijven moet de
opgaaf „De werelden die ons omringen" in een dergelijk boekje te bespreken wet zeer aanlokkelijk voorkomen. Er zijn over die werelden tal
van dingen te vermelden, die niet te abstract of te gecompliceerd zijn
om door een leek begrepen te worden, en die in hooge mate geschikt
zijn om zijn belangstelling gaande te ma-ken en zijn phantasie in werking
te zetten. De stof ligt hier zoo voor het grijpen, dat de grootste moeilijkheid mij lijkt de noodige zelfbeperking in acht te nemen en niet te
veel te willen geven. Deze zelfbeperking heeft Dr. Valewink getoond te
bezitten — zelfs m.i. in te hooge mate, tenzij hier misschien van zelfbeperking geen sprake was, en door de redakteuren van Elsevier's
Bibliotheek slechts een beperkte plaatsruimte was toegestaan. In ieder
geval komt het mij voor, dat er nog zeer interessante hoofdstukken
hadden kunnen worden toegevoegd, o.a. over de moderne onderstellingen aangaande den bouw van het melkwegsysteem. De anderhalf
pagina over „Verspreiding der sterren" kunnen bezwaarlijk geacht
worden in deze leemte te voorzien. Wanneer men echter aanneemt, dat
de omvang van het boekje niet grooter mocht zijn, dan moet men toegeven, dat Dr. Valewink er over het algemeen wet in geslaagd is, de
voornaamste onderwerpen, die besproken moesten worden tot hun
recht te doen komen.
De hoofdstukken over de zuiver astronomische onderwerpen zijn,
naar ik meen, betrouwbaar. In de eerste twee getiteld „De ruimte" en
„lets over den ether" meende ik eenige onjuistheden op te merken,
waarvan het te hopen is, dat zij bij een eventueelen tweeden druk verbeterd worden.
W.
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Kees van Bruggen. De Freule. A'dam, Em. Querido. 1921.
eigen aan Van Bruggen's geest
waarin dit
De toon van ironie
korte verhaal geschreven is, heft het uit de sfeer van het banale.
De geschiedenis is ternauwernood een geval te noemen. Altans niet
van een realistisch standpunt.
De Freule, laatste loot van een aanzienlijk geslacht, bezit, bewoont,
bestuurt haar huis en haar domeinen, met de aanhangigheid van arbeiders en boeren als hoorigen, voelend zichzelf draagster van het gezag,
rechtmatig beschikster over al wat het hare is, zonder dat ooit een zweem
van twijfel haar volmaakte zekerheid, dat deze orde der dingen de van
boven-af verordineerde is, doet wankelen. Totdat eindelijk deze zekerheid wordt aangetast door de persoon en de redenen eens jongen
schilders, die, wetten noch verordeningen achtend, haar domeinen als
grond-van-iedereen doorkruist, met daad en woord het eigendomsrecht
negeerend. Zonder den overheerschenden invloed van zijn persoon ware
wellicht de indruk van zijn woorden teloor gegaan, nu is zij voor immer
uit de baan harer zekerheid geslagen en ondergraaft van dit oogenblik
of haar eigen gezag.
Een realiteitsgeval is dit moeilijk te noemen, niet alleen om het weinig
reeel aandoende van de handeling, maar ook om het naar het abstracte
neigen der figuren. Veel bloedwarm menschelijk leven schuilt er niet
in de personen van dit kleine drama, geformeerd door des schrijvers
ironie, die nimmer helt naar den milden humor, waaronder de deernis
schreit en de liefde lacht, doch die de wrangheid leent van het cynische
sarcasme, dat in diepste wezen kil is. Eerder zouden deze figuren zijn
op te vatten als symbolen, als dragers van een begrip, ware het niet dat
zij daarvoor weer niet voldoende consekwent-doorgevoerd abstract
gehouden zijn. Dit schiep in dit boekje de schadende tweeslachtigheid.
MARIE SCHMITZ.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekiverken :
C. S. Adama van Scheltema. Meidoorn. 2de Druk. Rotterdam.
W. L. & J. Brusse's Uitg. Mij.
Dezelfde. Eenzame Liedjes. 6de Druk. Rotterdam. W. L. & J.
Brusse's Uitg. Mij.
Kunst en Kunstenaars in de veranderende Maatschappij. Handelingen van het derde Algemeene Kunstcongres te 's-Gravenhage 7, 8
en 9 October 1920. 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff.
De Historie van Jan van Parijs, vert. door J. J. Salverda de Grave.
Leiden. Sijthoff's Uitg. Mij.

Grieksche mythologie door Dr. J. Mehler. Meulenhoff-editie.
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Maurits Sabbe. Aan 't Minnewater. 2de Druk. C. A. J. van
Dishoeck. Bussum.
Uit den tuin van Epicurus, door J. H. Leopold. 2de Druk. W. L. &
J. Brusse. Rotterdam.
Hendrik de Vries. De Nacht. C. M. B. Dixon & Co. Apeldoorn.
Jacob Israel de Haan. Het Joodsche Lied. Tweede Boek. Mij.
voor Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
C. S. Adama van Scheltema. Zingende Stemmen. 7de tot 9de
duizendtal. W. L. & J. Brusse. Rotterdam.
Jan J. Zeldenthuis.
Droom en Verlangen. Nieuwe Verzen.
J. Emmering. Amsterdam.
J. W. van Cittert. Cleopatra. Drama in vijf bedrijven. Mij. voor
Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Fr. Chasalle en E. J. Kelk. Lampions in den wind. V. Munsters
Uitg. Mij. Amsterdam.
Karin Michaelis. De Groote Biecht. Vertaald door Alice van
Wahuys. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf. 1921.
Fr. Nietzsche. Aldus sprak Zarathustra. Vertaald en ingeleid
door L. S. A. M. von Romer. Derde druk. Van Looy, Amsterdam. 1921.
Oompjes Droom. Door F. M. Dostojefski. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf. z.j.
De vreemde vrouw en de man onder het bed. Door F. M. Dostojefski.
Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Amsterdam. Van Holkema
en Warendorf. z. j.
Guido da Verona. Mimi Bluette. Geaut. vertaling van Christine
Moresco—Brants. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
Herinneringsalbum voor elken dag des jaars. Aphorismen bijeenverzameld door M. W. G. Scheltema Beduin—Hoog. Amsterdam. P. N.
van Kampen & Zoon. z.j.
Jeanne Veen. Uren met Ruusbroec. Hollandia-drukkerij. Baarn. 1921
A. H. de Hartog. Overdenkingen. Ploegsma. Zeist.
J. K. Rensburg. Faust. Theos. Uitg. Mij. 1921.
Henny Vijzelaar—Visser. N. de Roo. 's-Gravenhage.
Dr. H. C. ten Bruggencate. Een slag in de lucht. Dr. J. Clay en de
leer der tegenstrijdigheid bij Hegel en Bolland. Brusse. R'dam. 1921.
M. H. A. van der Valk. De profeet der Mormonen Joseph Smith Jr.
Kok. Kampen. 1921.
Dr. J. Ridderbos. De Messias-Koning in Jesaja's profetie. Kok.
Kampen, 1920.
Dr. J. A. Cramer. Christendom en geschiedenis. P. den Boer.
Utrecht, 1921.
F. W. H. Myers. De menschelijke persoonlijkheid en haar voortbestaan na den lichamelijken dood, uit het Engelsch vertaald naar de
verkorte uitgaaf door Dr. N. van Suchtelen. Mij. voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam. 1921.
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GOUDEN BRUILOFT
DOOR

CARLA VAN LIDTH DE JEUDE.

I.
Achter het rieten dak van den hooiberg was de schuine
zon vergleden. De plaats stond kil nu in den herfstmiddag. En het zwart geteerde planken schuurtje waartegen in het middaguur de kippen, stovend in de zon,
bijeengehoopt hadden, lag nu doodsch en verlaten tegen
de groote stallen aan.
Strammig was Maassen overeind gekomen Evan het
wiebelig houten bankj e, onder tegen den berg aan, waarop
hij na den eten, zoo graag zat to soezen, een warrne zonnestraal in zijn nek. Die kon zoo weldadig koesteren tusschen
de donne Witte haarvl okj es onder nit zijn pet, dat hij
de roode das wat losser deed. Het warme weeldegevoel
voer door heel zijn gebogen lijf heen, legde zich zwaar
op zijn oogleden die zich hadden gesloten voor het lichtgeschitter, en ongemerkt was hij ingedommeld
Toen hij schuwig de oogen opsloeg het was een
jonge stem, die hem van nit hnis wakker geroepen had:
Grootvader, je moet niet langer op den bank zitten
blij ven, als de zon weg is! voer een huivering van
verkilling door hem been. werktuigelijk grepen zijn
handers naar zijn hals, trokken beverig den das weer
aan tot een vasten knoop.
Nee, hier deugde het niet langer voor hem
O. E.XXH7
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GOUDEN B RUILOFT.

In zich zelf prevelend liep hij been. Onder het gain
kwam hij wat rechter op, en zijn beenen verzetten zich
allengs wat gemakkelijker. Naar de deel sukkelde hij,
keek over het drempeltje naar binnen. In de koeldonkere ruimte, waar de dorschmachine toegedekt stond,
en achter de open luiken de leege paYardenstal gaapte.
Hij zag nog even rond...... Een kruiwagen met leege
zakken, anders niet. Nee, met dit mooie weer waren
Gijs en Piet aan het bouwen gegaan, en Jan was met
een vracht appels naar de stad. Hij wist het alles weer,
opeens. Het werd tijd om het varken binnen to doen,
en de kippers to voeren. Voorzichtig toch, in zijn schichtigen haast om goed to maken, wat hij bijna had verzuimd,
greep hij de bus met mais van de plank, liet de korrels
alvast door zijn dorre wingers druppelen, terwijl hij
terug strompelde naar de plaats. Het bruine haantje,
dat iederen middag hier op wacht zat, onder de dorschmachine, was meteen achter hem, gierig pikkend van
het gele spoor, dat Maassen dunnetjes achterliet.
Buiten, snelden op zijn schorrig gerekt roepen, van
alle kanten de kippen toe, al meer kwamen er. Als een
bewegelijke kluwen dromden ze dicht om zijn klompen
been, en de oude man zag met een vagen glimlach om
zijn tandenloozen mond, op al die drukte veer.
De klik van het hoomgaardhek deed hem opzien.
Breng hem maar mee, Kee-ees !" sloeg zijn stem
meteen, rauw op, en zijn arm duidde naar het dikke
schommelzwijn, dat zijn kleinzoontje gedienstig met
een houtje priemde. Krakig wijd zwaaide het hek open.
Keesj e die 't om dit ritj e to doen was, klemde zijn kousenvoetjes om den ondersten lat. Het varken, dat den weg
wist, zette bedaard koers naar huffs, en Maassen had de
lage deur allang weer achter hem gesloten, toen Keesj e
op zijn terugweg, nog peuterde aan het hek. Achteloos
gleed hij terug in zijn wijde klompjes.
Kan je 't hek dicht krijgen ? scharrelde de grootvader op hem toe. Samen tobden ze wat met het touwtj e
dat de klink van het hek toebond. In den boomgaard
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schoot de lage zon nog tusschen de stammen door, en
in de groene verte, van de weien daarachter, werden
de luie koeien tot kleine stipjes. De oogen van den ouden
man schouwden aandachtig lang over die vlakke wijdte
heen, stil, in de wondere geluidloosheid van den herfst.
Over den grintweg in het verschiet gleed een fiets
voorbij, en uit den schoorsteen van een nabij boerderijtje
kringelde rook op.
Bij Arissen waren ze nog met de aardappelen bezig.
Hij overdacht meteen, met genoegzame voldoening, dat
het rooien bij hem al afgeloopen was. En zoo mooi droog
binnengekomen...... Als het met het fruit nu ook maar
een beets e llep ..... .
Al zijn denken en belangstelling Bing nog uit naar
het werk, waaraan zijn handen geen deel meer hadden,
maar dat zijn geest in het immer geoefend spoor bleef
vasthouden.
Hij wou Bens naar het bouwen gaan kijken. Zoo ver
kon hij nog wel komen, 't liep goed nu en niet to warm
meer......
„Kom Kees". In zijn achteloos opengehouden hand,
stroef van binnen, gleed willig het kinderhandj e.
Keesj e vroeg niet, waarheen zij gingen, zoet liep hij
naast hem op. In gewoontedoen wisten zijn ongeregelde
voetj es wonderwel maat to houden met den moeizamen
gang van den ouden man. En in het half luisterend oor
van den toegebogen kop, taterde onvermoeid het blijde
kinderstemrnetj e. Maassen knikte een paar maal ....
In de schaduw van de pereboornen langs de sloot gingen
zij, en hij zag over het water met belangstelling naar den
kool die geel begon to worden in den hof. Morgen zou
hij ze binnenhalen. De bruine boonen hingen to drogen.
Ja, voor zulke werkj es deugde hij nog wel ..... .
Bij het aardappelveld van Arissen bleven ze stil staan,
zagen toe naar 't vlugge beweeg der rapende vrouwen,
die in der haast den drogen grond wreven van de gladde
mooi uitgegroeide aardappels die ze in de zakken glijden
lieten.

4

GOUDEN BRUILOFT.

„D'r zit niet veel rot bij", getuigde de oude man,
tevreden, toeziende, en de vrouwen knikten, volijverig
in hun werk. „Nee, dat viel best mee".
Een jong meisj e riep een aanhalend woordj e tot Keesje,
die met schijnbaar suiTe, en toch opmerkzame aandacht,
de blik van het ras, die lag al, in zijn kinderoogen,
het werk stored aan to zien, dat eenmaal ook zijn leven
worden zou.
„Mot je niet meehelpen, Kees ?"
„Nee-ee", schudde Keesje, krabbend in zijn hoofdhaar,
dat z'n petj e er scheef van kwam to staan. De oude
man zag met jets milds in zijn oog, een paar seconders
peinzend op hem neer.
„'t Is een best jongje", zei hij eindelijk en daarin lag
al de teederheid van den ouden grootvader, die zich
aan dit kereltje, uit het groot gezin van zijn zoon die
bij hem inwoonde, zoo wonder had gehecht. Tusschen
het woelig beweeg van menschen en opgroeiende kinderen,
kropen grootvader en Keesje 't dichtst bij elkaar, en
ze voelden dat dat goed was beiden in onbewusten
drang.
Zacht liepen ze op, weer. Aan den hoek van 't land,
stonden de klare zakken op een hoop bij elkaar, en de
groote lichtgele hond die straks de vracht to verooeren
had, lag wachtend voor zijn karretje, in de zon.
Op den dam van 't omgeploegde roggeveld kwamen
Gijs en Piet hen met de paarden al tegemoet. Ze hadden
ze achter elkander vastgebonden, en op den voorsten
breeders rug, hielp Piet zijn broeder opstijgen......
Nu kwam er leven in kleinen Kees.
„He, ...... oome Piet...... help mij ook efie...... mag
ik er op, vader !" zijn stem onder het toesnellen tot het
uiterste uitgezet, kreet luid door den stillen middag. De
aardappelrooiers hadden even opgezien, glimlachten
toen ze hem vlug, als een aal, zich ophijschen zagen aan
Piets blauwe kiel, handig zich een plaats veroveren voor
zijn stuggen vader op het paard.
„Hei jong, pas op", grinnikte Piet, zich bukkend
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naar zijn fiets, die hij van den glooienden graskant op
zij van den weg opdiepte.
De pruim verduwend van zijn eenen Wang naar den
anderen, zag de oude man, die op den weg was blijven
stilstaan, het tweetal op de paarden naderen. In zijn
troebel oog brak een lichtj e door, hij riep een soort van
schorrigen groet naar boven, waar zijn here kleinzoon
troonde. Nog hooger reel achter het kinderfiguurtje de
martiale figuur van Gijs, zijn oudsten zoon, die onbewogen
voor zich uitblikte. Zijn rossig Naar plakte aan zijn
bezweet voorhoof d, en hij had zijn pet naar achteren
geschoven.
De paarden, met bedachtzamen stag, klosten zwaar
voorbij, hun ruggers donker beplekt.
Maassen wierp een blik op het half omgebouwde veld,
dat zij achterlieten. Nog twee akkers...... Hij ging maar
niet verder nu. Voorovergebogen ondernam hij langzaam den terugtocht. Het viel bevreemdend over hem,
dat het stil was aan zijn zijde nu. Hij liep alleen
Achter hem fietste Piet, die haast had, om to gaan
melken, aan.
„Je bent ver van huffs, vanmiddag, wader !"
„Ja-a", knikte Maassen. Het open, prettige gezicht
van Piet, bleef nog even achterom zien of de oude man
't redde. Jawel hij kwam er best.
Voorzichtig scharrelden zijn klompen door het stoftig
gran aan de wegzijde, hij hield zijn blik op den grond
gericht, nu hij alien stenn bij het gaan miste. Boven zijn
hoofd spande de ijle herfsthemel wijd
De hoeve van Maassen met zijn vele schuren en bijgebouwen stond eenzaam in het vlakke land. Een enkel
arbeidershuisj e in de onmiddellijke omgeving, met een
haag rond het beschatte groente-hofje. De groote boerderijen lagen ver uiteen, met een diep ingangspad dat
langs den boomgaard naar het enf leidde.
Oude Maassen was verknocht aan zijn geboortegrond
waarop hij oud geworden was. Er was voor hem geen
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andere wereld. Soms trokken langs zijn, bij buien wat
wazig brein, vizioenen voorbij van groote steden en
streken die hij bezocht had om paarden to koopen, of
vee...... Tochten, waarop hij als jongen zijn vader vergezeld had, zooals hij op zijn beurt Gijs meegenomen
had, toen die er voor op de jaren kwam. Dan zag hij
terug het beweeg van al die drukke, hem onbekende
mensehen, overvolle markten, en smerige logementen.
Den heelen dag zorg om 't geld, dat ze 't je niet afpakken
konden...... En dan 's avonds met de voldoening goed
zaken gedaan to hebben, door die lichte, menschenvolle
straten, schouwend naar de winkels, met een wantrouwig
oog, want beetnemen liet hij zich niet, als hij wat voor
de vrouw meebrengen wilde. Een enkel maal als de
jongeren om den kachel elkaar de stoute verhalen van
hun ondervin dingen deden, trof hem een plaatsnaam
met de duidelijkheid van een scherp beeld, en opeens
kon hij dan beginnen to verhalen met den ouden gloed.
Warm doortintelde hem de herinnering, en de jongens,
luisterend, zwegen.
O, hij had veel beleef d, toen hij j ong was, en goed uit
zijn oogen gekeken ook, als hij ver van huffs was. Maar
het verlangen naar die wereld was in hem gedoofd,
uitgesleten, hij begeerde er niets meer van to zien. Thuis
was 't maar alles. Nog herinnerde hij zich, hoe rijk en
tevreden met zichzelf en 'de wereld, hij zich voelde, als
hij dan moe, en uit zijn doen, thuis gekomen, 's avonds
over de deur geleund, in zijn daagsche pak weer, stond
uit to zien, heel den wij den hemel langs, in de vertrouwde
rust van zijn eigen bekend land, al 't jachtig gedoe van
hem afgegleden. Achter zijn denken, stond het weelderig
bewustzijn van de donkere alcoof straks, en zijn eigen
bed..........
Boven de koude rijstepap of wrongel, voor het naar
bed gaan, verhaalde hij Tine, in de schemerige keuken,
waar zij zat, met haar bord op den drempel van de
achterdeur, met spaarzaam woord het ervaren van
de refs.
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Hoeveel hij voor de beesten gemaakt had, sprak
hij niet rond uit, je moest bij de vrouwen niet to mededeelzaam zijn, maar Tine, bij de hand als ze was, met
haar klare, scherpe oogen. haalde er wel uit, wat ze
weten Wilde.
Zoo was 't altijd geweest, de jaren door. Tine was
een kordate vrouw. Nog zag hij haar, zooals ze daar
gezeten had, met haar blond hoofd tegen den deurstijl
geleund, haar geliefkoosd plaatsje, waar ze de aardappelen schilde, en na de bedrijvige dagdrukte, stil rustte
met haar p apb ord op de knieen. Zij waren toen nog
heel jong geweest, allebei...... Later waren er kinderen
tusschen hen in gekomen, steeds meer kinderen. Negen
hadden ze er overgehouden, en twee verloren. De boerderij
Tine
was drukker geworden, en de jongens grooter
had geregeerd met vaste hand. Het was wonderlijk to
bedenken, soms, dat hij ze alle afzonderlijk doorleefd
had, de vele jaren, die er gekomen waren. In zijn heugenis
wal°en ze thans versmolten tot een onafgebroken lange
herinnering aan veel arbeid. Het werk was hem lief
geweest
Toen hij oud werd, kostte het hem moeite het over
to moeten laten. Gijs was de baas nu. Ach ja, zoo ging
het in de wereld, als je oud werd, telde je niet meer
mee...... Gijs regelde alle werkzaamheden, en de oude
man leefde er still etj es tusschen voort, zich verwonderend
over veel, dat anders ingesteld was, met de jaren. Ze
hadden geen lastige aan hem, goedig, had hij nooit zich
verzet tegen een nieuwe gewoonte. Gijs verstond zijn
yak ...... en hij voelde bovendien zijn onmacht, de dingen
nog to dwingen naar zijn eigen krachtelooze hand.
Zij vertelden hem ook niet alles meer, geloofde hij,
of vergat hij 't ook wel eens ?
Vlak bij huis dolden de schoolkinderen om hem heen.
Hij schrok van hun roezige vroolijkheid, vlak bij hem
opeens. Soezend had hij voortgeloopen, ze niet hooren
aankomen. Ze hadden vijf kwartier loopen achter den rug,
warm, met bestoven schoenen, stonden ze om hem heen.
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Het groote blonde Mientj e, die 't volgend jaar van
de school afkwam, Bertus en Geurt, waar een echte
hoer in stak, en 't kleine Koosj e, die een pop leek, met
haar glimmend roode wangen en stroogeel haar.
Lacherig, stoeiend liepen ze met hem op, ze waren
nog niet moe, en ze snaterden als een troep musschen.
„Zijn d'r al keujes geboren, grootvader ? En is de
bruine verkocht ? Die koopman van gisteren, is die
teruggekomen ?"
Hij schudde enkel 't hoof d, op al die vragen, zoo
plotseling op hem afgeschoten. „Nee".
Stil ging zijn oog over de kleine woelige bende, toen
deed hij de vraag, die hem dadelijk getroff en hid. „waar
is Jooke ?"
„Bij Aart achtergebleven".
Jooke was het kind van zijn zoon, die domine was in
de stad, waar 't kind niet gezond worden kon.
Ze hadden haar bij grootvader op de boerderij gebracht,
maar 't leek of het kind ook pier niet tierde. Sprietig,
schuw, stond zij tusschen de gezonde drukte der overige
kinderen in. Ontoegankelijk bledf ze voor hun ruwe
kameraadschappelij kheid.
Alleen Aart, de oude scheper, met zijn blauwe kinderoogen die wonderlijk blijmoedig lichtten in het verweerde
rimpelgezicht, was Naar vriend. Sinds dat Jooke gekomen
was, op de boerderij, had hij gezelschap op zijn eentonig
dolen langs den zoom der wegen, of over 't pas verlaten
korenveld, waar zijn schapen, gedreven door hun altijd
stil begeeren, rustig zwierven voor hem uit. Zijn kudde
had hij lief, en de wereld vond hij mooi, 't schoone werk
van God. Het stond alles in het dikke psalmboek, dat
hij bij zich droeg in zijn wijde jaszak. Als zijn schapen,
dik, stilbleven voor een oogenblik, onder de hoede van
Rolf den vuilgelen schepershond, zette hij zich neery en
las en herlas met eerbiedigen schroom, de regelen van
het vergeelde kreukelblaadj e, die hij kende, in zijn hart.
Zoo was het, zoo was het, in het leven...... De lange
dagen dat hij alleen was met zijn schapen, en de zon,
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en den wind, overdacht hij 't al, in ootmoedige dankbaarheid, dat zijn ouderdom zoo gezegend was, vrij van
zorgen......
Op de schroeiheete zomerdagen, die achter hen lagers,
zond grootmoeder na schooltijd Jooke met wat versche
koffie naar hem toe. In den beginne had Jooke niet veel
gezegd, maar hij dankte haar altijd zoo hartelijk, en
lachte het narrig, door heimwee irk verzet gekomen kind,
zoo vriendelijk toe, dat zij onwillekeurig bij hem toeven
bleef, onbewust getrokken naar den stillen blijen eenvoud
van zijn ziel.
Hij vertelde haar van zijn schapen, en hun eigenaardigbeden die hij kende, elk apart. Hij babbelde over de
wolken, waaruit hij het weer afleiden kon, en hij las
Naar voor nit zijn geliefd psalmenboek, met een monotone dreunstem, die hij eerbiedig vond. Jooke, die thuis
op zondagschool gegaan was, zong hem de verzen die
zij kende, voor, en hij vroeg haar ontroerd, om meer.
Het was langzamerhand gewoonte geworden, dat Jooke
iederen dag bij hem kwam ; ze wist hem altij d to vinden,
en zij schenen steeds beter vrienden to worden. Als een
van de andere kinderen Jooke volgen Wilde, snauwde
ze ze van zich af.
„Ga weg, ik heb jullie niet noodig".
Ze lieten Naar gaan. Het kon hun niet schelen wat
Jooke deed. Als er naar geen ruzie onder de kinderen
was, werd er niet veel op ze gelet. In het begin had grootvader hen mw gedreigd als hij zag dat ze Jooke plaagden.
Ze zouden goed voor het kind van Johannes zijn, dat
had hij zijn zoon beloofd. Overigens boezemde het stille
kribbige kind hem geen belang in. De jongens, geschrikt
van zijn zeldzamen toorn, lieten Jooke met rust. Ze
waren bang, dat ze het klikken zou, als ze haar nit het
oog van grootvader nog hinderden. Maar Jooke klikte
niet. Met haar srpoetig bleek gezichtje, ging ze hooghartig
tusschen ze door. In haar wortelde steeds dieper, een
stom verzet. Ze haatte het leven op de boerderij, ze
was haar thuis ontwend, en haar jong leven Bing onder
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in een groote bitterheid, waarin de vriendelijke oude
schaapherder met zijn kinderlijk vertrouwen, het eenig
licht wierp.
Door de lage dear trad Maassen de diepe keuken in.
De schoolkinderen, die hem vooruit geloopen waxen,
zaten er reeds boven hun dampende borders, opgewarmd
eten. Trijntj e, de vrouw van Gijs liep er bedrij vig op
en neer.
Van den deel klonken gedempte geluiden van het yolk
dat huiswaarts ging. De dagen werden al korter
Zwijgend schuifelde hij naar zijn stoel bij den kachel.
Het net kraakte onder zijn gewicht. Nu hij zat voelde
hij toch wel, dat hij ver geloopen had. Een warme trilling
voer door zijn ledematen, en hij zat een oogenblik suf
voor zich uit to zien, onaangedaan door de berispende
woorden van zijn vrouw, die het had opgemerkt zoo
als hij binnen gekomen was: „De baas had weer to
veel van zijn eigen willen vergen. Hij wist toch, dat hij
zich niet zoo vermoeien mocht, van den dokter. Zijn
hart kon er niet meer tegen......" Kortaf gebood ze
Geertj e, het rijzig oudste dochtertj e van Gijs, die in
een hoek met strijken bezig was, de bovendeur to sluiten.
„Het trekt voor Grootvader......"
Het meisj e, met hoogrood gezicht van het inspannende
werk, en de- h^ast om klaar to komen, gehoorzaamde
onmiddellijk, het werd nu nog warmer en donkerder
in de keuken, toen 't luik dichtviel.
De kleine, kwieke oogj es van de oude vrouw, zagen
boos van ongerustheid, onderuit haar muts. Met driftige
schokjes bewoog ze den kinderwagen op en neer, waarin
het jongste kind, dat niet in slaap komen kon, schreien
bleef..
Haar scherpe aandacht, richtte zich op de kofl'iekan,
die Trijntje van het vuur gekomen had.
„Geef 'm wat koffie. Het is ook niets gedaan, zoo
ver to loopen ......"
„Hij heeft het al, moeder", zei Trijntj e, rustig, met
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haar bedaarden glimlach toeziende, hoe Maassen met
breede slokken, de warme koff'ie van het schoteltj e zoog.
„Dat knapt je op, he 2" zei ze vriendelijk.
Hij knikte haar toe.
Ze was altijd goed voor hem, zijn schoondochter. In
den beginne had ze het niet gemakkelijk gehad, hier......
Toen Tine zelf nog jonger was, en alles in huis en in
de melkerij naliep en beredderde, de jonge vrouw de
wetten stellend, als was ze uitsluitend gekomen, om
voor Naar het werk to doers
Trijntje, die een meegaand karakter had, had veel
toegegeven, totdat soles op eenmaal het verzet hoog
in haar was opgeslagen, en zij hot geweigerd had. Dagen
lang ruzieden de vrouwen onder elkander, tot Trijntje
tenslotte snikkend troost zocht bij vader. Gijs, dat wist
ze wel, vatte Naar grieven niet, het kwam niet bij hem
op, dat iemand het anders willen zou, dan moeder. Dat
moest Trijntje ook maar leeren, en hij verzette zich
stuursch, tegen hoar klachten, die hij niet begreep.
Oat gekrakeel stond hem niet aan......
Vader begreep haar.
„Je moet niet zoo heftig wezen, kind", had hij altijd
opnieuw bedarend gesust. ,,Waar oud en jong de baas
willen zijn, gaat het nooit goed...... Moeder meent het
zoo kwaad niet...... Je moet Naar maar 'wat toegeven ..."
Zijn bedarende invloed wilt dan de verzoening wel
weer to bewerken. Moeder bittte nog wat na, en Trijntje,
slap van teleurstelling, schikte zich maar weer.
Toegegeven had moeder geen enkele maal, dacht zij
soms, bitter nog.
Toch hadden de jaren het heter gemaakt tusschen
hen. Er viel nu zelden meer een hard woord.
Trijntje was nu zelf moeder van het groote gezin, en
de strenge leiding der oude vrouw had van Naar gemaakt
een flinke, bekwame boerin. Zij had verstand van het
jonge vee, en het f okken, hart voor het werk en den handel,
en in de melkerij was het kraakzindelijk, als in moeders
tijd. De oude vrouw kon er geen aanmerking op maken,
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en in haar tot gebrekkigheid verschrompelden ouderdom
leerde zij ook waardeeren de goedhartige zorg en rustige
toewijding van Gijs' vrouw, die voor haar en vader geen
moeite to veel vond... Diep in haar hart erkende zij
Trijntj e's meerderheid, die 't geleerd had haar rustige
goedwilligheid to stellen tegenover het waakza am oog
der oude vrouw, dat van achter de kachel alle doers en
laten bespieden bleef, ieder klein verzuim naar voren
brengend....
Voor de kinderen was moeder een niet genoeg to
waardeeren hulp ...... Met het kleintj e had ze meer
opgetrokken, dan de jongevrouw zelve. En geen gaatj e
hadden ze in de kaus......
Maassen was weer op zijn verhaal gekomen. Zijn
trillende vingers stopten bedachtzaam een pijp, en hij
trok bereidwillig Keesj e, die tegen zijn stoel drensde,
op zijn knie.
„Zoo, he, dan heeft ie zijn zin".
Met een snellen blik zag de oude vrouw haar hem op.
„Lukt het weer vader ?"
Zij lachte hem toe en een stralenkrans van rimpeltj es
brtik door, die haar gezicht als bij tooverslag het scherpe
ontnam en de geestige oogj es deed steken als sterretj es
van lichtgrijs.
Ze had altijd na een booze bui weer weten to glimlachen, het was haar bekoring geweest als jongeeid,
toen hij schik gehad had in haar rake zetten ......
0, hoe kende hij haar, die na al die aren, dat ze hem
de baas geweest was, met haar vluggen geest, nog op
haar ouden dag over zijn versletenheid triomfeerde......
Hij knikte enkel.
„Best", zei hij met een langen haal aan zijn pijp.
Aan de tafel rumoerden de kinderen.
Geertje, bollend het klare strijkgoed in haar roode,
sterke armen, vermaande Bertus, die de lastigste was:
„Zoo komt vader".
Geurt was naar den deel geglipt.
„Mot je niet meer eten Geurt ?"
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Hij was al weg.
Als de paarden gegeten hadden, kon hij ze nog net
naar de weide brengen, voor het heelemaal donker
was. Vader vertrouwde hem dat tegenwoordig alleen
toe, en hij voelde zich, als zoon van den hoer; meer
dan Bertus, die enkel hielp als hij 't niet laten kon,
en liever streken uithaalde met de jongens.
Geurt wist alles wat er op de boerderij gebeurde. Hij
wist precies wat ieder beest waard was, en hoeveel loon
den maaiers uitbetaald was, dezen herfst.
Als er kooplui kwamen, stond hij ongezien to luisteren.
Met klimmende belangstelling volgde hij 't verloop
van hun zwetsend loven en bieden. En hij voelde een
onbegrensden eerbied voor de gladde tong van oom
Piet, die altijd klaar was voor iedere hewering, die kreeg
wat hij hebben wou, zonder ooit een stuiver toe to geven.
En hij begreep dat zijn vader, die wel de starre koppigheid
maar niet de behendige innemendheid van zijn broeder
bezat, altijd oom Piet naar voren liet gaan, als er met
kooplui onderhandeld moest worden.
In den voorzomer was hij met oom Piet mee geweest
om een paard to leveren en hij vergat die refs zijn levee
lang niet, dat moist hij zeker. Ze waren vroeg opgestaan,
in den nacht eigenlijk. Vijf uur hadden ze moeten loopen,
maar hij was frisch gebleven, of hij zoo uit bed kwam,
en in de herberg had hij koff'ie gehad en zich gewichtig
gevoeld als de kameraad van oom Piet...... Met het
spoor waren ze terug gekomen, en hij had gebluft op
school, nog dagen daarna
Maar dat het met den handel zoo slecht ging, de prijzen
daalden, dat was een kwaad ding en hij droeg er de zorg,
ongeweten, om mee, in zijn gladden ronden boerenkop,
waarop het Naar steil groeide als een borstel
II.
In den avond, toen de grijze schemer boven de velden
tot duisternis vervloeid was, waren vele boeren naar

14

GOUDEN BRUILOFT.

de hoeve van Maassen gekomen. Het werd de tijd van
praten weer, nu de avonden langer werden, en de oogst
Zij hadden den stoelenkring om den kachel
binnen
Wat wijder gemaakt en de mannen warmden er hun
voeten bij het vuur, dat Trijntje voor den avond had
aangelegd onder den grooten schouw. Maassen had er
zich behaag'lijk dicht bij geschoven, z'n rheumatieke
heenen koesterend in den warmen gloed.
Er hing een zware sigarenwalm in de lage keuken, die
hem bij buien benauwend op de borst sloeg. Dan kuchte
hij droog op, en Geertj e die aan de taf el wat achteraf
zat met het naaiwerk, zette stil de deur naar de kamer
een kiertje open.
De mannen spraken luid, allemaal tegelijk, als iets
hun belangstelling had, om dan tot minutenlang zwijgen
to vervallen. Gijs de gastheer, zat er, breed nit, z'n vest
bollend over zijn breede borst, gul met sigaren, maar
karig met woorden.
De boeren kenden hem. Een goede vent, de rijkste
hoer uit den omtrek, maar weergaloos koppig, en lastig
in den omgang. In den grond waren ze bang voor hem.
Als hij sprak, weerlegde hem geen ; zijn spaarzaam
woord viel zwaarwichtig in hun midden, en 't knipperig
tranend oog van den ouden vader, rustte stil op dezen
zoon van hem, die 't beter geweten had, dan hij, vanaf
as ..... . .
dat hij een knaap was...
......Met regelmatige plonsjes vielen de geschilde
aardappelen in den emmer aan grootmoeders zijde. Haar
viugge vingers deden werktuigelijk het werk van iederen
avond, terwiji haar ooren, spits, geen woord van 't
gesprokene ontging. Telkens duidde ze met veelbeteekenend donkeren blik, naar vader, die 't weer niet scheen
op to merken, wat haar met grievende onrust vervulde : dat Piet weer uit gegaan was, wanavond, en
ze wist wel waarheen...... Heel den zomer was dit zoo
geweest......
Ze waren 't ertoch over eens, dat die meid niet voor
hem deugde......
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Wat moest Piet, die een hoer was, nu met dat dochtertj e
van den meester ?
0, dat het den jongen niet uit het hoof d to praten was...
Dat hij niet luisteren wou, naar Naar of naar vader i
Ze schaamde zich voor haar gasten, het sloeg haar,
dat zij niet ti roegen naar Piet. Ze wisten het al, ze
spraken er over, ze vroegen er haar niet naar, ze waren
alien ingelicht, maar zoolang zij leef de, kwam hij niet
net 'r op de boerderij ! bat wader niet wat flinker was,
't hem kortweg verbood ! Daar kwam niets goeds van,
immers ! en de grimmige zorgentrek op haar oud gezichtj e, werd dieper, terwijl ze neerzag op de aardappels
in haar schoot.
Maassen zag 't wel. Hij begreep, waarover zij weer
zat to tobben. Maar hij schudde zachtj es, afweren d het
hoof d. Hij voelde dat hij het niet meer aan kon.
In den grond gal hij Tine gelijk, dat ze niet op had
met die keus van Piet, hij zelf had er immers ook zijn
zorg over. Het was een heel ding! hun jongste zoon......
flat de jongen een vrouw moest hebben, sprak van
zelf. Had hij zelf niet dikwijls tegen 'm gezegd : Piet,
jongen, je mot trouwen. Doe het nog terwijl moeder
en ik nog leven. Je bent onderhand al in de dertig, en
d'r zijn meisjes genoeg......
Maur dat het dat dochtertj e van den meester wezen
moest, dat had hem, van schrik, het bloed in de aderen
doen verstijven, toen hij er achter kwam. Hij had nog
gehoopt in het begin: flat zou wel niet. Er werd zoo
gauw gepraat...... Die zou wel geen zln in een Boer
h ebben ..... .
Maar toen na het feest van de paardenmarkt waren
ze 't hem allemaal komen vertellen : Het was waar van
Piet, en dat meisje......
Haperend, stotterend had hij er zijn zoon naar gevraagd :
„Ze zeggen, Piet, dat jij......dat jij......Wat mot
j e met die d ochter van Vaals ?"
De open blik van zijn jongen had hem recht in het
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gelaat geboord, en hij was geen duimbreed achteruit
geweken, toen hij zeide :
„Ja vader, Rika van den ni eester. Wij zijn 't eens.
Haar oudelui vinden 't goed...... Ik zou d'r Zondag
mee hier brengen".
„Hier brengen ? hier brengen ? daar is toch zoo'n
haast niet bij ?" had hij enkel afgeweerd, in zijn verslagenheid van oud mannetj e, verdrietig tot in zijn
ziel, dat de jongen d'r zoo inliep.
U, wat liep hij er in!
„Wat heb je er tegen ?" had Piet smadelijk gevraagd,
bezeerd en teleurgesteld in zijn overmoedig gevoel van
altijd en overal gladweg zijn zin to krijgen.
Wat scheelde den ouden man nou ? Had hij d'r
niet mee op? D'r viel geen aanmerking op to maken
anders, en 't erom laten deed hij niet......
Het hoofd achterover gebogen op zijn sterken gespierden nek, had hij op zijn aarzelenden ouden vader
neergezien, en Maassen had schuw den bilk afgewend.
Hij vond geen antwoord.
Maar dit wist hij, het deugde niet voor Piet, het
deugde niet
Toen was schreiend van kwaadheid Tine ingevailen.
Het was wat moois, had ze verweten, achter hun rug
om, to gaan loopen met die meid, die Rika, die 'm immers
alleen maar nam om z'n centen ! In Naar hart was ze
to grootsch voor hun...... Die dochters van den meester
deugden geen van alien, dat wist hij zoo goed als zij.
En deze zou wel geen Naar beter zijn, dan de rest. Wat
Bing ze niet bespottelijk gekleed.... Als een dame...
.en geen greintj e plichtsbesef zat erin ..... .
Het was hard tegen hard gegaan.
Piet had niet toegegeven, en moeder had gezeid :
„Nooit zouden zij en wader hun toestemming geven.
Hij moest niet probeeren met 'r op de boerderij to komen,
zoo lang zij leef den. Ze wilden haar niet zien".
Wrokkend was Piet heengegaan, Maassen herinnerde
zich niet, dat hij ooit zoo tegenover hem gestaan had.
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Van kind af, was Piet geweest een gemakkelijke zachte
jongen, waar hij Been moeite mee had. Nu zat hem
bitter nog, 't narrig : „Jullie moet het zelf dan maar
weten wat 'r van komt", waarmee de jongen was weggeloopen. Over zijn kwaadheid been, toch met een
gevoel van medelijden voor deze oude menschen, die in
hun starre koppigheid nog meenden to kunnen tegenhouden, wat hij al gewonnen wist. Ze hadden er nooit
meer over gesproken maar Maassen wist, dat Piet avond
aan avond naar den meester ging.
Dat ging zooals het gaan moest......
Ach wat konden zij ook......
Hij schudde nog eens bekommerd het hoof d en bracht
zijn beverige hand naar het straaltje koff'ie, dat van een
groef in zijn kin afdroop. Het was niet goed zoo...,...
Hij kon 't niet beredeneeren, maar uit zijn dof gepeins kwam altijd onbewust weer dit op: het smartgevoel, dat hij in zijn laatste dagen een hindernis zou
wezen voor zijn liefsten zoon. Hij durfde er Tine niet
mee aan to komen.
Tine had gelij k. Ze had altij d gelij k.
Maar hem grief de het, en hij bleef stil, schuw voor
zich uit zitten zien, en liet de stemmen der overigen
over zich heengaan.
Een woord trof hen tenslotte weer: gouden bruiloft.
Ja, daar hadden ze 't nu opeens allemaal druk over.
In het begin van November zouden hij en Tine vijftig
jaar getrouwd zijn, en er was al lang over gesproken,
dat zij dezen dag voor kinderen en kleinkinderen en
vrienden niet ongemerkt konden laten voorbijgaan.
In den beginne had hij 't afgeweerd...... Och niet
zoo'n drukte in huffs. Hij hield niet van zooveel menschen,
en van feestelijk gedoe......
Maar hij merkte het wel, ze vroegen niet wat hij vond.
Om hem heen werd het f Best voorbereid, de vrouwen
waren al weken lang bezig met alles to bedisselen. En
hij liet onverschillig zijn tegenkanting los. Als ze er
hem maar niet in haalden, hij wou er het gepraat niet
O. E. XX 117
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over hebben. Ze moesten dan maar doen, wat ze wilden.
Bet was ook niet noodig dat wader er zich mee bemoeide. Tine wist precies hoe ze 't hebben wou, en met
Gijs en Trij ntj e was 't alles tot in de punt] es overlegd.
De slacht zouden ze er eerder om laten vallen dit jaar,
dan was die drtikte voorbij, en ze hoefden niet bang
to zijn, dat er jets to kort was. Bet vette varken ging
er misschien na de volgende week al aan, en dan later
het minst zware, to gelijk met de koe. Er moest nog heel
wat gewerkt worden voor dat het zoover was, maar
handers to kort waren ze nog nooit gekomen !
Levendig besprak ze 't alvast met een der boeren,
of ze tegen dien tijd op zijn vrouw rekenen konden,
voor het stoppers van de worsten......
Bij bizondere gelegenheden kwam zij altijd helpen
op de boerderij en op haar beurt zond grootmoeder
Geertje dan weer, als er daargindsch eens drukte was.
Het appel schillen voor het drogen konden zij wel
alleen af, dit jaar, zooveel hadden ze er niet -- „en Mientje
kwam er nu oak al een beetje in......"
baar gleed een donkere blik van Mientje naar grootmoeder heen. op haar ellebogen gesteund, zat het meisj e,
aan den verren tafelhoek bij Geertje onder 't licht, to lezen
in een boek dat ze van de schoolbibliotheek mee naar
huffs gebracht had.
Bij het noemen van Naar naam, had ze opgezien, en
over den breeden ruggenhaag zag ze naar het kleine
menschje bij de kachel.
Ze hoorde 't wel...... Grootmoeder wilde haar dwingen,
maar zij won 't niet...... Ze bedankte ervoor op de
boerderij aan het werk gezet to worden, ze wilde doorleeren, zooals de meester vader aangeraden had. vader
en moeder hadden er wel ooren naar, maar grootmoeder
zette door...... Tranen van spijt welden in haar grijze
oogen, die donker werden onder 't licht. Ze deed het
niet. Meneer zou er nog eens over komen spreken, had
ie beloofd, maar hij stelde 't steeds uit, tegenwoordig.
Ze zou zelf haar mondje nog eens roeren, bij vader......
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als hij Zondag op zijn gemak het veld eens inging, liep
ze hem na......
Ze wou niet als Geertje, altijd het haiswerk doen, en
het goed verstellen, het eten aan de manners brengen,
en op 't land helpen ook, als 't druk was ! Ze deed het
eenvoudig niet! en koppig zag ze haar zuster na, toen
die op een wenk van moeder opstond om in de pap to
gaan roeren.
Een der mannen moest wat opzij schuiven, om haar
door to laten. Hij bleef haar haar zien, toen ze zich over
de pan boog, met forschen draai de pap omroerend.
het deksel in de andere hand.
mat een flinke meid was dat geworden, die oudste
van Maassen ...... 7.e had zich voor den avond wat opgeknapt. Het weelderige blonde haar strak gekamd voor
het spiegeltj e in de keuken, waarvoor wader zich Zaterdagavonds scheerde. De dikke vlechten onder tegen het
hoof d gestoken. Vlug en lenig bewoog ze in haar roode
blouse, onbewust van aller aandacht.
„Jij hebt maar een paar flinke dochters, vrouw
Maassen, ...... doze hier zul je anders wel ganw kwijt
zijn......" grinnikten de boeren.
Trijntje zag met goedig gestreelden glimlach van haar
breiwerk op. Ja, ze mochten er wezen, haar kinderen.
Allemaal. En ze hoorde het graag ook. Gijs en zij hadden
'r voorspoed mee. Maar bij 't laatste gezegde zag ze even
fronsend naar haar man om, die in 't vuur bleef zitten
kijken, Been spier van z'n onbeweegelijk gelaat verradend, dat hij hoorde wat er gezegd werd.
Geertje, gloeiend donkerrood op eenmaal, schepte de
kachel bij. En in zijn hoekje, verbergde Jan z'n verlegenheid, aan zijn zakmes, dat hij peuterig sleep op
een steentj e.
Trijntj e's naalden knetterden weer.
Nee, nee, zoo gauw kwam 't er niet door. Dat moesten
ze niet denken ! Ze wist wel wat Jan in het hoofd had,
en Geertje mee rondliep, maar 't moest wachten......
Afkeerig was ze er niet van. Jan was een geschikte
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jongen, en bovendien hun neef. Zoon van een broer
van Gijs, die een smederij had. Maar in den jongen had
het boerenhart gezeten, en Gijs had geen spijt dat hij
hem genomen had. Hij paste goed op. Het kon best wat
worden met Geertje op den duur. Maar nu waren zij
beiden nog to jong, daar waren de baas en zij het over
eens...... Geertje werd met de komende lente pas zeventien ......ze wou d'r geen gevrij van hebben, dat had
Gijs ook uitdrukkelijk gezeid. De jongelui wisten het
wel, al zag ze 't oogluikend aan, dat Jan Geertje zoende
op den deel ...... Nu j a, een enkele maal, als wader niet
in de buurt was ...... Maar overigens was zij streng,
en naar de kermis mochten zij beiden niet alleen
Met den zwaren slag van tienen was er beweging
onder de allengs wat verslapten praat der boeren ge=
komen. Rumoerig schoven de stoelen uiteen, en met luidruchtigen groet maakten zij zich tot vertrekken gereed.
Gijs deed uitgeleide over den deel, waar de fietsen
stonden. Een jonge man bleef teuten met zijn lantaarn,
die niet branden wilde. Buiten, lachten ruw de anderen
om een grap.
Jonge Maassen's breede figuur vulde geheel de deuropening. In den klaren nacht stored het schuurdak scherp
en puntig en op de steenen plaats viel het maanlicht
helder wit.
Het geluid van hun stemmen droeg wijd in de herfstijle
lucht, en tot zwarte stippen werden de wegrijdende
mannen over de rechte kale wegen in 't heldere, vlakke
land, het licht der fietsers verspreidde zich als dwaallichtjes in verschillende richting.
Jonge Maassen bukte zich naar de knippen en sloot
de deeldeur van binnen. Een zwaren bout sloot de
paardenstal af, en in 't voorbijgaan zag hij na of het
poortje van het kippenhok was gegrendeld.
Binnen, waar de tabaksrook hangen bleef, al kierde
het tochtig door de deur naar het achterhuis, had Trij ntj e
de papborden volgescnept. Aan de tafel geschoven, aten
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de kinderen. Behalve de allerjongsten ging het heele
gezin gelijk naar bed.
Geertje bediende hen alien. Voor Aart, de oude scheper,
die de avond op zijn kamertje boven den koestal had
doorgebracht en nu beneden kwam voor 't avondeten,
zat nog een kopje kofl'ie onderin de kan......
Hij zat er met den breeden glimlach van zijn tevreden
gelaat, de appelroode wangen in de omlijsting van zijn
wit gestoppelde kaken.
„D'r zit nog geen regen aan de lucht, boer......"
„Nee", schudde stroefjes, oude Maassen. „Als de nachtvorst ons maar niet f opt".
„Toth niet......"
Uit zijn half dichtgeknepen oogjes bleef hij aandachtig
lang naar den ouden boor zitten zien.
Maar Maassen ontweek dien blik.
Hij begreep 't wel, wat de scheper Wilde, dock er was
een stug terugtrekken in hem, dat den ander, voorloopig
nog, het zwijgen oplegde. Het was een onuitgesproken
verstaan tusschen den ouden Boer, die bier eenmaal
baas geweest was, en den versleten arbeider, door Gijs'
goedheid nog op de plaats geduld ter verzorging van
zijn schapen.
Samen waren ze oud geworden op de boerderij. Allebei
zagen ze het hoe veel er van lieverlede veranderd was
in het bedrijf, en beiden hadden ze er hun eigen hoofdschudden voor.
...... Och, die tegenwoordige tij d, met al zijn an dere
gewoonten en voorschriften...... in hun dagen was 't
toch allemaal ook goed gegaan...... Een enkele maal
als Maassen meegaf, konden die twee achter den kachel
uren lang, zickh verdiepen in dien goeden ouden tijd......
Van Aart kwamen de nieuwtjes. Met zijn nog immer
kwieke aandacht, bleef hij op de hoogte van alles wat
er op de hoeve gebeurde. En hij was 't, die er den wat
suf geworden hoer altijd opnieuw opmerkzaam op
maakte ; hem dreef to weten to komen, wat Gijs niet
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had verteld, Maassen in goedige onvcrschilligheid, langs
zich heen zou laten gaan.
Tegenover Aarts goedaardige nieuwsgierigheid bieef
hij stug, terugkrimpend onder die gemeenzaamheid
van den scheper, die hem, vernederender dan alle veronachtzaming der zijnen, deed voelen de bitterheid van
het werk'loos hoekj e achter de kachel.
Maar Aart liet niet los.
Maassen had al een paar maal onrustig op zijn stoel
viers ch oven.
De scheper keerde zijn leege koffiekopje op het
schoteltj e om, eer hij 't Geertj e bij de taf el, reikte. Toen
wendde hij zich rechtstreeks tot den ouden hoer.
„weet je 't nou al, hoe 't met de wol zit ?"
Oude Maassen, de kin op de borst, maakte een geluid,
of hij er alles van wist, maar 't niet de moeite waard
vond, er zich over nit to laten.
Doch Aart wist beter.
Er was iets niet in den haak, met die opbrengst van
de wol, dit jaar. Hij had er het yolk achter ook al over
hooren spreken. En de oude, bier, wist het zoomin als
hij. Hij hield zich maar zoo. De jonge hoer has het hem
niet verteld, daar was hij zeker van...... en anders zoo.
hij 't er wel uitkrijgen. Het vervulde hem al dagen...
Ze zwegen beiden \veer.
„Ze hebben d'r op verloren", kwam toen onverhoeds
de scheper met een zijdelingschen blik op den ander.
Maassen schudde het hoof d, Loch geschrikt. Hij had
het wel vermoed, er daarom bij Gijs niet op aangedrongen.
och, waarom hielden ze hem er ook buiten ! Hij had er
wel voor gevreesd......
„Het is de schuld van den Bond", besliste op eenmaal wijsneuzig Geurt, die er alles van of wilt, boven
zijn papbord, met scherpe oplettendheid het gesprek
volgend.
Aart, triomfantelijk, knikte.
De jongen sprak het uit : Natuurlijk, was het de
schuld van den Bond. Hij had er toch zijn zelfvoldoening
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over, den heelers zomer, had hij 't voorspeld dat het
verkeerd zou loopen. Maar wie luisterde er naar hem!
Alleen de oude Boer, die het moest veroordeelen, als
hij.... En hij zocht op zijn gelaat, de instemming die hij
verwachtte, doch die uitbleef tegenover hem, in een
kregele hezeerdheid, die de ander niet peilen kon.
Oude Maassen zag strak langs hem been...... Toen
werd de aandacht op eenmaal afgeleid, door het binnenkomen van Piet. Hij had hem al in het achterhuis hooren
stommelen, met de deur, nu stond hij opeens midden
tusschen ze in.
Goeien avond, goeien avond.
In het voorbijgaan trok hij even plagend aan het gelig
haarvlechtj e van het stuursche Jooke, dat bij de taf el
op haar avondboterham met stroop wachtte. Een kleine
toegevendheid van tante Trij ntj e, omdat het kind 't
maar niet leeren kon van de zure pap to eten, waarmee
het overige gezin naar bed ging.
„Heb je h onger, Jo? Kind, wanneer zul je er toch
eens vet van worden ?"
Hij schudde haar bij de magere schoudertjes. 't Kind,
in haar hart wel houdend van oom Piet, al toonde ze
't hem nooit, met geen enkel van de genegenheidsbetooningen, waarmee de andere kinderen gewoon waren
hem aan to hangen, weerstreef de niet. Met een goedig
rukje liet hij haar weer staan.
In tevreden opgewektheid, zag hij om zich heen.
„Is de pap klaar, Moeder ?"
Het rimpelgezichtj e van v rouw Maassen verstrakte
zich in zure gegriefdheid. Kon die jongen lachen, en
onbezorgd wezen ! De hemel wist wat hij uit` oerde
achter haar rug!
„Je bent laat van avond", zei ze enkel bits, terugschuivend de beide groote ,gele peren, die haar zoon uit
zijn diepe jaszak to voorschijn had gehaald, en voor
haar n eerzette op de taf el.
„Wil je ze niet ?" verwonderde de jonge man.
Toen, met een blik op haar afgewend gelaat, vloog
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een bloedgolf op in zijn gezicht, begreep hij
Moeder wou Been peren meer uit den hof van den
meester. Een plotselinge drift ziedde in hem op.
Goed, hij zou ze niet meer mee brengen, als ze haar
niet goed genoeg waren ! Hij zou er geen tweede keer
in loopen. Hij zou ze leeren, als ze de geschenken van
zijn Rika niet aannemen wilden !
Voor zijn herinnering stond haar opgeheven gezichtj e,
toen ze de vruchten in zijn jaszak stopte.
„Neem ze toch maar mee Piet. Ze het ze alle jaar van
vader gehad !"
Hij had haar opnieuw gekust om die goedhartigheid......
Tranen van woede welden in hem omhoog...... Hij
zag Rika's lieven lachmond, Rika's groote glansoogen, het
meisje dat hij had begeerd, als eerzuchtige schoolj ongen,
toen ze hem `ver en onbereikbaar leek...... het meisje
dat hij trotsch van hem wist heel dezen zomer...... Wat
to goed was, voor hun allemaal hier, zooals ze daar
zaten.
Moeder gunde 't hem niet, die dacht maar aan d'r
eigen, en haar stumperig verdriet, dat vooroordeel was.
Hoe ze hem vergalde, 't mooiste dat hij had, daar bekommerde ze zich niet om. Maar hij had er nu eindelijk
genoeg van!
0, je deedt of het je niet schelen kon, dat de oudelui
zoo koppig waren, maar in zijn hart ging die beroerdigheid altijd met hem mee. 't Zat ex, en hij hield het opeens
niet langer uit.
Zijn eigen zeldzame heftigheid voelde hij als een benauwenis naar zijn keel stijgen, ruw stiet hij opeenmaal
het papbord van zich af, en stond op. Met een ruk sloeg
zijn stoel om. Hij zette hem overeind, met een gesmoorden
vloek.
„Wat ga je doen ?" ontstelde Trijntje.
„ Ik lust geen pap", zei hij enkel, met een donkere
dreiging in zijn stem. „Goeiennacht".
De kinderen, met groote schrikoogen staarden naar
de deur, waardoor hij was verdwenen.
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In een broeiende ontstemming aten de ouderen, die
wisten, hun Borden leeg.
Oude Maassen zat in diepe bekommernis langs zijn
kin to strijken, bevend van ontsteltenis en verdriet.
Niemand lette op hem. Maar toen hij eindelijk de schuwe
oogjes opsloeg, las hij in die van den scheper, niets dan
zachtmoedige deernis. En 't kwetste hem niet, dit maal.
„Och Heer; waar moest het heen, met den jongen !"
In de verslagen stilte, waarin de kinderen bedeesd
naar bed geslopen waren, droegen de jonge boer en zijn
vrouw, het hulpbehoevende oude vrouwtj e naar de
opkamer, waar zij sliep. Het was het werk van iederen
avond, en zij deden het handig en vol zorg.
Machteloos trillend hing haar magere gestalte in hun
amen.
In de holle opkamer, viel het licht van buiten in
scherpe witte lijnen, door de bovenruiten, op den geverf den
vloer. Maassen huiverde in de kilte van het groote vertrek, terwijl hij tobberig zich van zijn kleeren ontdeed.
Het ging hem zoo slecht af, van avond, zijn beenen
waren to stij f en aan zijn b everige vingers ontsch o of
telkens weer de knoop van zijn broek.
Hij hield niet van de opkamer, die vroeger altijd
pronkkamer geweest was. Nog liep hij op de teenen over
het vloerkarpet en de glad geboende stoelen riepen hem
altijd opnieuw herinneringen aan feestelijkneid voor
den geest.
Hij zou er nooit over gedacht hebben, hier to gaan
slapen . , .... ! Maar sinds Tine een jaar of vijf geleden
die longontsteking gehad had, hadden ze haar een ledikant
gekocht, en 't hier neer gerst. Toen zij beter was, bleef
het zoo, je kon haar niet helpen in de bedstede, had
Trijntj e gezegd, en toen was het zoo geschikt dat Gijs
en zij nu de alcoof hadden met de bedstee van wader
en moeder......
Onderworpen sukkelde Maassen iederen avond, de wankele treedjes op, naar zijn vroegere mooie kamer, waar
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altijd de geur van ongeluchte atmosfeer bleef hangen,
omdat Tine uit zuinigheid den boel had dicht gehoudep
in vroeger jaren.
Met een diepe zucht sloeg hij eindelijk den deken op,
en kroop moeizaam op zijn plaatsje. Tine had geen woord
gezegd, nu merkte hij aan 't bewegen van haar handen,
dat ze nog niet sliep. Eenmaal in zijn kussenholte met
de zachte deining van het veeren bed in zijn strammen
rug, werd hij rustiger. Zijn gedachten werden klaarder,
hij had nog niets geen slaap ...... en toen opeens wilt
hij 't ook weer wat hij had willen zeggen, voelde hij er
plots den moed toe.
„Moeder", begon hij halfluid.
Ze maakte een geluid dat ze hem hoorde, maar 't was
stroef, weinig geneigd tot praten.
„Moeder", ging hij voort, bedremmeld, weinig aangemoedigd ,,We moeten den jongen zijn zin geven ..... .
ik heb er leed van, dat het zoo loopt......"
„Jij wou d'r zeker hier over den vloer halen !" kefte
driftig meteen, het oude vrouwtj e. „Ben jij d'r dan zoo
op gesteld ?"
„Stil nou", kromp hij schuchter. „Ik zeg niet, dat
het niet mooier geweest was, als hij d'r nooit mee aangokomen was, maar zoo...... da's toch ook verdrietig.
Daar kun je toch ook niet tegen......"
Tine antwoordde niet dadelijk. Hij zag haar spitse
kin omhoog steken boven het dek uit.
Ze bewoog niet.
Nu moest hij niet aandringen......
„Hij het ook nooit willen luisteren", wrokte zij eindelijk. „En jij hebt 'm van kind of aan alles toegegeven....."
„Da's niet waar, da's niet waar. Trouwens hij is nu
dan toch geen kind meer......"
Hij wachtte even. „En wil ik je eens wat zeggen,
moeder, als wij d'r niet meer zijn, jij en ik, dan haalt ie
d'r toch, en dan trouwt ie d'r."
Het bleef even stil tusschen lien beiden.
In het oude vrouwtje streed de onverzettelijkheid
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van haar acht en zeventig jaren, waarin ze nooit van
toegeven geweten had, met haar gezond verstand, dat
Naar de waarheid van dit laatste argument deed voelen.
Ja dat was zoo ...... voor een enkei keertj e moest
ze toegeven, had de baas gelijk.
Een jaar, misschien een paar jaar kon zij 't nog
tegenhouden, maar, als ze dan Naar naar d'r graf gebracht
hadden, haalde Piet d'r toch, en ze zouden blij zijn,
dat ze hen niet meer in den weg stond. Hij was d'r zoo
fel op, wat werd ie niet kwaad nd, en 't was
anders zoo'n zachtzinnige jongen ......Het was toch
ook niet mooi van hem, zijn oude moeder dit nog aan
to doen...... Je beleef de toch wat van je kinderen !.... .
Opeens kwam ze zich in haar hulpeloosheid van gebroken
trots, zoo armzalig voor, dat de tranen haar nit de oogen
liepen, en Maassen een geluid hoorde, dat hem, star,
luisteren deed.
Schreide Tine? dat had ze in geen vijf en twintig
jaar gedaan, geloof de hij.
Onder het dek, tastte zijn bevende rimpelhand paar
de hare. Ze streef de niet tegen. En zoo met haar vingers
klemmend in de zijne, bleven ze stil liggen.
Met kleine sch okj es schreide het vrouwtj e de ongewone
opwinding van dezen avond uit ; klagelijk verdrietig
dat het er dan toch heusch van komen zou, Piet met
die meld, en dat er maar niks aan to doers was
Maassen wreef zich met den rug van zijn andere hand
een paar maal over de oogen.
„Kom not", suste hij goedig. Het was nou wel erg,
dat ze er zoo beroerd onder was, maar hij voelde, hij
wist zeker dat hij het toch bij het rechte eind had. En
hij zou doorzetten, al maakten die tranen van Tine
hem zelf ook kapot.
„Kijk", hakkelde hij na een oogenblik. „Ik had gedacht,
als we nou bruiloftsf eest hebben moeten, jij en ik, dan
is dat toch Been mooie gedachte, als er zoo jets tusschen
zit, als van Piet......"
Tine dacht na.
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Als 't er dan toch van komen moest, was dat misschien
het beste oogenblik, en haar oude vastbeslotenheid,
weer doorbrekend, nam zij meteen het initiatief van
hem over.
„Ik zal Piet zeggen, dat ie d'r op het feest bier kan
brengen".
„Best, moeder, best".
Het was dus uitgemaakt.
Hij bedacht het met stille voldoening, maar er was
toch geen vreugde in zijn hart. Nog had hij spijt, om
Piet...... och als 't nou maar wat worden wou, met dat
meisj e...... Het was geen gekheid, het huwelijk...... Als
hij terugkeek op al de jaren van het zijne...... Vijftig,
waren 't er nu gauw...... vijf tig jaren
„wanneer hebben we 't feest, moeder ?" murmelde
hij na een oogenblik, waarin zijn gedachten wonder
ver weg gedreven waren.
„Komende maand, nu Donderdag over drie weken......"
antwoord prompt het oude vrouwtj e.
ja...
„Het is een heele tijd, vijftig jaar", overdacht Tine,
ootmoedig.
„Nou
Ze praatten niet meer.
In het groote, dufle vertrek, waar het ledikant een
lichtplek vormde tusschen donkere wanden, lagen zij
stil, elk van eigen gedachten vervuld, terwijl buiten
de nacht stond, en een enkele trap van koe of paard in
den stal, het eenig geluid was, op de groote, slapende
hoeve. --

Toen de ochtend van het gouden feest aanbrak, lagen
de velden wit gevroren. De rauwvorst had de ongelijke
kluiten bepoederd, zoo ver het oog reikte, en ertusschen
lagers de wegen als witte stofstrepen. De winter was
vroeg en streng ingevallen dit jaar, ze hadden het met
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de suikerbieten en de appels nog maar krap gehaald,
en het was een heele drukte geweest met het tij dig binnen
halen van het vee.
In de diepe binnenkamer brandde de groote potkachel
met ongeevenaarden gloed, vooral 's avonds stookte
Trijntje ijverig. De mannen die den heelen dag in de
kou gewerkt hadden, moesten 's avonds goed warm
zitten. Ter eere van het feest, was er nu ook vuur in de
groote holle voorkamer, die met de Ineubels van Gijs
en Trijntje wat nieuwerwetscher was ingericht. Het
Waren meest geschenken van hun trouwen, doordat
het gezin bier zoo weinig woonde, splinternieuw geh ou den.
Onkreukbaar spreidde de gewerkte witte looper over
het donkere taf elkleed, en al de antimacassers en gehaakte
witte kleedj es waren door Trijntje en de meisj es nog
eens extra gewasschen voor de gelegenheid.
Op het gladgewreven commode-kastje, prijkte, naast
de naaimachine een p ortret van Gijs en Trijntje zelf,
toen ze bruid en bruidegom waren, een van den jongen
echtgenoot in zijn dienstj aren ernaast, tegen een vaasj e
met pluimige kunstbloemen geschoven.
Bij den schoorsteen was wat ruimte in den hoek gemaakt, daar hadden de kinderen de beide rieten leunstoelen uit de woonkamer heengedragen, en een groote
oranj e lap er boven gespannen, met een heilwensch
voor het you den paar er op geschilderd. Opgetogen
waren Maassen en zijn vrouw, hier al vroeg heengebracht,
en de kleinkinderen hadden een lied gezongen
Prachtig was 't geweest ; Gijs zelf speelde erbij op het
orgel...... Wat onwennig zaten ze er samen, in hun
zondagskleeren, goedig bewonderend. En ze glimlachten
als bleeke winterbloemetjes tegen hun achtergrond van
dennengroen en fleurige linten. Vooral grootmoeder
had er schik van, ze zat er zoo blij en glunder, met
gepaste trots om zich heen to zien, tevreden met alles,
maar de oude wader pruttelde wat tegen het ongewone,
stond telkens op, omdat hij niet alles om zich heen had,
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wat hij noodig had...... Ze haalden hem zijn pijp en
lieten de tabak staan op de keukenschoorsteen
bromden als hij niet geplakt op zijn stoel zitten bleef......
4m hen been gonsde het geluid van vele stemmen.
Van de getrou wde kinderen, bleef het den heelen ochtend
al loopen, en die brachten dan weer hun zoons en dochters
mee...... Daar hadt je Johannes, den predikant, die met
zijn rustige stem en lange zwarte jas, wat wonderlijk
tusschen de overigen doorliep. Zijn vrouw, een echte
stadsche, zat met het jongste kind van Gijs op schoot,
waar niemand op letten kon, vandaag....,. Zelf had ze
er zeven thuis, behalve Jooke, die bier was, maar Been
een was er zoo rozig en gezond, als dit, met zijn dikke
wangen, en rolronde beenen ; het gladgeschoren stoere
• hoofd, waarover haar zorgende hand, wat afgetrokken,
streek. Zij luisterde naar het gesprek tusschen haar
man en hun zwager wagenmaker, die op den vroegen
ochtend al zwaar zat to rooken. Het liep over kerkelijke
taken, de zwager, kerkvoogd, pralend met gewichtige
woorden, nam er den dominee eens tusschen......
In de keuken hielpen Marie en Dirkje, twee eigen
dochters, met het beredderen van het eten. Ze hadden
hooge schorten over hun feestkleeren aangedaan, en
konden goed de handen uit de mouw steken. Het waren
groote -vrouwen, met schelle stemmen, en luidruchtige
manieren. Ze maakren veel drukte en heen en weergeloop, kwamen telkens binnen om wat to halen of to
brengen.
Geertje, warm, zoo van 't f ornuis, kwam haar nichtj es
begroeten die oom Piet van het spoor gehaald had.
Ze stonden er glimmend en stiff in hun reiskleeren, met
groote hoeden en to nauwe laarzen, maar Geertje deed
ze alles afzetten en toen hielpen ze, bereidwillig, dadelijk
met het rondbrengen van de koffie. Dirkje, de vrouw
van den wagenmaker s peed er dikke plakken sucadekoek
bij, die ze zelf meegebracht had. Gijs, die nog een uurtje
had helpen dorschen, kwam met het stofl'ige stro p nog
aan zijn jas, zoo van den deel aangeloopen, maar Trijntje
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stuurde hem weg, om zijn beste kleeren aan to gaan
doen. Zoo mocht hij niet in de schoone kamer
Het binnenkomen van Bertus, de smid, bracht nieuwe
beweging. Hij en zijn vrouw kwamen drie uur ver gefietst,
en ze brachten hun dochter met haar verloof de, meteen
ter kennismaking, mee. Oude vrouw Maassen deed ze
viak bij zich neerzitten, dezen zoon van haar, zag ze
maar zoo zelden. Alles moesten ze vertellen, van de
overige kinderen, en de verloving van Anna, die er zoo
ineens door gekomen was...... Betje, de schoondochter,
riep het jonge paar naar voren. Moeder moest toch eons
zien, wat een nette jongen het was. En grootmoeder,
vriendelijk, beschouwde den jongen blonden klerk, kwam
onder den indruk van zijn welverzorgd uiterlijk.
„Kijk vader, dat wordt nou je kleinzoon......"
Oude Maassen stak, toeschietelijk zijn hand uit, hoewel 't hem op dat oogenblik volstrekt niet duidelijk
was op welke wijze deze jonge heer, in eens tot zijn familie
hoorde...... m tar er waren zooveel wonderlijke dingen
^^andaag......
Zijn oogen schouwden in verre aandacht, over al die
bewegende figuren heen, 't scheen hem een blijde toevalligheid bijna, als hij tusschen al dat gewemel, zijn
zoon Koos, die volgde op Gijs, ontdekte. Ach ja, Koos
die wast'er ook, natuurlijk, hij had 'm daar straks ook
maar zoo kort gezien, en toen hij naar hem keek, wenkte
nij hem tot zich.
„Kom eens hier op aan, Koos......"
Koos, wat dik en oud al, voor zijn jaren, geperst in
zijn beste lakensche jas, puilde over den smallen stoel
heen, dien hij bij zijn wader aanschoof.
Hij had een bloeiende slagerij in een der Zuidelijke
provinciesteden, en kwam zelden meer thuis. Hij begon
dadelijk to vertellen van zijn reizen als veekooper, maar
vond zijn vader minder belangstellend dan gewoonlijk,
en hij gal den anderen gelijk : Vader was oud geworden,
moeder inker......
Als je hem zelf maar pratten liet, ging 't beter, liisteren
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kon hij niet best, en hij was wat doof geworden ook,
Koos sprak luider dan to voren, zijn zware lach daverde,
om zijn eigen aardigheden, waarmede de oude man
witj es instemde.
Tegen grootvaders stoel geleund, stond Keesj e, die
uit de keuken weggestuurd was. Hij had al zooveel
zoetigheid op, vanochtend, dat hij er wat stil en onder
den indruk van was.,....
Bovendien een beetje bang voor al die vreemde menschen, waar hij niets van hebben moest, ze riepen hem,
de eenige der kinderen, dat niet naar school was, allen
tegelijk tot zich, maar hij had naar grootvader weten
to vluchten, luisterde met groote staaroogen af, wat die
vreemde oom vertelde.....
En wat kon hij hard lachen 1
Toen oom Koos was heengegaan bled f hij bij grootvader staan smoezelen. Samen bukten ze hun hoof den
in een zelf de bewondering voor het blikken horlogetj e,
dat een der tantes voor Keesj e had meegebracht. Hij
hield het stijf in zijn handj e geklemd, om er, verrukt,
telkens weer naar to kijken, en de oude man had er
schik in, de wijzertj es to laten draaien.
Toen was daar een stem, vlak bij hem opeens, en een
hand werd hem toegestoken :
„Dag Maassen, wel gefeliciteerd, vrouw Maassen, u
ook......"
Hij zag wat afwezig op, wist toen meteen weer:
Rika, Rika van den meester.
Het schokte door hem heen : zijn nieuwe schoondochter, die hij zelf permissie had gegeven, bier to komen
vandaag.
Ze was gisteravond al even kennis komen maken,
met Piet. Zoo een gewichtig iets, dat kon maar niet
met zoovele anderen om hen heen, had moeder gevonden,
en, vader, wat onrustig, had heel dien avond gedrongen :
„Ga d'r nou halen Piet".
Zijn zoon, toch wat zonderling bewogen door dien
plotselingen keer, in de gevoelens van de oudelui,
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een offer, dat hij beter waardeerde, dan hij toonen kon,
verborg zijn ongewone zenuwachtigheid under een voorgewende kalmte, had glimlachend vaders drift afgeweerd :
„Het is nog to vroeg vader. Niet voor acht uur hebben
we afgesproken".
En toen ze gekomen was, lacherig, rood, met jets
uitdagends in haar houding, van, bier heb je me nu,
had Maassen, jets, in zich, telegesteld voelen terugtrekken. Daar was ze nou, já ......
Hij zag om naar Piet, die achter haar stood, gelukkig
in z'n oude zelfhewustheid, waarmee hij haar had voorgesteld.
„Vader, moeder, hier breng ik jullie Rika, nou ......"
Het was goed zoo. Hij had een paar maal met het
hoofd geknikt, schuw naar het meisje opblikkend, wier
opvallend uiterlijk hem wonderlijk verwarde. Tegenover
haar vrij optreden, vond hij geen woorden ; hij zag 't
nog hoe Piet met een gebaar van genegenheid, legde
zijn hand op moeders wit gesteven znuts,...... ja, non
was 't weer alles goed met Piet. Maar heel dien avond
bleef het aan de tafel, in hun kring geschoven meisje,
een vreemde, al praatten ze alien ook nog zoo druk......
Trijntje schonk de kofl'ie nit de bette kopjes, en ze aten
versche koekj es, maar in zijn hart was geen plants voor
f eestelij kh ej d ..... .
......Onaangenaam herinnerd, zag hij weer, in het
roode gezichtj e, met den breeden lachenden mond, rook
de gear, die nit haar vlassig blond haar, opsteeg. Zij
streek Keesj e over zijn wangen, en praatte wat met
moeder. Maar die bleef kortaf, net als gisteravond. Het
was voor 't kind zelf, ook niet gemakkelijk, overdacht
hij goedig, en met de pijp achterom duidend, vermande
hij zich tot een praatj e
„Mooi, wat ? daar hebben de kinderen eer van, zoo'n
prachtige versiering."
„Het is heel mooi", zei Rika, met de versiering, tegelijk
het behangsel en heel de kamer monsterend. „weten
jullie al, dat je in de Prins komt ?" ze zei het trotsch,
o. E. xx 117
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het was haar idee geweest. Die stroeve ouders van Piet
konden haar geen zier schelen. Maar een kiekj e in de
Prins, was wel leuk, en haar broertj e zou 't komen
nemen...... Moeder vond het aardig, al toonde ze 't
niet. Rika, wat verveeld bij die oude menschen, die
haar toch niet lijden mochten, keerde zich op haar hooge
hakj es om, en ging Piet weer zoeken, tussehen al die
familieleden 'van hem, die vreemden voor Naar waren.
Hij kwam haar al tegemoet, om haar met de broers
en zusters in kennis to brengen. Ze lieten elkanders
arm niet los, en zoo begroetten hen de anderen, nieuwsgierig naar die vrouw van Piet, waar zooveel om to doers
gew eest was. Het jonge paar, plots door aller belangstelling omringd, werd nu het middelpunt, meer, dan
het oucie, dat geduldig zitten bled f in hun verren kamerhoek, op de groen gemaakte stoelen.
Om moeders mond veep een vijandelijk plooitje, a]s
ze Rika's hooge stem hoorde praten, luid boven al de
anderen nit. Ze kon er toch nog maar niet over heen, ......
ja, nu deed ze of ze bij hen thuis was ...... Afkeurend
zag ze naar het schelle blauwe japonnetje, met de korte
mouwen, de verlakte schoenen
En dat wilde
haar, ze moest zich schamen, het zoo to dragen, zoo viel
het 'r nog op den rug. Kijk ze moest den heelers tijd met
de hand naar die groote speld grijpen, zeker ook bang
dat het afviel...... Een gouden armband,
armband had ze ook
u dan
...... zou die non kunnen werken ? ...... Niets
verdriet en ergernis zo den ze ervan beleven ...... maar
de jongen moest het dan nou maar weten, ze had hem
genoeg gewaarschuwd ..... .
In een behoefte aan verstandhouding, zocht haar
oog den baas, maar de oude bruidegom zat wat voorover
gezakt in zijn stoel, het hoofd scheef ......
Hij was me toch warempel ingedut...... ze kuchte
eens, dat hij op zou zien, schaamde zich voor haar gastenr
maar hij hoorde niet
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Over het paadj e tusschen de gladgeschoren palmhaagj es, zag Geertj e haar naderen.
Ze zei het meteen :
„Daar he je de Freule, wader."
Gijs was al bij de deur.
Uit de opeengepakte familiegroep, schoten de jongeren,
die de visite niet bijwonen wilden, door de alcoof, de
keuken in.
Met haastige bewegingen streek moeder de koekkruimels van Naar wijdgeplooiden schoot.
„HOOr je 't vader ? De Freule ! Die komt filiciteeren
Hij zat meteen rechtop.
Het was een sluike, bijna onaanzienlijke figuur, die
binnentrad.
Door de voile kamer, waar een stilte gevallen was,
ging zij regelrecht op het bruidspaar toe. Haar beide,
fijne handen reikte zij den oudjes, en in haar heldere, in
deze omgeving, zoo wonder beschaafd klinkende stem,
was oprechte hartelijkheid, toen ze haar. gelukwensch
uitsprak.
......Een gouden feest, vrouw Maassen, dat is een
herinnering voor het leven, van al je kinderen en kleinkinderen......
Het rimpelgezichtj e van het oude vrouwtj e straalde.
„Dank je freule, dank je, dat je gekomen bent......''
De oude man hield lang haar hand vast.
Bertus, de smid, school met wijden zwaai, een stoel aan.
„Wil de freule niet gaan zitten ?"
Ze dankte hem met den glimlach, die nog jets van den
glans van vroegere bekoring gal, om haar thans verwelkten
mond.
Haar hand ging met een vriendschapsgebaar naar den
zwaren smid uit.
,,In lang niet gezien, in lang niet gezien", getuigde
de man, verheugd.
Hij moest plaats maken voor de anderen, die nu allemaal goedendag kwamen zeggen. Er was er geen een,

36

GOUDEN ERUILOFT.

het gezin van Maassen, die zij niet kende : Gijs, en
Koos, en Johannes...... Het waren de speelkameraadjes
van haar jeugdjaren, toen zij als het zonderling verdwaalde elf j e had gezeten tusschen hen in op zondagschool. Op het ijs, of op het hooiland een enkele maal
had deelgenomen aan hun luidruchtig pleizier.
Ze hadden haar duiven verkocht, jonge honden opgevoed, konijnenhokken getimmerd, en hun aller genegenh eid bond aan de herinnering van hun jeugd, onverbrekelijk, de gestalte van het ranke, blonde kind, dat
kwam en ging, in hun alle y huizen, op den voet gevolgd
door de bleeke gouvernante, die was als de zwarte
schaduw, achter haar zonnige vroolijkheid aan.
Er waren jaar overheen gegaan...... Het levee had
afgebrokkeld en weer opgebouwd, naar de eeuwige
wetten van vernieuwing en verval, en nog ging over
de vlakke wegen, de nu eenzame gestalte van de Freule,
die ook de verst uiteenwonende gezinnen bij droefenis,
en bij feestelijkheid, bezocht.
Een nietige, wat vervallen figuur, sober in eenvouds
zwarte kleed. Zoo zagen haar de jongeren, de ouderen
bewaarden in hun hart het beeld van haar voorname
schoonheid, en de geschiedenis van den knappen zeeofficier, die nooit was teruggekomen om zijn bruid to
halen, hoewel zij trouw op hem gewacht had, zeven
jaren lang...... Maar veel was er niet van uitgelekt, en
zij leerden het vergeten, namen haar tevreden, zoo, als
zij was: De Freule...... Die bijsprong voor wie 't noodig
had, die gaf aan alle vereenigingen en comites, de vriendelijk eenvoudige, met in haar simpele verschijning, de
zich zelf nauw bewuste hoogheid van houding en gebaar,
die toch haar onmiskenbare onderscheiding bleef in
iedere omgeving.
Er werd naar ieders wedervaren nagevraagd. Belangrijke en onbelangrijke gebeurtenisjes werden breedvoerig
oververteld. De freule vroeg naar de gezondheid van
Dirkj e's jongste, die sukkelen bleef met de klieren ;
naar de vrijage van Anna van Bertus, en naar 't prachtige
nit
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ras-veuien, waarmee Piet op de laatste keuring den eersten
prijs behaald had. Om den tandeloozen mond van ouden
Maassen bleef een zachte glimlach glimmen ; hij verstond wel niet alles wat er gesproken werd, maar hij
kon stil tevreden zitten zien haar de toegewende gezichten, een enkele maal vriendelijk met het hoofd knikkend,
als de genegen bilk der Freule, hem in 't gepraat betrok.
Hij had 'r leeren rijden, bij hem had ze 't eerst op het
peerd gezeten...... de oude bruine, die in de wei achter
het kasteel geloopen had...... Iederen avond als hij 'm
na het werk wegbracht, had ze 'r gestaan ; bij het witte
hek, bedelend met haar blije iroogen, dat hij haar
'r op tillen zou...... Ach j dien tijd sprak
hij Loch maar het liefste, over dien goeden ouden tijd......
Ook moeder schoot de herinnering aan die oude dagen
vol nu ze haar daar weer zitten zag, tusschen haar
jongens in: de feule Amelielj e...... en met de vriendelijke vleizng van haar kleine, bij de handte grijze oogj es,
vroeg ze 't haar, of de Freule dit nog wist, en dat......
Je hield het meest van de balkebrei, die ik maakte want
dat kon ik...... en Coen Jo door z'n eerste examen was,
heb je bij ons van de pannekoeken meegegeten. „Met
veel krenten, vrouw Maassen", zei je, „want die krijg
ik thuis nooit......" En toen je in dien sloot gevallen was,
daar waar nu de nieuwe boomgaard gepoot is, toen
kwam je bij mij, uit angst voor de juf, die zoo brommen
kon. Ik zie je nog staan, het water lekte nit al je kleeren,
op den keukenvloer. Ik zeg, da's niks kind, we hebben
droog goed genoeg in huis, en ik je gauw verkleed in de
kleeren van Marie, maar die waren je zoo wij d, je was
altijd maar een schriel kind......
Zij lachten alien, om die oude herinneringen, en
Freule's oogen schouwden even, als in peinzing, met
nauw merkbaren weemoed, de glans van die blij de jaren
achterna...... Zij, dat vroolijk dartele kind, zij, de na
haar waders dood alleen geblevene, met moeite zich
aanpassend aan de eischen van het voor haar vermogen
to groote erfgoed, met zijn uitgestrekte wei- en bouw-
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landen, en het heiligdom van haar groote hoekkamer,
waar haar eenzaamheid zich opsloot.
„De jaren gaan gauw", zei ze enkel.
„Ja", knikte gewichtig op eenmaal weer, het nude
vrouwtj e, „en als je dan zooveel beleef d hebt, als de bags,
en ik......"
En toen de freule al tot vertrekken, voor haar stond,
trok zij Naar met beide handen weer terug, op den stoel,
en deed op fluister-geheimzinnigen toon het verhaal
van Piets verloving met Rika van den Meester......
„Och we zijn d'r zoo hard tegen geweest, ik en de
baas, die dochters van den meester, dat is niks geen
soort voor ons, de Freule kent ze ook wel, maar Piet
was er niet of to brengen...-... Ik zeg tegen den Baas,
we kunnen er niets meer aan doers, de jongen doet het
toch, we moeten het maar overlaten ...... en nou met
het feest, ik zeg, nou moesten we Piet toch maar zeggen,
dat ie d'r mee brengt, dat is nou een mooie gelegenheid.
De baas had er eerst wel op tegen, maar ik zeg, je wilt
toch op zoo'n dag niet met booze gezichten zitten......
Maar schik heb ik er niet van......
Over het gezicht van den on den Maassen, speelde
een oolijk licht. Hij had den zin van het zacht gevoerde
gesprek begrepen, al was hem de klank der woorden
gedeeltelijk ontgaan ...... Z'n vijftigj arige ervaring vulde
aan 't geen hij niet had gehoord en hij bleef met zijn
eigenaardigen glimlach voor zich heen zitten zien, met
goedaardigen spot terzijde oogend naar zijn rap pratende
vrouw, die zelf geloof de wat zij vertelde, het deelnemend
gezicht der oude Freule, dat belangstellend toegebogen
bled.
Na den middag, toen het woelig maal, waarbij de
vrouwen geen oogenblik rustig op hun stoel gezeten
handen, in de groote keuken afgeloopen was, werd het
al drukker en voller in de kamer der Maassens. Gijs
had de huisdeur maar aangezet, dan hoefde hij niet
telkens naar voren to komen loopen, en vrienden en
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kennissen puilden letterlijk naar binnen. Die vroeg gekomen waren, bleven hangen, Trijntj;e met haar prettigen
glimlach noodde ieder tot blijven, en Gijs, met zijn onbewogen ernst, was scheutig met borreltj es en sigaren,
hoewel hij zelf nooit een druppel drank gebruikte.
Op moeders wangen brandden al vuriger de felle
kleurtj es ; den ouden man leek 't gaan en komen van
al die menschen, een onafgebroken roes van veel beweeg.
Het drong op hem aan, deed hem schier wantrouwig
achteruit wijken voor zooveel belangstelling. Van waar
kwamen ze toch alien? Hij had nou wel op een paar
gerekend, als 't werk der korte dagen aan den kart was,
maar zooveel......
Hij stond al zoolang buiten het leven, de meeste gezichten waren hem eigenlijk vreemd, en in zijn hart sloop
heimwee naar den gewonen dag van het leven, dat hij
ongeacht in zijn hoekje zitten suffen kon......
En andermaal reikte hij zijn beenige vingers tot een
slappen druk, hoorde 't ze zeggen de opgepoetste boerinnen, hoe goed hij er nog nit zag, en geen enkele kwaal......
Je mocht toch wel dankbaar zijn, als 't je zoo gegeven
werd, en moeder ook...... Als het hoofd maar helder
bleef, wat gal 't dan of de beenen niet meer wilden......
Hij knikte met het hoofd, ja ze waren een gezegend
paar, hij en Tine, en hij zag de schaar van zijn kinderen
en kleinkinderen langs, al dat jonge levee, waarbij zij
niet meer noodig waren...... en hij dacht, in zijn vermoeidheid om de feestvreugde, die hij niet meer meevoelen kon, of nu, als ze dit gehad hadden, niet zijn tijd
gekomen zou zijn, dat hij heen mocht gaan, naar dat
land van durende rust...... onbemerkt, zooals hij nu
wel weg had willen sluipen, zonder dat zij 't zagen, naar
zijn leegen stoel in de woonkamer, voor 't lage raam, met
het gezicht op de verlaten velden, en de kale takken
der boomen, in hun winterschen slaap......
Maar hij moest nog wachten, en feestvieren tot de
dag om was...
as ..... .
Zoo, met den glimlach van berusting, als een die moe
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is van het leven, toonden ze hem later zijn eigen beeltenis
naast het tweelingrondj e van zijn pienterder, frisscher
schijnende bruid, dat inderdaad in de Prins opgenomen
was, en waaronder hij van zichzelf lezen kon, dat hij
op z'n drie en tachtigste j nog vrij van lichaamsgebreken was.
Onder elkander maakten de jongeren pleizier. Er
werden voordrachten gehouden, met uitbundigen bijval
begroet. Het grove lachen schaterde tusschen de muren
op, en een oorverdoovend handgeklap dreunde.
Al rooder glommen de pretgezichten, en bij een, door
een der kleinzoons ingezet lied, jubelden de stemmen,
ineens allemaal gelijk, luid op. De kinderen, die nu ook
thuis gekomen waren, uit school, hadden hun deel aan
't pleizier, zelfs Jooke's bleeke wangen waren dien avond
wat rooder dan anders, en ze kibbelde niet met Mientj e,
die al vrijde met de groote jongens, alsof ze volwassen was !
In de groote keuken zwierden over den steenen vloer,
de eerste dansende paren, een der j ongens had een grammophoon meegebracht. Hij had hem eerst voor het bruidspaar laten spelen, die zagen er met nieuwsgierige belangstelling afwachtend toe, terwijl hij hun met veel vertoon
uitlegde wat hij deed, en toen een lustige polka opeens
door de kamer kraste, kreeg grootmoeder er schik in.
Oude Maassen grinnikte
Dat was een mooi ding
verheugd : ze verzonnen toch van alles tegenwoordig !
En hij gal gereedelijk zijn toestemming : toen ze hem
uitlegden, dat je daar nu op dansen kon, in de keuken
was best ruimte. Hij knikte goedig van ja, hij had 'r wel
niet veel mee op, maar zoo een enkelen keer...... en
dat muziekding vond hij wel heel mooi...... Moeder
Wilde de dour open hebben, dat ze kijken kon, en door
de open alcoofdeuren heen, zag zij als verschietende
schimmen in de verte Jan die ronddraaide met Geertj e,
Piet met Rika...... en nog vele andere jongens en meiden,
dat werden nu ook paren, mettertijd...... och ja, zoo
ging het leven voort...... En hun feest was prachtig
geslaagd, je zou d'r nog 's wat van hooren......
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„Ze hebben wel pleizier...... Het is toch een mooi
feest.... , ." zei ze, tevreden omblikkend naar Naar man.
De kamer was wat leeg geloopen, bij de deur stonden
in groepjes geleund, de ouderen, Naar eigen kinderen,
waders en moeders van dat luidruchtige jonge goed,
aangetrokken door hun vroolijkheid.
„En ze blijven heel f atsoenlijk......" knikte goedkeurend de oude man.
„Ben je moe wader ?" vroeg Jaantje, zijn oadste
dochter op hem toe tredend. „wil ik je nog een kopje
koff'ie geven ?"
Hij schudde afwerend het hoofd, wenkte haar met de
hand, dat ze heen zou gaan. Hij begeerde niet anders,
dan dat ze hem met rust lieten,
t nu, me rust......
Toch was hij niet slaperig...... Het lichtte wonder
fielder door zijn geest, terwijl hij daar zoo stil, op zij
geschoven zat, dat het allemaal om hem moest heeten,
dat gejoel en gehos ; al dat rumoer en feestgevier, dat
zijn eigen keuken onherkenbaar maakte. En hij zat erbij,
of hij er niet bijhoorde...... Ze hadden hem er ook niet
bij noodig, niemand had hem meer noodig...... Het leven
had voor hem afgedaan, en hij was dankbaar dat het
niets meer van hem eischte of vroeg. Hij had niets meer
to geven. En ze verwachtten het ook niet meer van hem.
Hij had het duidelijk gevoeld, vandaag, en alle dagen
to voren ; zijn kinderen gingen hem voorbij, opgaand
in eigen levensbelangen ; zijn kleinkinderen waren hem
eigenlijk vreemden.
Een suffe oude man...... Het wekte geen bitterheid
in hem. Het was hem al goed......
„Een schoone levensavond, na een welbesteed levee",
zoo had het zijn zoon Johannes gezegd. Hij hoorde de
woorden na, zooals hij ook terugzag het bewegen der
fijne witte handen boven het tafelkleed, door woord
en gebaar, gelijkelijk ge^mponeerd. Zoo mooi als die
toch alles zeggen kon......
Uit de keuken steeg andermaal gejuich op...... Hij
hoorde het als op verren afstand...... Hij glimlachte......
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Hij glimlachte nog, toen het f Best ten einde liep, en
het sparregroen begon to verwelken, bove zijn hoof d.
Onveranderd zaten er de beide oudles, met hun gedweeen
lach. Het decorum van het feest, snakkend naar
de eindelijke rust van dezen veelbewogen dag, waarachter,
voor den ouden man als een belofte, lichtte, de stil rustige
van morgen, dat niemand meer belang in hem stellen
zou, en hij stil zijns weegs kon gaan, een moede, oude
man

PRIJZEN EN LOONEN NA DEN AMERIKAAN -

SCHEN BURGEROORLOG
DOOR

Dr. C. TE LINTUM.

Het ligt in deze benarde tij den voor de hand, om terug
to zien in 't verleden, waar dergelijke tijdperken meermalen zijn voorgekomen, al waren ze niet altijd zoo
kritiek.
Het meest interessant zijn dan wel de moeilijke jaren
in Amerika na den grooten burgeroorlog van 1861—'65.
Die oorlog zeif biedt trouwens, gelijk bekend is, menig
punt van gelijkenis aan met dien van 1914—'18. Ook
toen werd voorspeld, dat het niet Langer dan zes weken
kon duren, ook toen zat men toch sneer dan vier jaren in
den bloedigen strijd, die zich uitstrekte over groote ter
reinen. Ook toen waren de gevolgen, o.a. wegens de
langdurige blokkade, to bespeuren over de gansche wereld.
De verliezen aan mensehen en kapitaal vvaren wel is
waar lang niet zoo groot als nu, maar ze bedroegen toch
aan menschen nagenoeg een millioen op een totale
Amerikaansche bevolking van 33 millioen. Betrekkelijk
gesproken mochten ze dus waarschijnlijk even erg heeten
en in ieder geval kon men ook toen, in de Vereenigde
Staten, spreken van een totale ontwrichting van het
maatschappelijke en economische levee, to meer, omdat
de oorlog daar gepaard ging met de plotselinge vrijmaking van drie millioen Negersiaven in de Zuidelijke
Staten.
Wat flu deze geschiedenis in Onze omstaridigheden
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nog buitengewoon interessant maakt, meer dan andere
dergelijke gevallen, is het felt, dat de gevolgen tamelijk goed bekend zijn, omdat de statistiek destijds reeds
in Amerika een vrij hoogen trap bereikt had. Er zijn b.v.,
uit de bekende opgaven van den tienjaarlijkschen census
en andere bronnen, cijfers to vinden over immigratie,
landbouw, fabrieken, handel, staatsfinancien, enz. en
ook over prijzen en loonen. Ze zijn wel is waar niet altijd
volledig en vaak globaal, maar ze hebben toch hunne
waarde. Amerikaansche geschiedschrijvers van naam
hebben ze opgenomen in hunne werken, b.v. Prof. E.
L. Bogart in zijn „Economic History of the United
States". Deze geeft op blz. 482 een graphische statistiek
van de loonen en prijzen in en na den oorlog, die wij
hierbij overnemen. Ze is geput uit het bekende Aldrich
Report en betreft, wat de loonen aangaat, alleen de gemiddelden voor de 22 belangrijkste industrieen, terwijl
de prijzen alleen de belangrijke levensbehoeften betreflen
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Men kan er, bij den eersten oogopslag, uit zien, dat
de prijzen tijdens den oorlog met razende vaart naar
omhoog zijn gegaan en na den oorlog weer snel zijn
gedaald; de dating ging niet zoo viug als de rijzing,
maar ze bleef lang aanhouden, zoodat 14 j aar na den
oorlog bet peil lager was dan vóór den oorlog. In 1890
bedroegen ze zeus gemiddeld weinig meer dan. 4 part
van den stand van 1840 ! - Dit bewijst dus de mogelijkheid, dat na een grooten oorlog de algemeene levensstandaard ban dalen onder dien van voorheen. Een
mogelijkheid, die men tijdens zoo'n oorlog nooit aanneemt. 'Voor de loonen toont de graphiek aan, dat ze
in den oorlog eveneens gerezen zijn, doch veel minder
dan de prijzen. Na den oorlog gaan ze nog drie j aren
lang vrij sterk omhoog, vervolgens, gedurende zes jaar
veel Iangzamer. Daarna komt een tijdelijke daling, tengevolge van de groole crisis van 1873, waar omstreeks
1880 stijgen de loonen weer, en daarna blijven ze op
hoog peil, ook na 1900, waar deze statistiek ophoucit.
De oorlog heeft in Amerika dus de loonen opgejaagd
en men heeft achterna, in de industrie, nooit meer de
loge loonen vaii voorheen teruggezien. Het is trouwens
genoeg bekend, dat in de j aren omstreeks 1880 de em granten, die nog eens op bezoek in Europa terugkwamen,
ophef maakten van de lure schoenen en kleeren, gevoig
van de hooge loonen.
Voor den arbeider zijn deze statistieken een waar
genot om to zien en to bewonderen. Zij bewijzen
ontegenzeggelijk, dat de positie van den werkman
na den Burgeroorlog in Amerika duurzaam is ver
beterd. Prof. Adams zegt ervan: ,,Het j aar 1886 was
het begin van een nieuw tijdperk, waarin - het zij
zonder overdrijving getuigd - de Amerikaansche werkman vooruitging op een wijze zonder voorbeeld in dit
land, waar toch algemeen de vooruitgaiig van 't begin
of regel geweest is". lJaarbij is dan ôôk niet to vergeten,
dat de werktijden voortdurend verminderd zijn. Terwiji
in 1860 de arbeidsdag in de industrie gemiddeld omtrent
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11 uur bedroeg en in 1880 nog 10,3 uur, was hij in 1903
reeds ingekrompen tot 9.6 uur. En nu moet men bij dit
alles nog bedenken, dat deze cijf ers Belden voor de gelheele
Unie. De Zuidelijke staters, waar de arbeiderstoestanden
in de snel opgekomen industrie nog veelal zelfs tot op
onzen tijd zeer „ouderwetsch" zijn gebleven, tellers dus
óók met en de schandelijke behandeling van een aantal
arbeiders-immigranten, die bij ons vaak aangehaald is
als bewi js van algemeene slechte toestanden in Amerika (!),
staat er niet buiten. Ziet men van die uitzonderingen
af, dan kan zonder overdrijving gezegd worden, dat
de Amerikaansche werkman na den Burgeroorlog betrekkelijk zeer mooie levensvoorwaarden heeft verkregen,
zonder dat de algemeene welvaart daaronder leed. De
beken de vitieuse cirkel : „hooger loon, duurder leven"
is er vrij spoedig gebroken. Zeus van den boerenarbeider
kan dit mede getuigd worden. Wel is waar is zijn loon
tusschen 1866 en 1879 doorloopend gedaald, van 12,5
dollar met den kost tot 10.43 dollar, maar later is het
weer gerezen, zoodat het in 1902 reeds 16.40 dollar bedroeg, dus nog 32 % meer dan in 1866!
Zegt dit alles nu lets voor de economische en sociale toekornst van de tegenwoordige wereld, speciaal van het geteisterde Europa ? Zou men hier later ook zulke mooie graphieken kunnen teekenen ? Wie dat zoo maar aannam, of
napraatte, onder de gevaarlijke leuze : „de geschiedenis
herhaalt zich", zou zich schuldig makers aan groote
oppervlakkigheid. Strikt genomen zegt het boven meegedeelde alleen, dat er in zeker tijdperk na een grooten
oorlog een prachtig herstel mogelijk geweest is in
Amerika. Wil men daar iets aan hebben voor het heden
en de toekomst, dan dient men to vragen, hoe dat lion
en of de olnstandigheden in het toenmalige Amerika
eenigszins geleken op die van het huidige Europa.
Hierop is het antwoord zeker niet gemakkelijk, maar
we kunnen toch wel dadelijk zeggen, dat er, bij eenige
overeenkomst, veel verschil to constateeren valt, vooral
met het oog op de loonkwestie.
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Wat de prijzen aangaat, schijnt het verschil minder
groot. In Amerika zijn na 1865 de eerste levensbehoeften snel in prijs gedaald, allereerst doordat het
verkeer van buiten en van binnen weer geregeld werd en
uitgebreid. Weldra nam de productie van landbouw en
veeteelt en mijnbouw in het eigen land ook een groote
vlucht, doordat het leger der Noordelijken, bijna 1 millioen
manschappen tellend, binnen zes maanden verminderd
werd tot op 50000! Zeer velen van de „veteranen"
trokken naar het Westen, waar juist de eerste Pacificlijn werd aangelegd, en gingen daar het onmetelijke land
ontginnen. Bovendien werd het ieger der Zuidelijken
geheel ontslagen en de gewezen strijders daarvan gingen
óók weer aan den arbeid, al kon men van hen niet getuigen, wat van de anderen gezegd is, dat zij namelijk
zich onderscheidden door energie en arbeidzaamheid.
In 't Zuiden is veel geklaagd over arbeidsschuwheid,
vooral bij de vrij geworden negers (zeus door Booker
Washington).
Naast die honderdduizenden werkers kwamen dan
nog de zeer talrijke immigranten, die na den oorlog van
alle zijden binnenstroomden (jaren lang begunstigd door
vrijgevige immigratiewetten). boor hen zal waarschijnlijk het loon der ?andarbeiders zoo lang gedrukt
zijn, to meer, daar oncler die arbeiders nog geen organisatie
bestond.
De inlatie van het geld, veroorzaakt door de uitgifte
van groote massa's „green-backs" tijdens den oorlog,
had natuurlijk ook veel meegewerkt tot de duurte. Maar
hun aantal is, in de eerste jaren na den oorlog, sterk
verminderd, en de bankwet van 1864 bracht daartegenover een veel beter betaalmiddel in omloop. Toch is de
valuta nog lang wat zwak gebleven onder den invloed
der beruchte zilverwetten, zoodat ze pas in 1900, bij
de invoering van den gouden standaard, geheel gezond
werd.
Daarentegen is de belastingdruk na den oorlog spoedig
op een matige zwaarte gekomen, omdat de schatkist, ten-
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gevolge van den snel weer aangroeienden handel, veel in^
komsten kon trekkers uit de hooge douane-rechten en
verder uit den verkoop van land, in verband met de
sterke immigratie en met de snelle uitbreiding van het
spoorwegnet, gedeeltelijk op kosten van Europa.
Eindelijk last not least werd in Amerika de
arbeid algemeen zeer sterk gemoderniseerd door de
invoering van nieuwe machines en nieuwe arbeidsmethodes,
de laatste geperfectionneerd in het Taylor-stelsel. Daarmee is het zelfs gelukt, op den duur ook de industrieprodukten tot lager prijzen to brengen, zoodat b.v. de
Amerikaansche schoenen met succes konden concurreeren op de Europeesche markt en ook de Amerikaansche
horloges, geweven stoffen, enz.
Ziedaar de voornaamste factoren, die de daling der
prijzen hebben mogelijk gemaakt. Sommige ervan zijn
in den tegenwoordigen tijd ook aanwezig en zijn reeds
bezig, onze prijzen to verlagen. Vooreerst natuurlijk het
herstel van een geregeld verkeer, dat dadelijk na den
oorlog zijn goede werking is gaan uitoefenen, al werd
ze niet onmiddellijk voelbaar voor 't algemeene publiek.
Dit herstel ging echter tot dusver in Europa niet gepaard
met een groote uitbreiding van landbouw, veeteelt en
mijnbouw, al werden ook daar honderdduizenden uit de
legers ontslagen. Die uitbreiding had meer plaats in
overzeesche landen als die van Zuid-Amerika, Australia
en ook nog in de Vereenigde Staten en Canada, en ze
heeft Karen invloed doers gelden op de prijzen van graan
en boter en eenige andere produkten. In Europa zelf
kan ze pas goed komen, wanneer daar de groote vlakten
in het Oosten tot een hooge productie worden gebracht
en tevens de landbouw-methodes overal nog in belangrijke
mate worden verbeterd. Of dit mogelijk is? Niemand
kan op dit oogenblik zeggen, wat in Rusland en Polen
en de Oekraine mogelijk is. Naar dit eene is al zeker,
dat de grond er veel meer is verdeeld onder de boeren
dan voorheen. De boeren zullen er waarschijnlijk op
den duur een groote kracht uitoefenen en, niettegen-
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staande alle sociale theorieen, langzamerhand helpen
zorgen voor geregelde politieke toestanden. Wel iswaar
hoort men van honger en ellende ook onder de landbevolking, maar dat geldt in hoof dzaak toch enkel voor
de zuidelijke districten, die een to droog klimaat hebben ;
en dat zijn de meesten
de boeren van het midden
null en hunne kracht niet verliezen, integendeel, zij moeten
winners op de woelige stadsbevolking, die wel het allermeest van den honger zal lijden. Indien Rusland ons
de verrassing brengt van een herstel wat niet zoo'n
groot wonder zou zijn in verband met vroegere verrassingen, b.v. na den tijd van Napoleon dan kan uit
het Oosten mettertijd een stroom van levensmiddelen
komen, zooals men er nog nooit gekend heeft. Ook moet
er dan in Europa een landverhuizing mogelijk worden
naar het Oosten 1) tot in Siberie, evenzeer als die in
Amerika mogelijk was naar het Westen.
Niet even gemakkelijk in menig opzicht, dat zij dadelijk
toegegeven. Immers Rusland is Been open ruimte, zooals
het Verre Westen der Vereenigde Staten was met zij ne
weinig talrijke Indianenstammen. Bovendien zijn er
bezwaren van taal en zeden.
Maar er moet toch nog veel plaats overblijven tussehen
de millioenen boeren, die er wonen en die toch nog lang
niet al den grond bezittea. Vooral wanneer het spoorwegnet er behoorlijk wordt aangevuld, zal de bodem er
veel meer menschen kunnen voeden, want de landbouw
ontwikkelt zich men heeft het overal gezien met
buitengewone snelheid, zoodra het verkeer hem de
gelegenheid biedt.
Zoo'n landverhuizing naar Oost-Europa zou trouwens
niet jets nieuws zijn; men heeft ze ook reeds beleefd in
de Middeleeuwen en later, al was het dan veel naar de
tegenwoordige „randstaten".
1) Op 't oogenblik zitten we nog met een migratie in omgekeerde richting, maar dat is onder de buitengewone omstandigheden.
In Duitschland wordt door velen reeds aan een toekomstige „Ostwanderung" gedacht.
O. E. XX I 17
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Voor ondernemingen van mijnbouw, boschexploitatie,
spoorwegaanleg, industrie en handel zullen in ieder geval
duizenden uit Midden- en West-Europa mettertijd een
plaats kunnen vinden van de Oostzeehavens of tot ver
in Siberie. Daarop wordt reeds overal gerekend, al zij
het niet in de 8llernaaste toekomst.
De inflatie van het geld, in Amerika na 1865 vrij
spoedig verbeterd, zal in de landen van Oost- en MiddenEuropa allicht niet zoo heel snel verdwijnen. Zij kan
nog lang medewerken om daar de prijzen hoog to houden.
Maar in landen met behoorlijke valuta's, zooals bij ons
en in Engeland, heeft ze juist het omgekeerde gevolg,
zooals reeds duidelijk genoeg blijkt. Indien dus werkelijk
Rusland c.s. weer hard gaat produceeren en exporteeren,
kunnen wij nog een zeer sterke daling der graanprijzen,
etc. beleven, nog sterker wellicht dan na 1815, toen het
ook Rusland geweest is, dat de korenprijzen zoo forsch
naar beneden joeg. Daargelaten, wat andere overzeesche
landen nog zullen presteeren, Indien ze kunnen mededingen met Rusland onder lagers roebelkoers.
De hooge belastingen daarentegen als gevolg van den
oorlog, zullen allicht ook bij ons, de daling der prijzen
meer tegenhouden dan ze in Amerika na 1865 gedaan
hebben. Op de daar toegepaste financieele methoden en
de daar ondervonden gunstige omstandigheden kunnen
wij moeirijk rekenen. De belastingen moeten nog langen
tijd in Europa een remmende werking uitoefenen.
Wat eindelijk de machines betreft, die in Amerika na
1865 zooveel hebben gedaan om de prijzen naar beneden
to dringen, daarvan is ook nu nog veel to wachten. Onze
fabrikanten-vereenigingen hebben onlangs weliswaar betoogd, dat zij de meest vo]maakte machines gebruikten,
maar ze weten zelf heel goed, dat dat nog lang niet algemeen zoo is. Er bestaan b. v. moderne Amerikaansche
weefstoelen, die in Nederland nog heelemaal niet to
vinden zijn en elders in Europa ook nog weinig. Daarbij
worden Amerikaansche methodes als het Taylorstelsel
toch zeker nog fang niet algemeen gebruikt. En
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wat den landbouw aangaat, ook daarin zijn zonder
twijfel nog duizenden van de reeds bekende machines in 't werk to stellen. Wat er nog uitgevonden kan
worden, is niet to voorzien, maar het schijnt niet gewaagd, to beweren, dat de electrische kracht nog pas in
haar beginperiode is en dat zij bij het herstel der economische wereld in de 20e eeuw een rol kan spelen, zooals
de stoomkracht gedaan heeft in de 19e. Men denke zich
slechts Europa geelectrificeerd als nu reeds mogelijk is
gebleken in sommige provincien van Nederland, en
vooral in de streken van de „witte steenkool", zooals
ze ook in Rusland vrij veel to vinden zijn ! Dit opent
een perspectief op een toekomst-productie boven elke
vergelijking ! Vooral, indien de proeven, in Engeland genomen met bestraling uit hoogspanningskabels,
die reeds 30 % grootere productie van den grond opgeleverd hebben, inderdaad van waarde blijken in
de praktijk. Alles tezamen genomen, schijnt er dus
wel kans to zijn, dat de prijzen in Europa mettertij d
een soortgelijke lijn zullen vertoonen als na 1865 in
Amerika, ook al komen de omstandigheden lang niet
geheel overeen.
II.
Dat de loonen, over 't algemeen gesproken, na den
Amerikaanschen Burgeroorlog niet duurzaam zijn gedaald,
maar integendeel later nog belangrijk gerezen, is niet
zoo heel mo gelijk to verkiaren.
Indien men het felt aan een arbeider voorlegt, zal hij
misschien geneigd zijn to zeggen : „dat is ons werk, het
werk der organisaties".
Misschien, want er zijn ook wel Amerikaansche arbeiders en niet zoo heel weinig, die de wereld niet alleen van
eenen karat bekijken.
Zonder twijfel heeft de organisatie der werklieden
tijdens en na den oorlog invloed gehad ; het werd reeds
opgemerkt bij de vergelijking tusschen de fabrieksloonen
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en de loonen der landarbeiders. De laatste zijn inderdaad
aanmerkelijk gedaald, en dit werd door verscheidene
Amerikaansche economisten (ook door Bogart) toegeschreven aan het gebrek aan organisatie. Maar het
feit, dat die loonen nooit terug zijn gekomen op het peil
van voor den oorlog, bewijst to^h al, dat er nog andere
f actoren hebben meegewerkt, zooals trouwens in de
ingewikkelde economische wereld vanzelf spreekt.
De vakbeweging had in Amerika voor 1864 nog weinig
om 't lijf gehad ; een sociale kwestie aangaande den
blanken arbeider was in de publieke opinie nog nauwelijks aangevoerd, geheel bezig gehouden als ze was door
de groote sociale kwestie van de slavernij. Alleen uit
Nieuw-Engeland had men nog al Neel vernomen over
de positie van den arbeider, maar dan in gunstigen, vredelievenden zin ; er ging een roem van nit wegens de goede
behandeling van wege de patroons in den geest als later
bij ons van de Stork's en Van Marken's. Zonder twijfel
zal dit gewerkt hebben op het zelfbewustzijn van den
arbeider, maar zeker niet op de voorbereiding tot den
klassenstrijd. Tot arbeidswetgeving was men nog nergens
gekomen, behalve in den staat Ohio, die een tijdelijk
voorschrift had gegeven omtrent een tien-urigen werkdag voor vrouwen en kinderen (order 18 jaar). Hiermee
was men dus bij Engeland ver ten achter.
Van arbeidersvereenigingen was ook nog bijna geen
sprake geweest, evenmin van groote stakingen.
Maar reeds tijdens den oorlog begon de organisatie
in 't groot, allereerst van de machinisten op de spoorwegen, die natuurlijk ook toen tot de meest ontwikkelde
arbeiders behoorden en die tevens hunne onmisbaarheid
bijzonder goed gevoelden, daar het troepenvervoer, etc.
per spoor al een belangrijke rol speelde. Hunne aanleiding vonden ze in de hooge prijzen van alle levensbehoef ten, en hun eerste eiseh was verb ooging van loon,
waarmee ze om hun onmisbaarheid ook dadelijk succes
hadden. Geheel als in onzen tijd, ten spijt van den professor, die in 't begin van den wereldoorlog den duurzamen
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socialen vrede voorspelde, en die uit de historie beter
had kunnen weten.
Het voorbeeld der machinisten vond weldra navolging,
eerst bij de sigarenmakers, vervolgens bij de metselaars,
de spoorweg-conducteurs; de ijzer- en staalbewerkers,
de steenhouwers, die alien door den oorlog een grooter
beteekenis hadden gekregen.
Zij ook wisten overal de loonen op to drij ven, en hun
invloed werd zelfs na den oorlog, in 1869, al zoo sterk,
dat het Congres een wet aannam op den achturigelz
werkdag voor alle employes in dienst van de Unie, hoewel die wet nog jaren lang feitelijk een doode letter bleef.
In 't zelfde jaar 1869, merkwaardig door de opening
van den eersten Pacific-spoorweg, werd door Uriah S.
Stevens, een kleermaker to Philadelphia, de grond
gelegd tot de bekende organisatie van de Knights of
Labor, die eerst in diep geheim werkte, maar sinds 1879
aan het daglicht trad en daarna een groote uitbrei ding
kreeg. Onder de wensehen der Knights of Labor was
ook het verbod van kinderarbeid Leneden 14 jaar en
verder de algemeene achturige werkd ag.
En nu begonnen de groote stakingen, tevoren haast
onbekend, zoodat een Amerikaansch schrij ver nog in
1874 kon zeggen : ,,In dit land zijn de stakingen nooit
zeer ernstig noc,h langdurig geweest". Hij had wel mogen
„afkloppen", want juist in dit jaar 1874 begonnen ze
uit to barsten, met alien ernst en zeer talrijk en langdurig.
't Was in verband met de vroeger reeds vermelde
groote crisis, wa arbij de loonen tijdelijk weer verlaagd
werden. In 1877 werd men reeds verrast door een geweldige spoorwegstaking, zooals wij pas gekend hebben in
1903. En in de volgende laren waren de strikes niet van
de lucht. Toen de Unie der Knights of Labor to gronde
ging, ten deele door den overdreven lust tot stakingen, die
bijna als een sport beschouwd werden, verrees een andere
organisatie, minder gecentraliseerd, weer federatief, gelijk
de Groote Republiek zelf. Zij is begonnen met een ledental
van E 262000 en later aangegroeid tot meer dan 2 millioen.
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Het is de machtige Federation of Labor, wier leider Gomperts in onze dagen zoo bekend is geworden. We zullen
Naar geschiedenis hier niet in bijzonderheden nagaan,
maar alleen opmerken, dat zij op den dnur het verstandige
streven heeft getoond, om door overleg de conflicten
zooveel mogelijk to voorkomen.
Uit het weinige, dat hier gezegd is, blijkt reeds genoeg,
dat de Burgeroorlog den socialen strijd geenszins heeft
verminderd, dock integendeel sterk heeft doen ontvlammen. Somtijds is het geweest, en wel juist in de
eerste jaren na den oorlog, alsof de maatschappij zoil
ondergaan in een wilden chaos, maar uit dien choos is
op den duur een werkmansstand to voorschijn gekomen,
die de bewondering van menigen Europeaan heeft gewekt,
namelijk de echt-Amerikaansche werkmansstand, zonder
het bijmengsel van Oost-Europeesche immigranten nit
den nieuwsten tijd en natuurlijk ook zonder het Negerelement. Dit is een troost, die moed geeft, ook voor onzen
moeilijken tijd, ofschoon Europa het genoemde hijmengsel
wel heel sterk bezit !
De groote arbeidersvereenigingen hebben veel bijgedragen, om de loonen weer op een duurzaam hoog
peil to brengen, maar ze hadden dat niet ku nnen doen,
indien niet andere giinstige omstandigneden hadden
meegewerkt. ware de malaise van 1874 blijven doorgaan als een onophoudelijke defining, er zou geen menschelijke macht in staat geweest zijn, om zulk een effect to
weeg to brengen. Waar niets is, verliest de keizer zijn
recht en de arbeidersorganisatie hare kracht.
Vooreerst heeft natuurlijk ook hierbij de trek naar
't Westen meegewerkt, de zuiging naar de open ruimte,
die in het Oosten steeds open plaatsen liet, zoodat de
toenemende immigratie niet licht het aanbod van werkkrachten to groot kol makers.
In de tweede plaats heeft de politiek van bescherming
der industrie den lust tot oprichting van nieuwe fabrieken
zeer bevorderd. Het geval lag hier eenigszins anders dan
in Europa, dat altijd verdeeld geweest is in talrijke staten
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en staatjes. Natuurlijk heeft ook in Amerika het beschermende stelsel zijne nadeelen gehad, maar het zou
dogmatisme zijn, die op een lijn to stellen met de kwade
zijden in Europeesche landen, vooral in een klein land
als het onze. In Amerika bleef, bij alle verhooging van
invoerrechten, de handel vrij binnen een gebied van
8000000 K.M2., terwijl die in Europa met zijne 10 millioen
K.M2. tallooze belemmeringen moest ondervinden.
Bovendien had de Unie weinig of geen kans, om inkomsten to trekkers nit directe belastingen, terwijl het protectionisme niet per se in zich sloot het hefien van graanrechten, zooals in vele Europeesche landen wel het
geval was en is. Immers, de Groote Republiek bled f v oort=
durend een land van graanexport. Het beschermend stelsel
kon daarom in Amerika moeilijk gelden als een bewijs
van economische achterlijkheid ; in de toekomst kan
dit misschien anders worden en het zou geen wonder
zijn, als wij mettertijd hierin eene duurzame zwenking
beleef den. De teekenen zijn er al.
De loestrooming van Europeesch kapilaal heeft natuurlijk merle haar gunstigen invloed kunnen hebben op den
stand der loonen. Niet enkel het geld, dat de landverhuizers meebrachten (en dat trouwens voor een belangrijk
deel werd geneutraliseerd door de remises van diezelf de
land verhuizers naar Europa), maar ook en vooral door
het kapitaal, dat zoo kwistig werd gestoken in allerlei
Amerikaansche ondernemingen. Vooral aan de spoorwegen is we weten het maar al to goed veel cadeau
gegeven en daarvan hebben ook de arbeiders geprofiteerd.
De groote gunsten der naluur, al waren ze niet zoo mooi
als de spoorwegprospectussen voorspiegelden, konden toch
ook rneehelpen om de condities beter to maken. Men
denke slechts aan de gemakkelijke ligging der Pennsylvanische kolenlagen tegenover de half uitgeputte, diepe
beddingen van Birmingham (Eng.) en van Belgie. Aan
de maagdelijke, vruchtbare gronden van de voorste
Prairieen. Aan de ijzerertsen van het Boven-meer en
aan de koperertsen van Montana en Arizona. Aan de
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uitgestrckte bosschen van uitstekende houtsoorten, zoo
we! in Nieuw-Engeland en New York als op de hellingen
der Luidelijke Alleghanies en in de oev erstreken der
Ganadeesche meren. En nog zooveel meer, dat bier in
de Nieuwe Wereld beter voor de hand lag dan in het oude
Europa en ctus met minder moeite kon worden geexploiteerd, zoodat b.ij korter werktijd toch een hooger loon kon
worden gegeven.
Maar eindelijk zal toch ook voor de loonen wel de
allerbelangrijkste factor geweest zijn de boven reeds
genoemde moderrte Amerikaansche werkwijze, in groote
ondernemingen, met de uiterste verdeeling van den
arbeid, geregeld volgens het Taylor-stelsel en met gebruikmaking van steeds verbeterde machines. Waarbij dan
vooral niet vergeten mag worden, dat de mentaliteit
zoowel van arbeiders als leiders over 't algemeen eenigszins anders was en is dan in Europa. Het heeft ons altijd
upper vlakkig en gevaarlijk toegeschenen, een scherp
onderscheid to maken tusschen Engelschen, Belgen,
Duitschers, Nederlanders, enz. ten opzichte van hunne
economische prestaties. De oordeelen daarover, hoe dikwijls ook uitgesproken, berusten meestal op enkele toevallige waarnemingen en op vergelijking van ongelijksoortige toestanden. De dikwijls betoogde minderwaardigheid van onze Nederlandsche werkers tegenov er de
Duitsche b.v. is even gemakkelijk op to werpen als
moeilijk staande to houden.
Maar jets anders wordt het, wanneer een jeugdig
y olk van landverhuizers wordt verge! eken met het complex der oude volken, waaruit het gerecruteerd is. Dan
heeft men to doen met een selectie van de meest energieken, met eene keurbende, die over 't algemeen beter
gewapend is in den strijd om het bestaan en minder
gehandicapt door lastige tradities. De geschiedenis levert
daar voorbeelden genoeg van op; we noemen alleen 't
Been ons eigen land gezien heeft in de 17e eeuw, toen het
een terrein was voor Belgische en Duitsche immigratie.
Het Amerikaansche yolk is misschien wel het grootste
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voorbeeld, zoolang de wereld bestaat. Het toont niet
alleen den inv) oed der selectie als geheel tegenover
Europa, het laat dien ook nog zien op zijn eigen terrein,
waar b. v. de tabaksplanters van Kentucky ver nitsteken boven die van Virginie, waaruit ze indertijd
verhuisden. De grootere energie zit niet enkel bij de
ondernemers, maar ook bij de loontrekkenden. Deze
laatsten kennen, zooals de heer Westerman, president
der Rott. Bankver., het nog pas uitdrukte, misschien
minder politiek, maar weer „common sense" dan bij
ons, d.w.z. ze loopen minder achter politieke leuzen en
zijn meer practisch. Ze zijn ook in hun werk minder aan
plaats en yak gebonden, weten beter van aanpakken
en van de bakens verzetten. Oat zulke menschen, onder
begunstiging der bovengenoemde omstandigheden, hooge
loonen nebben kunnen bellouden bij voortdurende bekorting van den werktijd, is begrijpelijk...... Maar het
geeft absoluut geen recht, om hetzelfde to verwachten
van de Europeesche arbeiders, thans na den wereldoorlog.
Immers, bij dezen laat de „common sense" nog niet
zelden zooveel to wenschen over, dat ze direct of indirect
optreden tegen de invoering van nieuwe machines!
Indien derhalve onze f abrika nten, etc krachtig en
energiek genoeg waren, om alle nieuwe werktuigen dadelijk
in gebruik to nemen, zou dit nog lang niet altijd gelukken,
Wanneer dus de regeeringen, onder den in vloed van het
algemeen kiesrecht, met politiek geweld Amerikaansche
nieuwigheden als den achturigen werkdag gaan invoeren
(volgens de besluiten van Washington) en wanneer de
arbeiders Amerikaansche 1 oonen willen afdwingen door
hunne organisaties, dan kan dit moeilijk een duurzaam
succes hebben. Dan is de politieke ontwikkeling als
men 't zoo noemen wil -- de economische ontwikkeling to
ver vooruitgesneld, dan moet er een onhoudbare toestand
ontstaan, even goed als in het omgekeerde geval, dat
Duitschland voor den oorlog zoo lang gekend heeft.
Het Amerikaansche voorbeeld in de halve eeuw na den
Burgeroorlog is verlokkelijk genoeg, ook al heeft het
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nog wel donkere schaduwen vertoond, deels onder den
directen invloed van den oorlog. Maar wie het in Europa
nagevolgd wil zien, kan niet beginnen met eenvoudig
een goede positie voor den werkman c.s. to proclameeren.
Al zijn de Europeesche arbeiders en in hunne organisaties
en in de regeeringen heden veel sterker dan de Amerikaansche na 1865, ze zullen toch Been ijzer met handers kunnen
breken en geen bergen van bezwaren kunnen verzetten.
Ze zullen moeten beleven, gelijk ze trouwens reeds doers,
dat de loonen weer dalen en de werktijden weer stijgen.
In de moderniseering van alle bedrijven zal men het
Amerikaansche voorbeeid moeten volgen, met alle kracht
en met alle middelen. Daarvoor zal het goed zijn, dat
algemeen veel meer dan tot dusver de aandacht op
Amerika gevestigd wordt, b.v. in de Europeesche scholen
van laag tot hoog en verder in alle kringen. Is het geen
schande, dat bij ons onderwijs nog altijd de Europeesche
landen tot Boelgarije en Turkije toe voorgaan bij de
groote Republiek der Vereenigde Staten? En is 't niet
uit den tijd, om, vooral op Amsterdamsche scholen, uit
den treuren to blijven klagen over to weinig kennis van
onze kolonien tot Sint Eustatius toe en nooit Bens uit
to roepen : „let op Amerika !" ? 1) Het yolk, tot den minsten arbeider inbegrepen, moet leeren zien naar Amerika,
zooals het voor een groot deel bij instinct reeds geneigd
is to doen. Amerika als voorbeeld voor intensief, methodisch werken met de beste werktuigen.
Het aanbod van werkkrachten, in Amerika na 1865
nooit overgroot, enkele korte tijdperken van malaise
uitgezonderd, kan in Europa in onze naaste toekomst
moeilijk binnen de perken blijven. Terwijl Amerika na
den Burgeroorlog niet meer dan 33 millioen menschen
1) Zal dit land, benevens zoo vele andere landen van moderne
ontwikkeling, werkelijk tot zijn recht komen, dan dient de geographie, de zuivere geographic allereerst een behoorlijke plaats to kringen
aan al onze hoogescholen. Niet alleen, om a.s. leeraren op to leiden,
maar vooral, om de geographische studien in de hoogere kringen in
aanzien to brengen.
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telde, heeft Europa er heden, niettegenstaande oorlogen
en revoluties, ziekten en hongersnood, zeker nog meer dan
400 millioen op een slechts weinig grooter oppervlakte.
En, al is de sterfte hier en daar nog groot, in andere streken
is ze soms zeer klein b.v. in onze groote steden, zoo klein,
dat niemand het begrijpen kan, vooral wanneer vergeleken wordt met 50 of 100 jaar terug. Daarbij komt
dan nog, dat men in Europa voor den oorlog gewend
was aan geregelde emigratie, terwijl in Amerika het
omgekeerde plaats had. De menschen moeten elkaar
hier in Europa letteraijk in den weg loopen. Steunregelingen etc. kunnen op den duur niet gehandhaaf d worden;
er blijven dus twee middelen over : emigratie in 't groot
of vermeerdering van arbeid, ook in 't groot.
Bet eerste zou voornamelijk moeten bestaan in de verplaatsing van duizenden werkeloozen uit de groote steden.
Men zal hierbij wel niet weer denken aan massale kolonisatie „op de hei", gelijk de Maatschappij van Weldadigheid van Van den Bosch voor 100 jaar wilde. Verplaatsing
van industrieen naar het platteland, vooral naar streken
met „witte steenkool", zou misschien meer kunnen uitwerken. Emigratie naar overzeesche gewesten als Canada,
Argentini e, Zuid-Afrika en Australia kan altij d slechts
zeer geleidelijk geschieden en is ook alleen mogelijk voor
menschen van zekere economische kracht. Alaeen de
emigratie naar Oost-Europa (en Siberia) waarvan we
boven spraken, zou een belangrijke opluchting kunnen
geven. Maar wanneer zal die inderdaad mogelijk worden?
wanneer zullen de politieke, economische en verkeerstoestanden geen onoverkomelijke beletselen meer vormen?
Pas is er eenige mogelijkheid geboren, voor economisch
verkeer met Rusland, of men hoort reeds den kreet :
„Rusland mag geen kolonie worden !" Toch zal 't wel
zoo iets moeten worden, zij het onder politieke onafhankelijkheid. Maar 't zal niet gemakkelijk gaan.
Wil men jets verwachten van het andere bovengenoemde middel, de vermeerdering van den arbeid in
Europa, wil men onze streken makers tot de „workshop
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of the world", dan moet de arbeid goedkoop geschieden
kunnen. Want dan moet Europa werken voor de geheele
overige werel d, vooral voor Amerika, dat de rijkaard is
geworden, de economische machthebber. En dan is het
nog niet genoeg, als het de beste werkmethodes volgt ;
het moet ook tevreden zijn met lagere loonen en langere
werktijden dan de Amerikaansche. Het is dat trouwens
nu reeds in landen als Duitschland en Belgie, waar de
nominaal zoo zeer verhoogde loonen door den valutastand tot zeer matig peil zijn gebracht.
Deze inflatie van het gel d, waarvan ook boven bij
Amerika gesproken is, heeft thans in Europa een gansch
ander aanzien dan daarginds voor 50 jaar. In Amerika
was het geld overal gelijkmatig gedeprecieerd, zoodat
het alleen last gaf aan de buitengrenzen. In Europa
daarentegen met zijne vele oude en nieuwe landen geeft
het een eindelooze moette bij alle handel en verkeer en
't zal ook eindelooze overleggingen moeten kosten, om
er weer eenige orde in den chaos to brengen. Al bezit
nu menige staat van Europa op zichzelf een veel beter
geregeld banksysteem dan de Vereenigde Staten hadden
in 1865, zoo zal toch het Europeesche bankwezen als
een geheel genomen, wel niet mooier zijn, terwijl zijne tack
ter assaineering oneindig veel zwaarder is. Wellicht haast
zoo zwaar als de opwerking der monetaire toestanden
in de Zuid-Amerikaansche landen na hunne vrijwording,
die er de valuta's in honderd jaar nog niet Bens op 50 %
heeft gebracht !
Banken en bankiers zullen een zeer groote rol moeten
spelen bij het herstel van de tegenwoordige wereld ; zij
hebben de kapitaalstroomingen op to wekken en to
leiden, die minstens evenveel beteekenis zullen hebben
als de reeds meermalen aangehaalde electrische stroomen.
De leiders der groote Banken zullen evenzeer de hoofden
bijeen moeten steken als voor honderd jaar de Baring's,
Hope's, Ouvrard's en Rothschildt's. Hiermee is dan een
kapitaalstrooming to wachten (en trouwens reeds in
werking) in omgekeerde richting als na 1865, n.1. van
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Amerika naar Europa. Een deel ervan zal wel op een
gratis-besproeiing uitloopen, ook al zouden de Amerikanen
bij hun beleggingen nog zoo scherp uit de oogen zien.
Maar de rest zal renten of dividenden kosten, wat
almeer beteekent, dat de Europeesche arbeid minder
duur betaald kan worden. Intusschen dient men den
stroom met vreugde to begroeten en dankbaar to waardeeren. En zich to hoeden voor de laatdunkende meening,
dat Amerika de Europeesche volken zoo zeer noodig
heeft, dat het hen wel helpers moet. Zoo hebben de
Europeanen ook niet gedacht omtrent de onmisbaarheid
van Amerika voor hen, toen voor 50 jaren de verhouding
juist omgekeerd was. Toen waren er ook nog andere landen
in de wereld, en die zijn er thans evenzeer, ja veel
meer nog.
wanneer men eindelijk, na al de genoemde factoren,
nog even denkt aan de ontzaglijk zware lasten, die de
Europeanen drukken en die lang niet zulke moose ontlastingen tegenover zich hebben als Amerika voor 50 jaar
had in zijne onmetelijke domeinen en zijne onmiddellijke
groote ontwapening, dan behoeft het geen verder betoog,
dat de lijn der loonen evenals die der gansche welvaart,
niet licht zoo'n mooi verloop zal kunnen hebben als in
de Amerikaansche graphiek.
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Onder een bijna ondragelijke zonnehitte wordt midden
op den dag de spoorreis van Soerabaja naar Porong door
een weeldrig vruchtbaar landschap volbracht. De hitte
en de stof op het tweede gedeelte van de refs per rijtuig
over den landweg, zijn niet minder overweldigend dan
op de spoorreis.
Te Kasri Pandagan staan nieuwe paarden gereed voor
de zware bestijging der Noordoostelijke hellingen van
den Ardj oeno, wa artegen op ongeveer zeshonderd meter
hoogte het dorp Prigen ligt.
De door hoog geboomte overschaduwde landweg slingert zich door velden van mais en suikerriet ; in wazig
verschiet van warmtenevelen doemen de zwaar gewrochte
Ardj oeno-toppers op-.
Op wijde afstanden is de eenzaamheid van het land
verbroken door in struikgewas verscholen kampongs ;
bij een bocht van den weg worden de groote gebouwen
van een suikerf abriek zichtbaar ; slechts enkele voet-gangers betreden het zijpad van den landweg; verder
is er niets dan groene velden en blauwe luchten en de
grootsche silhouetten van het gebergte.
Een uur voor zonsondergang wordt het hotel Prigen
bereikt.
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In welk een paradijsachtig oord is men hier aangeland?
Het lijkt een sprookjeswereld, waarover de laatste
zonnestralen van den oosterschen dag schitteren.
Een ouderwetsch Indisch landhuis verheft zich tegen
de helling van het berglandschap ; dalwaarts strekt zich
terrasvormig naar omlaag, een bloementuin ; in den
rozenhof voor het huffs bloeien aan onbesnoeide boomers
en struiken rozen in velerlei schakeeringen van helle en
zachte tinten. Langs de grijze tuinmuren schitteren hel
oranje lelies. Op verscheidene plaatsen in den hof staan
mangga-boomen en rechte zilverstammige papaj a's met
hoogbladerige kronen welke geen schaduw geven.
In de kleine bassins van den hellenden tuin vervloeit
zacht murmelend het water naar omlaag. ver naar het
laagland van Passeroean strekt zich het uitzicht over
de velden, waarboven de trotsche bergrug van den Penangoenang als een reuzen-schildwacht glorend in het avondlicht staat. Achter het huis verheffen zich gloedrood de
machtige bergflanken van den Ardj oeno.
Er is een gast in 't hotel, een Fransche dame. zij
bewoont een kamer boven een diep ravijn ; naast haar
kamer is een vertrek voor mij gereed gemaakt. Samen
gebruiken wij den avondmaaltijd.
Na tafel neemt de Francaise afscheid ; morgen voor
zonsopgang keert zij terug naar Soerabaja en heden
avond gaat zij op bezoek bij een Hollandsche dame, die
een klein landhuis bewoont op den weg naar den Ardj oeno,
in de nabijheid van 't hotel.
Er is iets onuitsprekelijk verlatens in de omgeving
bij het naderen van den nacht. De eigenaressen van 't
hotel bewonen een huis op eenigen afstand gelegen aan
een zandpad zonder verlichting ; to negen uur verlaten
de bedienden het gebouw, alleen de mandoer blijft ; de
Francaise komt eerst laat in den avond terug.
Als het dofle geluid der tontons in de omliggende dessa's
in het nachtelijk duister de uren aangeeft, is het alsof
plotseling al het wonderbaarlijk geheimzinnige wordt
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opgeroepen, dat in 't helle daglicht als verslonden scheen,
doch dat al het onbegrepene van den tropennacht
herleven duet. Sle^hts een der weldadigste machten,
de goedertierene rustgever, de siaap, overwint na eery
dag vol v crmoeienissen alles, totdat ook deze sterke
levensdrager verdreven wordt door een nog krachtiger
heerscher, door den vuurstralenden oppermachtigen
levenswekker, de rijzende zon.

II.
De Fransche dame is bij het krieken van den dag vertrokken. Er is nu slechts een bewoonster van 't hotel
Prigen met zijn meer dan twintig paviljoens.
Eenzaam gaat de eerste dag voorbij.
Op den weg naar den Ardjoeno staat het landhitis
van de Hollandsche dame. De Francaise heeft mij aan^
geraden Naar to gaan bezoeken. In den namiddag volg
ik dien raad op.
De oude dame is in Naar twin; zij ontvangt mij alsof
zij mij verwachtte ; samen wandelen wij door haar lusthof aan den voet van het Ardj oeno-gebergte ; de kennismaking, met de bl oemen en de avondzon tot bemiddelaars, is zeer aantrekkelijk.
Samen genieten wij de weelde van den bloementuin ;
bekijken de keurig gekweekte bedden met Europeesche
groenten ; bewonderen de vanille-kweekerij, waarvan de
planten iederen morgen kunstmatig worden bestoven ;
zien den bloeienden nootmuskaatboom, de vol Witte
bloesems geurende koffieheesters en de onder de zacht
groene bladeren verscholen bloesems en vruchten der
aardbeien. Langs alle paden staan in rechte rijen de
eiegante planten der ananassen, met hun blauw-groene
bladerenkronen statig als aloes de wegen aflijnend ; uit
de sierlijk gebogen bladeren groeien de goudgele en
oranj ekleurige vruchten op en op de kruinen der op
dennenappels geiijkende vruchten, verheflen zich kleine
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rozetten van kersroode bladeren, een kleurenspel van
blauwgroen, oranjegeel en kersrood, dat overal den tuin
doorlijnt.
Aan het einde van den tuin is een diep ravijn, de grens
van den lusthof aan de zijde van het gebergte, waar in
oneindigheid de bergwildernissen zich verheflen.
Mijn gastvrouw wijst mij de plaats waar zes weken
geleden een tijger uit het ravijn in haar tuin is gekomen.
Zij maakt niet veel ophef van het geval ; zegt alleen, dat
zich ook bij den ingang van de dessa maanden lang een
tijger heeft vertoond, met die hardnekkige eigenaardigheid
om altijd op dezelfde plaats terug to komen, totdat er
eindelijk door menschenhand wordt ingegrepen. be
inlander valt het koninklijk dier niet spoedig aan, want
de tijger behoort voor hem tot de gevreesde schepselen,
die door geheimzinnige banden met zijn eigen ras zijn
verbonden ; doch zoodra zich de wilde gast een proof
kiest, dan heeft hij het recht zich to verdedigen en is
het lot van den tijger beslist. Vaak komen er ook wilde
zwijnen in den tuin en des nachts hoort men de wilde
herten schreeuwen, die evenals de kidangs, de kantjils
en de wilde zwijnen, dwalen door de wooden op de
hellingen.
wij zijn den hof door gewandeld tot aan het ravijn
bij de Ardj oeno-helling. Het leven staat weer in het
teeken van den zonsondergang ; het ademt weer onder
lien gouden heiligenschijn, waarin alles van het heelal
een wordt ; waarin de roodkleurige bladerrozetten der
ananassen op den bodem even glorieus opgloeien als de
hooge kronen van de palmen en de verheven toppers van
het gebergte.
Voordat de duisternis valt keer ik terug naar het
verlaten hotel.
Na den eenzamen maaltijd neem ik een boek om to
lezen, doch het is niet mogelijk de aandacht tot het boek
to bepalen ; er is to veel in de omgeving, dat de gedachten in beslag neemt. Wanneer men niet alleen is,
dan heeft hetgeen daarbuiten bestaat niet die overO. L. XX I 17
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meesterende macht, dock is men all een, dan wordt men
onwillekeurig er geheel door beheerscht.
Plotseling komt een jonge Europeaan op mij af. Hij
stelt zich voor en vraagt of ik de dame van het hotel ben.
Als hij verneemt, dat ik gast ben, is hij uitbundig verheugd
gezelschap to hebben gevonden. Hij was juist besloten
den volgenden morgen vroeg weer to vertrekken, omdat
hij de ondragelijke melancholie der bergeenzaamheid niet
verdragen kon.

Het is Zondagmorgen.
Mijn jonge medegast gaat vroeg to paard het gebergte in.
Eenige uren later, als de morgendampen zijn verijid
en de atmosleer in het grootsche bosch1and op de helling
van den Ardj oeno nog van een zachte innige bekoring is,
wandel ik den weg naar Tretes op.
Op het smalle bergpad achter 't hotel, bij de bamboepoort van de dessa Palembon, heerscht dat zekere gezellige
leven van het Indische dorp.
voor den ingang der dessa zijn kleine jongens en meisjes,
mollige kinderen in schoone witte baadj es met roode,
blauwe of zwarte moesjes bedrukt, de armen en enkels
met zilveren bandj es versierd, bezig vliegers op to laten.
In een paar open loodsj es langs den weg, zitten vrouwen
to rusten ; zij hebben de lasten, die zij droegen, even
afgelegd ; bijna naakte kinderen spelen aan Naar schoot.
Een bergpaardj e, dat een dessa-man den Ardj oeno op
moet dragen om zwavel to b alen uit den Walieran-krater,
staat to grazers langs den weg, terwijl zijn berijder de
schoone gelegenheid waarneemt deel to nemen aan het
gezellig leven bij de dessapoort, voordat hij de eenzaamheid der wildernis ingaat.
Langs den weg staan en liggen overal brokken Steen;
grijze rotsblokken, grooter soms dan de kinderen, grooter
dan het bergpaardj e, grooter dan de man to paard, die
dit idyllisch laantj e, afgesloten door het malsche groen
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van pisangplanten en van varenboomen en door het
glinsterend bladerwerk van struiken, telkens maken tot
een intiem prieel, waarin toch de ruwe steenblokken
wijzen op wat daar boven de intimiteit van dit vriendelijk
dorpsbestaan heerscht, het ruw gewrochte levee van een
der grootste vuurbergen van Java, van de door het
onderaardsch gewel d ontstane kegels en bergruggen,
waaruit Ardj oeno's hoogtoppige kammen, de Widodaren
en de Waliran zich verheften.
Halverwege den krater staat een landhuisje „Lalidjiwa"
genaamd, wat beteekent : „Vergeet mijn ziel". Daaraehter verheffen zich de onafzienbare bergbosschen van
eiken en tjemara's ; hooger liggen de woeste steenvelden
tusschen begroeide hellingen met wildgras, daarboven
niets meer dan de woestenijen van lava, arch en zwavel.
En op den weeldrigen voet van dit demonisch landschap
liggen in harmonische rust de liefelijke dorpen Prigen
en Tretes, waar het leven met de spelende kinderen zich
als een idylle vertoont.
In den namiddag woedt een onweder om den Ardj oenotop. Door inktzwarte luchten zigzaggen de flikkerende
bliksemstralen ; met daverend geraas slaan de rollende
donderslagen naafi omlaag in de ruimte van het dal,
waar de echo's tot op verre afstanden knetterend opratelen.
Als een Godsoordeel gaat het noodweer over het leven.
Hoe begrijpt men op zulke overweldigende oogenblikken,
dat de boschvolken gelooven aan de albeheerschende
machten der natuur. Van een niet to omschrij ven
dreiging, zijn de helsche krachten der hemelelementen.
Hoog buldert de wind om het huis ; ramen en deuren
schijnen tot in de grondvesten ontzet. Plotseling wordt
alle licht verduisterd, worden alle glanzen aan het firmament verdoft. Zwart, altijd meer zwart, daagt uit de
wij dte van de h emelen op; altij d meer h elsch l icht
doorklieft met felle schichten het demonisch duister
enkele groote eenzame boomers op de berghelling van
den Ardj oeno schijnen allereerst het noodlottig mikpunt
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der helsche stralen. Dan eindelijk drij ven de sombere
wolken dalwaarts, naar het lage land van de kusten der
zee, waar zij in regenstroomen naar omlaag dalen
over het aardrijk. Als verreind en gelouterd verheflen
zich hoog de Bergen in een sereene wereld herboren tot
nieuw levee.
In de avonduren vertelt de jonge gast van zijn leven
to Soerabaj a, waar hij op een der groote handelskantoren
werkzaam is. Hij is verloof d, dock in de eerste twee jaren
nog niet in de gelegenheid to trouwen. Heimwee naar
zijn land en heimwee naar zijn meisje makers hem
ongedurig en gedrukt ; ofschoon heftig in opstand tegen
allerlei Indische toestanden, vooral voor j onge manners,
is hij geaukkig en tevreden in zijn werkkring en zeer goed
bestand tegen het tropisch klimaat. Hij is dankbaar
morgen vroeg weer to kunnen vertrekken ; de melancholie van het oord kan hij niet verdragen ; de schoonheid der natuur, de pracht van het licht, de bekoring
der bloemen bier in het gebergte schijnt hij niet to zien.
Hoe jong moet men zijn om zoo eenzijdig door het gevoel
to worden beheerscht. Maar de arme jongen heeft heimwee
naar zijn vaderland en h eimwee naar zijn meisj e.

Iv.
Strepen van vuur doorlaaien iederen morgen omstreeks
half zes het hemelgewelf boven het dal, voordat de zon
opgaat. Kul en dampig is de atmosfeer, totdat plotseling
nit gloeiende stralenbundels geheel het aardsche levee
wordt verwarmd.
De kamer boven het ravijn moet warden opgegeven ;
het is er to eenzaam, beweren de dames van het hotel;
de kamer ligt to afgelegen ; men klautert zoo gemakkelijk en onmerkbaar van nit de diepte van het ravijn op.
Naar goeden raad moet worden gelnisterd en verstandig
zijn is een gebod, al wordt er een verlies door geleden,
wat in dit geval beteekent de f eeerie van iederen morgen-
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stond, het aanschouwen van den prachtigen zonsopgang
boven het ravijn, prijs to geven.
In den namiddag vertelt de oude dame, dat er in
den nacht van drie tot vier uur in de dessa op de tonton
is geslagen, omdat er een paard is gestolen, dock de dief
is nog niet gevonden.
Langzamerhand beginners wij vrienden to worden.
Zooals zij daar to midden harer planters en bloemen rustig
vertelt van Naar vijf-en-zeventig-j arig levee, komt de
oude vrouw mij zoo kloek, zoo eenvoudig natuurlijk, zoo
verstandig voor. Zij is wel alleen, doch niet eenzaam,
want verder in het gebergte woven overal menschen,
die zich om de een of andere reden uit de samenleving
hebben teruggetrokken ; alien onderling verbonden door
een van de meest aangrijpende banden van het leven,
door den band der eenzaamheid.
Een jonge vrouw, de weduwe van een dokter, die
plotseling door een ongeluk op een bergtocht, haar
echtgenoot verloor, zich daarna een werkkring stichtte
door in het gebergte een tehuis op to richten om kinderen
to verzorgen, komt vaak in den avond, als de kinderen
naar bed zijn, haar bezoeken. Te paard, met een flambouw in de hand, trotseert zij de duisternis der wegen.
Op dringend verzoek van haar oude vriendin stemt zij er
soms in toe, voor het paard een man met een tweede
flambouw to laten gaan, die met een ijzeren staaf op
een l eeg petroleumblik slaat, omdat geraas en licht de
eenige beveiligingsmiddelen zijn tegen de in de wildernis
dolende dieren ; zij zelve lacht om al die voorzorgen en
zegt, dat wie in het gebergte woven wil, in de eerste
plaats moedig zijn moet.
De oude dame beweert, dat deze jonge vrouw een
volkomen gelukkig bestaan leidt. Zij heeft een goed
ingerichte woning en een grooten tuin. Als onderwijzeres
naar Indie gegaan, is zij in staat de kinderen zelf to
onderwijzen ; een huishoudster verzorgt het materieele
levee. Zij heeft meer aanvragen voor kleine huisgenooten
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dan plaats ; het aantal van acht wil zij niet overschrijden,
om eery intiem familieleven to behouden.
„Waarom worden niet meer dergelijke inrichtingen
voor kinderen in het gebergte geopend ?" is een vraag,
die men o nwill ekeurig d oet.
„Deze vrouw is door haar liefderijk hart spontaan
tot dit leven gedreven, daarom gaat het goed", luidt het
antwoord.
„Dit is Loch ook wel door anderen to bereiken. Wie
als vreemdeling in Indie komt wordt diep getroffen door
het leed van ouders, die kinderen hebben moeten afstaan
om oorzaken van klimaat, gezondheid of omgeving.
Overal vindt men oorden zooals hier in het gebergte,
waarvan men alles zou kunnen maken, en waar toch
waarlij k geen slechte invloeden beh oeven to zijn? Aan
liefderijke zorgen en goed onderwijs behoeft het toch
ook niet to ontbreken. Waarom sticht men in de schoonste
bergoorden van Java geen Europeesche scholen, met
internaten, waar meisjes en jongens tot aan den volwassen leeftijd zouden kunnen blijven ? De ouders
zouden de kinderen in de vacanties thuis kunnen.nemen ;
het familieleven zou niet verbroken worden, zooals thans
zoo vaak geschiedt voor wie hun kinderen naar Europa
zenden."
De oude dame haalt de schouders op. „Zoovele vragen",
zegt zij, „wie zal ze beantwoorden ? Het is voornamelijk
gebrek aan ondernemingsgeest. Men is gewend de kinderen
naar Holland to zenden ; iedere nieuweling doet, wat
zijn voorgangers hebben gedaan. Wie zal met zulk een
groot werk aanvangen, wie de scholen stichten, de huizen
inrichten ? Het meerendeel der Hollanders keert terug ;
ieder werkt slechts voor zijn eigen afgebakenden tijd.
Alleen de Katholieken maken daarop een uitzondering ;
zij zouden in staat zijn zulk een werk to ondernemen ;
zij werken zonder afzienbaarheid van tijd ; zij blijven
op dezelfde plaats, al zij het dan ook in opvolging van
personen. Doch de meeste jonge gezinnen die uitkomen,
zijn protestant. De jonge ouders, die weten, dat zij tien
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of twintig jaren in het Oosten moeten blijven, zouden
degenen zijn, die de handers voor zulk een Joel in elkaar
moesten slaan, dock wanneer zij Jong zijn, ontbreken
hun de middelen ; later hebben zij het vooruitzicht
zelve terug to keeren en met dat vooruitzicht zenden
zij de kinderen eerder naar het vaderland. Vaak gaat
het goed natuurlijk ; heel vaak gaat het niet goed. Bij
de hereeniging in Europa zijn de familiebanden misschien
niet voor het oog, maar in werkelijkheid dikwijls verbroken; all es hangt of van de invloeden, waaronder de
kinderen hebben geleef d in de jaren, dat zij tot zelfstan dig oordeelen niet in staat waren. Het is geen zeldzaamheid, dat ouders tegenover onafhankelijke eigenwillige jonge menschen staan, voor wie het meest beteekenende van hun samenleven is, dat er in het stoffelijk
onderhoud wordt voorzien. Zulk een onderneming kan
alleen gelukken op kleinen voet onder de drijfkracht
van iemand, die hart en verstand heeft ; uit zulk een
klein begin zou een groote daad kunnen groeien, die
een zegen voor ouders en kinderen in de tropen zou
kunnen worden."
„Hoe is u zelf hier gekomen?" vraagt men onwillekeurig.
„Ik ben een der velen die naar het Oosten zijn
getogen," antwoordde zij eenvoudig, „trachtend een
nleuw bestaan to stichten op een levee dat in de jeugd
gebroken is geweest. Ik woonde to Utrecht. In de
dagen, die mijn bruidsdagen waren, werd mijn bruidegom ziek ; voordat de dag aanbrak, die onze huwelijksdag had moeten zijn, werd hij grafwaarts gedragen. Het
leven, zooals het achter mij lag, in het huffs mijner ouders,
kon ik niet meer aanvaarden. Zelf moest ik het leven
nu maken, zelf het hernieuwen. Op welke wijze ? Dat
wilt ik niet. Fortuin bezat ik niet; van bijzondere gaven
was ik mij nimmer bewust geweest. Ik moest het leven
aanpakken, waar het zich voor mij aanbood. Op een
avond de courant opnemend, viel mijn oog op 't volgend
aanbod : „In een groote modezaak to Soerabaja wordt
een beschaaf de jonge vrouw gevraagd als zaakl eidster,
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met vooruitzichten van overname dier zaak." Ik schreef
onmiddellijk om in aanmerking voor deze betrekking
to molten komen, nam eenige maanden onderricht in
een groote modezaak en toog op het nieuwe levee uit.
„Dat leven ligt nu achter mij", vervolgde zij rustig.
„Ernstig en hard heb ik gewerkt en als het alles mij to
zwaar werd of mijn gezondheid mij begaf, ging ik naar
het gebergte tot rust en tot herstelling. Van leidster
werd ik bezitster van het groote mode-huffs. Van mijn
eerste spaarpenningen kocht ik een stukj e grond, hier
op den voet van den Ardj oeno. Yk liet er een klein huisj e
bouwen en later een kwe^ktuin aanleggen ; het is alles
langzamerhand met den opgang van mijn levee gegroeid.
Toen ik zestig jaren was geworden, heb ik de zaak verkocht en hier een ruim huffs laten bouwen. Nu ben ik vijf
en zeventig jar en geniet mijn levensavond op dit
prachtig hoekje van de wereld. Mijn huis is een rustpunt
voor eenzamen ; zooveel dit mogelijk is, ben ik een vraagbaak voor velen, want rijk is mijn leven geweest, rijk
aan ervaring, rijk ook vooral gedurende de jaren van
zwaren arbeid. Het hoogste geluk, dat in mijn jeugd
mij als het ware in de hand was gelegd, had ik van het
leven verwacht ; dat heb ik niet gekregen. Anders is
het geworden, ik heb moeten strijden, moeten verwerven,
moeten worstelen. Nu ik ou^d ben, mag ik het erkennen,
het is toch goed geworden. Naar het vaderland ben ik
nimmer teruggekeerd ; Indie, het verworven vaderland,
is mij dierbaar geworden."
Stil, eenzaam, verlaten is weer de avond in 't hotel.
Het schelle lamplicht beschijnt uit de galerij den
voorgrond van den tuin, de kleine steep en trappers en
de waterbekkens, waaruit het water door gemetselde
kanaaltj es, onder miniatuur rotsj es door, met zacht
murmelend geluid naar omlaag vervloeit. In het schelle
lamplicht zij n de bloemen zichtbaar tegen den duisteren
achtergrond van den tuin. Levenloos en gemaakt als
de opgezette tuin van een tooneel, schijnt dat alles in
het felle kunstlicht, dock daarachter, in de geheim-
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zinnigheid der duisternis, weet men den verren eenzamen landweg, die naar Porong voert en aan de andere
zijde van het huis de eindeloosheid van het verlaten
.Ardj oeno-gebergte. Om ons de atmosf eer van bloemengeur, van den prachtigsten zoelsten zomeravond.
Op het voetpad langs het huis flitst soms plotseling
de vlam van een flambouw, gedragen door de onzichtbare
hand van een onzichtbaren mensch, die laat naar zijn
dessa in het gebergte terugkeert. Verder is er van menschenleven niets to bespeuren.
Soms vlammen tegen de hooge berghellingen vuren
op, waar heel ver de droge naalden van een stuk tj emarawoud onbereikbare boschbranden voeden.
Verder is er niets dan stilte, is er niets dan eenzaamheid in den eindeloozen weemoed van den naderenden
nacht.
V.
Bij het rijzen van de zon, niets meer van het somber
irreele leven van den avond ; alles heeft zijn eigen gedaante hernomen ; de tuin staat niet meer als de tuin
van een tooneel ; al wat bloeit schittert onder zonnedauw ; als hooge lichtspiegels staan de glinsterende papajabladeren in de eerste stralen van den dag.
Iederen morgen zet de baboe bloemen op mijn kamer ;
een bakje met rozen, heliotrope, fuchsia's en Venushaar.
Zij noemt al de Hollandsche namen der bloemen en is
trotsch op haar kennis. Iederen morgen geuren kleine
Witte melatibloemen in het waschwater. D at alles is
eigenlijk niets en toch is het zoo veel, want het is een
goed begin van den dag, die hier in Prigen altijd weer
uitlokt tot schrijven. Het is alsof men in deze eenzaamheid zijn leven zou kunnen uitschrijven en dan to weten,
dat nog geen week geleden het drukke seizoen bier in
vollen gang was; dat alle kamers, alle pavilj oens waren
bezet ; dat de Fransche dame de laatst overgeblevene
was eener vroolijke levenslustige vacantiebende.
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Door de gelijkmatige indeeling der Indische leefwijze
gaat tot half vijf de dag om als een ademtocht ; het
thee-uur op het terras, een van de gelukkige oogenblikken
in het tropenleven, valt samen met het glorieuse uur
van den naderenden zonsondergang, waarin nog niets
wordt gevoel d van den weemoed van den avond.
Het is half vijf. De hooge machtige Ardj oeno-kruin
staat omwolkt. wanneer de atmosf eer op dit uur bewolkt
is, ontstaan de wonderlijkste lichteffecten. Het groen,
vooral van de groote glanzende pisangbladeren schijnt
als metaal, als door zonneglans verzadigd, zelf licht to
stralen. De zware bergruggen duisteren paarsblauw
tegen het roomig wit der wolken. Wonderhelle schijnselen
verlichten de aarde onder den omfloersden hemel. De
dag kept in het tropenland geen verdoezeling van tinten,
geen verzachting van samensmeltende glanzen. Alles
staat in eigen lijn, in eigen kleur, in eigen vorm, in eigen
wezen ; alles leett voor zichzelf, alles blijft zichzelf. De
bloemkelk staat op tegen het haar beschermend groen ;
roode rozen, gele rozen, Witte rozen schijnen in den tuin
in vakken van schelle kleuren ; zelfs het teedere lilas
van de heliotropes dringt zich op aan het oog. Iedere
plant in den hof, ieder wezen op den weg staat op zichzelf.
Er bestaat geen verband in de dingen ; er is geen samenvloeiing van het enkele opgaand in het geheel, er is geen
al-te-samen-zijn van leven als in den avondschemer van
het westen. Treffender nog is de volkomene onbewegelijkheid, de bijna doodelijke rust. Alles staat onbewogen ;
alles staat ais to wachten ; alles staat als ingehouden
van adem, als teruggetrokken van leven. Bloemen,
struiken, boomers, alles staat stil als in den dood, bij
het naderen van den nacht. Indien er iets kleins, iets
beknopts, iets armzaligs ware in deze natuur, dan zou
zij 't levenlooze eener decoratie nabij komen ; dan zouden
de helle kleuren en de doodsche stilte-effecten aan
kleinzielige gemaaktheid doen denken. Doch alles staat
grootsch, wijdsch, in machtige ruimten haar onmetelijke
horizonten in het glorieuze bergland.
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Rechts op een der hooge Ardjoeno flanken buigt zich
een bergrilg naar de vlakte, roestig bruin van kleur, waar
de bosschen op de hellingen zijn verbrand. Een hooge,
breed gekroonde bergeik werd als door het lot gespaard
op den kalen steilen bergrug. Hoe trekt die eenzame
verheven woudreus het oog, ieder uur van den dag, under
altijd veranderend licht ; als een wonderboom van hooge
mystiek staat hij daar, als uit een tafreel van het nude
Testament.
Langs het huffs ligt een smal mul paardenpad ; de
verbinding van den landweg over de bergdessa's met
den top van den Ardjoeno. Er komen sleehts Indiers
voorbij, to voet of to paard. Madoerezen, krachtmenschen,
groot van gestalte, donker van huid ; zij dragen den
hoof ddoek gevouwen rondom den schedel, het kort
geknipte Naar vrij gel aten op de kruin. Aan een zij de
is de weg afgeheind door een heg van geel lover; tegen
het belle geel van de heg schijnen to halver menschenhoogte in wisseling van felle kleurschakeeringen de voorbijgangers op. be meeste mannen Fier op hun kleine inlandsche paarden gezeten ; de vrouwen en de kinderen bijna
alien to voet, evenals de zwaar beladen koelies, die langzaam hun lasten den berg opzeulen, het brons der naakte
bovenlijven en het rood en bruin der sarongs prachtig afkleurend tegen de gele heg.
Langzaam verdoezelen de rosroode hellingen tot vaal
kopergeel ; scherper afgeteekend tegen den hemel verrijzen de violette bergkammen.
In den hof is de oude tuinman bezig bloemen to begieten ; hij sieramt de planters met het water uit een
der kleine waterbekkens van den twin. Telkens als hij
een emmertj e vocht over de bloemen sproeit, stijgen
sterke geuren van heliotrope en rozen omhoog. Wilde
katten sluipen geheimzinnig to voorschijn ; echte Wilde
tijgerkatten, met dikke staartknoopen.
Op de berghellingen ontvlammen opnieuw de boschbranden, alsof hun gloed gedurende den dag onder het
laaiende licht der zon gesmoord ware geweest. Geen
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andere geluiden zijn verneembaar dan het s3erammen
van den ouden tuinman in den hof en het ruischen van
het water in het ravijn.
Met welk een lief de worden de bloemen door dien
ouden man verzorgd. Van zonsopgang tot zonsondergang
werkt hij in den tuin. Er staat een groote manggaboom,
die zwaar van vruchten is; onder den beladen stam staat
een bak met roode rozen ; het is een offer van den ouden
tuinman aan den boom. Gedurende jaren had de boom
geen vruchten gedragen. De eigenares had gezegd : „ Ik
zou er wat voor geven, als die manggaboom weer droeg."
De boom stond nu vol gouden vruchten en de tuinman
had zijn meesteres gevraagd, wat zij nu wilde geven,
zij had dit toch herhaaldelijk gezegd.
„wat zal ik geven ?" vroeg zij. „wat kan ik geven ?"
„Een offer", had de oude man geantwoord.
„Maar welk offer ?"
„Bloemen. De manggaboom geeft ons vruchten, wij
kunnen uit dankbaarheid den boom Bloemen geven".
En hedenmorgen bij zonsopgang heeft hij den bak met
roode rozen aan den voet gezet.
Het is zes uur, het einde van den inlandschen dag.
Het werk is afgeloopen ; na de dagtaak wordt even
geknield onder den heiligen boom, ginds aan den tweesprong op den landweg ; met het gelaat gewend naar
het oosten wordt een kort gebed uitgesproken, dan de
weg huiswaarts ondernomen. Al klaarder afgeteekend
gaan de kleurige figuren der dessa-bewoners voorbij de
gele heg. Achter nevelen verwaast het dal onder de
rozig zachte weerschijnen 'van de ondergaande zon.
Zelf loop ik nu een Bind het zandpad op langs de goudgele heg. De pracht nu van de palmen tegen de in vuur
staande hemelen, de gloriegloed der blanke stammen,
der glanzende bladeren.
Plotseling gloeit al wat leeft onder brandend paars
in purperen vlammen. Plotseling staat op aarde alles
omheiligd door hemelsch licht.
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VI.
Koel is de morgenstond in de bosschen op de hellingen.
De geuren der bedauwde kruiden stijgen op als ademtochten van het leven, daar waar verblindend hel het
zonlicht doordringt in het vochtig wood. Mulle boschpaden leiden fangs duistere ravijnen of over zware zandbuilen, roestkleurig getint door afgevallen blad. Als groote
blanke f eestbouquetten sta g de kronen der kemiriboomen, waarvan de witte blader-bloemen verrassend
deinen op het eindeloos eentonig groen ; in de zandbulten zijn, verscholen onder struikgewas, Nolen zichtbaar van tijgers en van wil de zwij nen.
Hoog in de boomtoppen slingeren zich van stain tot
stam, onder het uitschreeuwen van heftige kreten, kleine
langarmige zwarte apen ; met hun vervaarlijke geluiden,
hun verwonderlijke sprongen en dwaze grimassen, gelijken
zij de potsenmakers van het wood. Plotseling openbaart
zich in het vriendelijk Bosch een levensteeken van het
ruwe bergland. Door een duistere loodrechte kloof,
ruischt tusschen de steile wanden, een waterval, verijlend tot zilveren wolken waterstof ; enkele zonnestralen werpen in de diepte van de kloof miriaden van
kleuren op millioenen droppelen.
In oude tijden werd jaãrlijks aan dezen waterval
een offer gebracht. Vele menschenoffers had de val
geeischt, want van den hoogen wand vielen de kleine
buffelherders en de veehoeders, die hooger in het Bosch
hun kudden lieten weiden. Men meende, dat de woeste
waterstroom verzoend moest worden, omdat de menschen
zich meester maakten van zijn gebied ; daarom werd
op de hooge weiden eenmaal 's jaars een koe geoff erd,
die van den rotswand to pletter werd geworpen in de
diepte.
Het wordt al heeter in het Bosch, naarmate de zon
aan den hemel rijst, maar de lucht blijft Frisch en koel
en de schaduw van de kloof met de tocht van het stortend
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water en het ritselend vochtgeluid der droppelen blijft
een weldadige verkwikking.
In• de nabijheid van het Bosch staat een inlandsch
huisje, waarin eenzaam een oude vrouw woont. Haar
naam is: Wha-Katji, wat beteekent : „oude vrouw
van een Mekkaganger". De dame van het hotel, die
mij door het bosch heeft begeleid, gaat haar even bezoeken.
Het is een wonderlijk bezoek. Wha beschouwt onze
verschijning als een soort heilige gebeurtenis. Zij woont
alleen in gezelschap van een troep kippers en ganzen,
met wie zij den ganschen dag verkeert en spreekt ; de
dieren antwoorden op hun eigen namen en verstaan
hun meesteres uitstekend.
Er is een groote kamer in de woning. Aan de eene
zijde van het vertrek, waar een deftige breede ouderwetsche bank staat, met kunstig snijwerk versierde h ooge
rugleuningen en zittingen van fij ne oogj esmatten, worden
wij verzocht plaats to nemen. Wha trekt zich terug naar
de andere zij de van de kamer, daar gaat zij zitten in
de opening der deur.
Nu roept zij haar kippers, alien genoemd naar Naar
vroegere jonge meesteressen. Voor haar huwelijk was
zij in dienstbetrekking bij een familie voor de vier dochters
van den huize. Zij roept Zeeziel, Cecile en Annie;
Australie, die bij verkorting Oos genoemd wordt, en dan
eindelijk haar lieveling, Bella, de mooiste kip met twee
witte kuikens ; het petekind van het liefste der vier
meisjes. Op den naam van Piet antwoordt onmiddellijk
een ga ps. Van uit de verte op het erf antwoordt iedere
kip op Naar eigen naam; alien komen naar haar toe
en stappen de kamer in; alleen Moor, een zwarte kip,
die altijd weerspannig is, nooit doet wat Wha zegt, loopt
het bosch in. De haan komt op een drafje met de kippen
mee, telkens tuimelt hij om ; „hij heeft vallende ziekte",
verontschuldigt Wha-Katji.
In de schoone dagen van haar jeugd is Wha-Katjf
de vrouw geweest van een inlandsch hoofd. Uit deze
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verbintenis bezit zij twee zonen, die onder Naar landgenooten een aanzienlijken rang bekleeden. Wha's deftig
huwelijk was klaar gemaakt, dock op een zekeren dag
is het mooie jonge vrouwtje gevlucht met een dessa-man,
dien zijzelf verkoos, omdat zij hem lien had. Met dien
stap trad zij terug in den arbeidenden stand en werd
baboe bij de vier jonge meisj es.
Lang en gelukkig is Wha's leven geweest met den uitverkoren man, die zes en negentig jaar oud werd en voor
wiens graf zij nu sedert twee jaren bloemen kweekt in
haar tuin. Wha zelf is zes en tachtig jaar; Naar levee
is nu gewijd aan Naar kippen, haar bloemen en haar
wekelijksch bezoek aan het graf van Naar Katji.
Wha's kamer ziet er wonderlijk nit. Niets van de
innige intimiteit van het oud-moedertj es-I even in een
vriendelijk vertrek van een Hollandsch binnenhuisje.
IJe kamer is een groote vierkante ruimte, met atappen
wanders, onder een hoog opgaand dak. Nog enkele
relignieen nit vroegere grootheid zijn overgebleven ; een
mooi bewerkt koperen blaadje met een sirihstel, een
reusachtige koperen kwispeldoor, die iets heeft van een
tempelvaas en een mooi gepoetst oud metalen koffieketeltj e, prachtig van kleur, met weer goud dan kopergehalte, spreken van de dagen der vervlogen weelde.
Wha heeft een bos slentels onder haar blauwe baadje ;
geheimzinnig gaat zij er mee naar een kart in den hoek
van het vertrek ; netj es gladgestreken liggen daar de
schoone baadjes en de mooie sarongs. Zij neemt een
blad met een theeserviesj e nit de kast, plaatst er het
mooie keteltj e naast, waarin eerst eenige lepeltj es suiker,
dan een paar schepjes koffie warden geworpen ; met
een koperen lepel roert zij alles om ; dan gaat ze er mee
p aar 't keukentje om er kokend water op to gieten. Zij
veegt de kopj es af, zet alles voor ons gereed. Zij gaat
dan weer stil zitten voor de open deur, pisangbladeren
snijden voor de ganzen. Zij spreekt nooit direct tot ons,
biedt de koffie ook niet aan, deze staat gereed als 't ons
behaagt ze to willen nemen.
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Als wij vertrekken, staat Wha op; zij wil gaarne een,
hand geven en buigt even naar omlaag ; een voorname
beleefdheid spreekt uit hare manieren.
„'1 ab e Nah".
„Tabe Wha".
„Wie is de vreemde dame ?", vraagt zij aan de eigenares
van het hotel.
„Nonna Tammou".
Dame op bezoek.
„Heeft zij geen toewan ?"
„Neen, zij is alleen."
„Gij alien zijt nog jong," zegt zij. „Wha is oud! Jong,
jong", herhaalt zij telkens zacht voor zich heen prevelend ;
't woord ,,jong" in het Hoilandsch. „0, hoe graag zou
Wha jong zijn !". Zij schudt al heen en weer met haar
schouders. „Het' is zoo heerlijk om jong to zijn."
Zij doet ons uitgeleide over haar en. De tengere oude
gestalte tracht zich al kl einer to maken als bewijs van
eerbied; het oude ronde hoof met de nog gitzwarte haren
buigt mee in de beweging. „Tabe Nah !", hooren wij
steeds ons achterna roepen.
„Tabe Wha", roepen wij ons oud gastvrouwtj e toe,
die weer op den drempel van haar h uis het gesprek met
haar kippers herneemt.
0, het verschil van deze woning met een Europeesch
binnenhuisje van een oude vrouw, waar het leven weemoedige stille intimiteit ademt, onder het schemerlicht
van kleine raamp j es. Hier aan weerszij den twee breede
openingen in het huffs, waardoor het koei en frisch blijft,
maar waardoor het schelle tropisehe daglicht zoo
onbarmhartig op dat oude levee en dien verganen rommel
schij nt, als over een stofboel van zes en tachtig jaren.
Geen enkel verscholen hoekje, geen zweem van innigheid ; slechts over het sirihstel is een versleten doekj e
gespreid en bij het schamele bed ligt een paar wollen kousen, want Wha-Katji is to oud voor de koude nachten
van 't gebergte.
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VII.
Men heeft zooveel tijd in Indie, omdat men zoo vroeg
npstaat.
Uren heb ik geshreven en nog is er zooveel tijd om
in het rozentuintje to luieren, voor dat de gong voor
de rijsttaf el luidt ; dat luieren na inspanning is een waar,
een echt genot ; het voelen van de zon, het zien van de
rozen, het niets in zich opnemen, maar toch het waarnemen van het grootsche leven om zich heen. Nog is het
Been elf uur, nog is bier in het gebergte alles gaaf en
frisch en welriekend en mooi en toch heeft de dag reeds
van half zes of geduurd. Het is zoo vroeg dag met de
eerste felle zonnestralen door het geopende venster ;
reeds uren zijn er geleefd en gewerkt en nog is de geheele
dag ons bezit ; is het dan wonder, dat men zoo overheerlijk lui mag zijn, zoo zalig een uur niets doers kan ?
Door de takken van een koningsvalen is een jonge
vrouw zichtbaar ; met een klein kindje in haar armen
komt zij aans]uipen in den tuin. Zij gaat tot aan het
middelste waterbekken om het kindje to Baden. Alles
gaat bijna zonder geluid, slechts wat zacht geritsel van
water en 't glinsterend natte kindje wordt onder het
stammetj e van een bloeiende heliotroop to drogen
gelegd ; dan baadt de jonge moeder zichzelf en verdwijnt
met het kind in Naar armen, even zacht als zij gekomen is.
Even is men uit eigen rust wakker geschud en denkt
„hoe eenvoudig, hoe natuur]ijk ; niemand, die tusschenbeide komt; niemand, die verbiedt of een antler hindert ;
het zou hetzelfde geweest zijn als er een jong hert uit
't Bosch was gekomen om aan het bekken to drinken ;
het is, als of alles gaat zooai s bet gaan moet."
Dan tegen halt twaalf komt een der beide dames van
het hotel met een versnapering, lets van vruchten met
sulker bestrooid ; dat gebeurt dagelijks. Bet is altijd
iets geheel onbekends, lets dat men in een echt Europeesche familie ook nooit zou leeren kennen. Die vriendelijke
O. E. XX 117
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verzorging is zeer aantrekkelijk, want met de vruchten
komen ook meestal een paar goede raden, tegenover
de y reemdelinge die in zoovele dingen zoo onwetend
is ; als de goede geefster is heengegaan, is het alsof een
moeder of een oudere zuster goed heeft willen doers en
het soezerig uurtje lijkt er nog gemoedelijker door.
Tegen den avond, voordat de duisternis valt, wandel
ik naar het kerkhof, een zoo vredige stille plek. Wanneer
men weet, wie daar rusten onder die marmeren zerken,
dan weet men ook van zoovele tragisehe levens, die bier
zijn geleefd. Zieken, die gekomen zijn om to genezen,
dock hun vaderland nimmer terugzagen ; een j onge
pleegzuster, die gekomen was om de zeeken to verzorgen
en door een ongeluk zeif het levee verloor ; angstige
bewoners uit Soerabaj a, hierheen gevlucht uit vrees
voor de cholera en enkele dagen na aankomst aan de
gevreesde ziekte bezweken. Ook aan Wha-Katji is een
stukje gewijde grond tot laatste rustplaats voorhaar ouden
echtgenoot afgestaan ; Wha heeft er verscheidene bakjes
met plantj es en kleine naieve p otj es met bloemen gezet.
Hoe afwisselend is het leven in deze bergeenzaamheid,
ook in het tragische.
VIII.
Vroeg in den morgen wandel ik den weg naar Tretes op.
Tretes beteekent : „gedruppel". Nooit heeft een oord
zijn naam beter gedragen, dan dit kleine bergparadijs
met zijn druppelend water, zijn bergdessa, die ook
Tretes heet ; zijn rivier op den Ardjoeno ontsprongen
en zijn waterval, beiden ook Tretes genaamd.
Overal kronkelen zich kabbelende beeken, de verrukking en het speeltuig der kleine villa's, die zich verheffen temidden der tuinen. Alles lijkt klein hier, kleine
beekjes, beknopte tuintjes, smalle wegjes ; overal grillige
kleine rotspunten, waarop huisjes zijn gebouwd ; het is
alsof het gedruppel in alles doorgaat, ook buiten het
water om.
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Al dit lieflijk klein vertoon van de bergdessa heeft
tot achtergrond de overweldigende wildernissen van het
grootsche kraterland.
In de diepe schaduwen van het verheven woud, liggen
geheimzi nnig als heilige vijvers, twee mystieke waterkommen, het Bad van Diana en het Nymphenbad.
In de meest lieflijk denkbare omgeving, der weeldrig
groene oevers dezer kleine bergmeeren, verheffen zich
toch nog kale kraterwanden, mogelijk duizenden jaren
geleden ontstaan door onderaardsche branden ; zij zijn
de nooit falende getuigen der altijd werkende machten,
die onverbiddelijk streng als wachters blijven staan boven
dit rustig vredig land.
In het Nymphenbad stort zich een waterval, uit een
onder lianen onzichtbare rotsspleet ; het is alsof het
water in onnaspeurlijke grilligheid, wordt voortgestuwd
door het duizendvoudig takken- en bladerenleven
omhoog tusschen het ijle groen van slingerplanten
schuimend-wit van kleur, omlaag bruisend en spattend
en klaterend in millioenen droppelen, waarvan het zonlicht di amanten maakt.
Heilige vijvers, als geschapen voor boschgoden en
waternymphen zijn deze mysterieuse bergmeren. Geheimzinnige glanzen deinen over de golvingen van het overschaduwde Water, vol weerschijn en kleurenspel uit de
wijde wereld rondom van verblindend Licht.
Het is de la atste dag in Prigen.
Tegen den avond wandel ik nog even l angs het erf
van Wh a-Katj i.
De witte rozen, de hooge witte oleanders, de witte
lelien, al de teeder blanke bloemen, gekweekt voor het
graf van den dooden Mekkaganger, staan in gulden gloed
als heilige bloemen tegen de bloedroode g l anzen van den
avondheme1.
Wha-Katji komt nog even buiten en roept : „Tabe
Nah !" Dan zacht in het Hollandsch : „Wel to rusten !"

DE JODEN IN SURINAME
DOOR

D. REGELING.

De Joden in Suriname vormen uit een sociaal-geografisch oogpunt een zeer belangrijk studie-object. Hier
toch zien we een groep Blanken, die gedurende een paar
eeuwen tusschen de keerkringen hebben geleefd en nog
steeds een factor van groote beteekenis zijn in hun milieu.
Hun historic houdt verband met gewichtige kwesties,
die 1°. van algemeenern aard zijn of 2°. vraagstukken
zijn, de Joden in '1 bijzonder betreflende.
Deze algemeene vraagstukken zijn: a. Kunnen Blanken langdurig in de tropen leven ? Dit in verband met
de bewering, dat ze er na 2 of 3 geslachten onvruchtbaar zouden worden ; b. Kunnen ze daar zwaren lichamelijken arbeid verrichten ? De bijzondere Joodsche
kwesties zijn: a. Zij n Joden geschikt voor landb ouw
in den ruimen zin van 't woord ; b. Wat kunnen de
Joden beteekenen voor den opbloei van Suriname?
Kennis betreffende de agrarische eigenschappen van het
Joodsche yolk is van meer dan theoretische beteekenis.
We denken her aan verlangens, die in sommige Joodsche
kringen gekoesterd worden, n.l. het Zionisme en het
Territorialisme. Dit laatste is de idee, dat zich de Joden,
indien Palestina voor hen onbereikbaar mocht blijken,
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in het een of ander territorium concentreeren moeten 1).
In Suriname is de geschiedenis in zekeren zin een
proefneming geweest en verschillende condities voor
een juiste proef zijn p ier vervuld, n.1. : a. de Joden
bezaten er een groote mate van economische vrijheid ;
b. ze genoten er geestelijke vrijheid ; c. de bodem was
niet ongeschikt.
De historie der Joden in Suriname begint ongeveer
in 't midden der 17e eeuw. De eerste Joodsche kolonisten
waren grootendeels Spaansche en Portugeesche ballingen,
die zich na verschillende omzwervingen aan de Surinamerivier neerzetten. De Engelschen waren daar toen meester
en ze ontvingen de nieuwe immigranten met open armen.
Velen dezer hadden in Brazilie den plantagebouw leeren
kennen en met leege handen kwamen de meesten niet.
Ze werden ook in Suriname plantage-houders. Hoezeer
ze door de Engelschen werden gewaardeerd, blijkt het
best uit hun eigen woorden, als ze zeggen, dat ze „zulke
voorrechten verkreegen, dat zij, zonder eenige uitzonderinge, met de overige bewoners op eenen gelijken voet
wierden gesteld, zelfs in zoo verre, dat zij met amptsbedieningen in de Kolonie bekleed konden worden" 2).
Toen de kolonie in 1667 aan de Hollanders overging,
vertrokken veel Joden naar andere Engelsche bezittingen

o. a. naar Jamaica. De Nederlanders haastten zich den
overigen het blijven begeerlijk to maken door hun
dezelfde voorrechten to verleenen, die ze onder Engeland
genoten hadden. Verder schijnen ze het den Joden, die
alsnog vertrekken wilden, niet al to gemakkelijk gemaakt
to hebben, dit plan to volvoeren. De Engelsche regeering
vond het zelfs noodig in een paar scherpe nota's tegen
deze handelwijze to protesteeren. Over gebrek aan
waardeering hadden de Joden dus niet to klagen.
1) Reeds heeft de Engelsche regeering zich eens bereid verklaard
Oeganda voor een bezetting met ,Joden vrij to geven. De schrijver
Israel Zangwill heeft zich bemoeid zijn yolk to bewegen dit aanbod
aan to nemen.
2) G. en H. taf. p. 50.
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Over hun toestand onder Hollandsch bewind zeggen ze:
„De Portugeesche Jooden hadden zich in Suriname op
een veel gelukkiger en gunstiger voet gevestigd, dan op
eenige plaats van het Heelal : zij werden, met een woord,
gesteld in den rang der Kolonisten van den Protestantschen Godsdienst zonder onderscheid : alle ampten en
bedieningen stonden, zonder eenige bepaalinge hoe
genaamd, voor hun open" 1). a. Ze hadden een eigen
vierschaar van burgerlijk recht, uitspraak doende over
geschillen tot de somme van 600 gulden toe. b. Leden
der natie, die op eenige wijze gevaarlijk werden voor
de rust, konden door het bestuur der natie bij den gouverneur voor verbanning worden voorgedragen. e. De
leden der natie vormden een compagnie van burgers
onder bevel van hun eigen kapitein en diens ofl'icieren.
„Dit alles", verklaren ze zelf, „zoude nog de gouden
eeuw der Natie in Suriname niet voltooien, zo dezelve
niet, in vereeniginge met alle de ander Kolonisten,
wierd geacht en bemind".
„De Jooden hadden het daar zeer tot hun genoegen".
We zien het dus : een vrijheid als nergens elders. Ze
vormen omstreeks 1690 een gemeente van 570 zielen
op een totaal getal Blanken van 1800. Ze bezaten 40
suikerplantages met ongeveer 9000 Negerslaven ; door
hun rijkdom en kennis waren ze de steunpilaren der
kolonie, terwijl de Joode Savane, het landelijk dorp aan
de Suriname-rivier, een bloeiende plaats was.
In 't laatst der 17e eeuw hadden zich ook eenige
Hoogduitsche Joden in Suriname nedergezet en wel to
Paramaribo. Kapitaal bezaten deze nieuwe immigranten
niet. In 1690 bedroeg hun aantal 40 a 50, dock het bleef
gestadig groeien. Ze genoten vrijwel dezelfde voorrechten als de Portugeesche natie verleend waren en
zetten het bedrijf voort, dat ze in Europa uitgeoefend
hadden: ze werden vooral kooplieden. Hun positie
vinden we aldus beschreven : „Dewijl hun staat die van
1) Id., pag. 101-102.
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koophandel en tabrieken was, zetteden zij zich to Para maribo neder : vervolgens door den arbeid hunner handen
voortgeholpen, zonder eenige van die gevaaren en rampen
to ondergaan, waaraan de Landbouw is bloot gesteld,
begonden zij, langzaarner hand, hun lot merkelijk to
verbeteren" 1).
Erg vriendschappelijk is de verhouding tusschen de
Sephardim en de Ashkenasim in Suriname niet geweest;
meermalen was ze vrij gespannen en de geschillen werden
dan op heftige wijze - ze gewagen er zeif van - nitgevochten. Een Portugees getuigt: ,,Misschien zal men
nergens Hoogduitsche Jooden aantreflen, die over 't
geheel, in zeden en manieren, met die van Suriname
gelijk staan; en de aanmerkingen, die door sommige
Schrijvers, ten opzigte van het onderscheid der beide
Natien, gemaakt zijn, zouden hier zeer kwalijk to passe
komen; want, uitgezonderd eenige belaclilijke bijgeloovigJieden en vat al le veel kweezelaarij, is het onderscheid,
in 't algemeen gesproken, niet zeer groot, en het zou 'er
geheel geen plaats hebben, zo niet eene zeer groote
menigte Poolsche Jooden, van tijd tot tijd, herwaards
overgekomen, hen, om zo to spreeken, bedorven hadden
door het invoeren van hunne manieren" 2)
Is het her niet, of we hetzelfde geluid vernemen,
dat in onze dagen wel eens vanuit Palestina tot ons
doordringt?
De 2e heift der 18e eeuw is een zeer gewichtige tijd
voor de Joden in Suriname géworden: de Portugeezen
worden van Iandbouwers handelaars. Wat zijn hiervan
de oorzaken? De Surinaamsche landbouw maakte toen
een zeer moeilijken tijd door, waarin vele plantage-houders
hun bezittingen verloren. Voor deze malaise zijn algerneene
oorzaken aan to wizen, geldend voor Joden en nietJoden. Deze zijn: a. Het wegloopen der slaven; b. De
plantage-leeningen.
1)
2)

Id., p. 106.
Id.. p. 108.
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Het slavenvraagstu k. De brandschatting^
die in 1712 de kolonie van een Franschen inval to lij den
had en die ook de Joden hevig trof, schijnt het begin
to zijn geweest van het tijdperk vol groote moeilijkheden.
De wanorde tijdens het korte Fransche interregnum had
den geest onder de slaven totaal bedorven ; wat vroeger
een last was, werd nu een geese! voor de kolonie : de
Negers liepen in massa's weg. De planters zochten in
hardheict het middel om onder de blijvenden den goeden
geest to bewaren, wat blijkens het resultaat een grove
vergissing is geweest.
De plantage-leeningen. In dezen tijd
speciaal het
vloeide het overvloedige Hollandsche
Amsterdamsche kapitaal als leeningen naar Suriname
at. De landbouw verkeerde niet in een toestand van
sterken groei ; daardoor kon dit geld niet werkelijk
voor uitbreiding der cultures gebruikt worden. Het
werd nu dikwijls verkwist : de planters richtten hun
woningen buitengewoon weelderig in en namen het er
op alle manieren goed van. 'Ten de geldschieters aandrongen op geregelde betalingen der rente, bleef deze
uit, want goede zaken waren op de ontvolkte plantages
niet to maken. Vooral in de 6Oer J aren van de 18e eeuw
werden vele verkocht.
Naast deze algemeene oorzaken van achteruitgang
golden de volgende vooral voor den Joodschen plantage
bouw : a. De Joden blijken in kennis van den landbouw
bij anderen achter to staan. Een hunner schrijft :
„'t Is waar, dat zij de weetenschap om laage landen
toe to maaken, toenmaals over 't geheel onbekend, nie
bezaten, en zich, in gevolge daarvan, niet nedersloegen
dan maar om hoog aan de rivier van Suriname 1)".
Die „laage landen" zijn de vlakten langs de rivieren
de Commewijne en de Cottica, die, wanneer ze eenmaal
„toegemaakt" waren, d.i. van een behoorlijke afvloeiing,
voorzien, de beste plantages leverden. b. De Joden voel'1) Id., pag. 160.
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den zich gebonden door hun bezittingen aan de Surinamerivier, waarlangs niet de beste gronden lagen. Ze verdedigen dit blijven aldus : „Zoze (d. z. de Joden, het
geen twijfelachtig is, met groot geld, al gronden aan
de Comowine hadden konnen verkrijgen" ...... (moet
men bedenken), „dat groote plantagien met alles wat
'er toebehoort, en een ontzaglijke menigte slaaven, die
hu nne haardsteden niet dan ongaarne verlaaten, deze
onderneming, (het verhuizen n.l.) zedelijker wijze, onmogelijk zouden maaken" 1). c. Het wegloopen der Negerslaven heet voor de Joden grooter plaag to zijn geweest
dan voor de Christen-planters. Door hun groot aantal
f eestdagen waren de meesters gedwongen hun werklieden
harder to laten werken dan anders noodig zijn zou.
d. Op de Joode Savane schijnt tijdens de feesten vrij
wat kapitaal vernietigd to zijn 2).
Dat de rampen van den landbouw bij de Joden scherpe
vormen aannamen, kwam, doordat zij de blijvers in de
kolonie vormden. De plantages wisselden in dezen tijd
dikwijls van eigenaar. Verloren de Joden de hunne,
dan werd hun plaats door niet-Joden ingenomen, omdat
immigratie van Joodsche landbouwers niet plaats had.
De immigranten waren Hoogduitsche Joden en die
vestigden zich als kooplui in Paramaribo.
Eerst verschenen de moeilijkheden, waaronder de
Surinaamsche landbouw zou kwijnen, niet aan de oppervlakte : nog Bing het den Joodschen planters betrekkelijk
goed. In 1730 bezaten ze van de 400 plantages er 115.
Na het ridden der 18e eeuw werd de achteruitgang
evenwel duidelijk zichtbaar. De trotsche Portugeezen
zagen zich gedwongen, „om de rampen en gevaaren van
den Landbouw" to ontgaan, hun plantages van de hand
to doen, in Paramaribo to gaan woven en zich, als de
Hoogduitsche, tot „den staat van koophandel en fabrieken" to wenden.
1) Id., p. 165.
2) Hartsinck, p. 756.
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Hoe was nu de toestand op het einde der eeuw ? In
1791 bezaten de Joden van de ongeveer 600 plantages
in de kolonie er nog 46, nog geen 8 % dus. Het getal
Blanke bewoners kan in dien tij d op ruim 33(,0 gesteld
worden, dat der Joden op 1300. Ze maakten dus meer
dan 3 deel van die Blanke bevolking uit en hun 8 %
toont wel duidelijk, hoezeer ze zich van den landbouw
afgekeerd hadden. Wet heet 3 deel der Joodsche bevolking toen in behoeftige omstandigheden verkeerd to
hebben, dock de klachten over armoede schijnen niet
a1 to ernstig genomen to moeten worden. Onder 't gegoede
volgens eigen opgave
3e deel waren lieden, die
kapitalen bezaten van 150, 200 en 400.000 gld. In 1796
teekenden eenige Portugeezen voor de oprichting van
een opvoedingsgesticht voor arme kinderen van alle
gezindten tot een bedrag van 59000 gld. Die kapitalen
waren door de Hoogduitsche Joden, en de Portugeezen,
die tijdig den plantagebouw verlaten hadden, verworven
in den handel met de Engelschen, met Engelsch-Amerika.
We kunnen hier niet uitvoerig de geschiedenis van den
Surinaamschen handel schetsen, dock moeten er toch
dit van zeggen : a. In de eerste plaats had men den verplichten uit- en invoer naar en van Holland; daarnaast
b. den noodzakelijk gebleken, eerst als sluikhandel gedreven, daarna onder beperkende bepalingen gedulden
handel met de nabuurlanden. Die handel nu was, en
werd nog meer, het terrein van actie der Surinaamsche
Joden; daarmee werden de groote vermogens verdiend.
Op dit gebied warm zij, met hun scherp verstand en
hun groote koopmans-activiteit, in hun element.
Met deze verandering van hun economische beteekenis
grog gepaard een totale omkeer van de stemming der
Diet-Joden tegenover hen. De Joden klagen over vernedering, beleediging en achteruitzetting. Z-e zeggen
„'t Gevolg hiervan (van hun verarming nl.) was, dat
de huizen der Jooden nooit meer door de Christenen
bezocht wierden, gelijk men ze ook niet meer uitnoodigde
om eenigerlei vrolijke bijeenkomste, 't zij dan openbaare
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of hijzondere, Nj to woonen. Men sprak zeus tot hen
met trotsheid". ,,Nooit had deeze of geene Jood ergens
in n'iisdaan, of men zeide, de Jooden hebben '1 gedaun".
,,Verscheidene kleine amptj es, die men hun, in andere
tij den, had toebetrouwd, werden hun flu benomen;
terwiji Metisen en Mulaters, zo bastaarden als wettig
geboorene, zeer voordeelige bedieningen verkreegen" 1).
In 1767 denkt men er over, in Paramaribo een soort
Ghetto voor hen in to richten ; een schouwburg, door
de Christenen gesticht, mag door Joden niet worden
bezocht 2)
Dc tijden waren dus wel veranderd. Waaraan nu deze
verandering in de stemming tegenover de Joden toe
to schrijven? Zijzelf zien de oorzaak in hun armoede;
ze zeggen: ,,Zoo spoedig de Jooden hun bestaan verlooren, en de armoede zich deed gevoelen, werden alle
de bronnen voor hun verstopt, en riiets dan gestadige
verachting en afkeer vernomen". Maar deze verkiaring
bevredigt ons niet; we zien den economischen ondergrond van dezen haat in de veranderde maatschappelijke
f unctie van de Joden. In het toenmalige Suriname,
waar de landbouw niet bloeide en waar van industrie
geen sprake was, was een stad als Paramaribo, cue in
hoof dzaak van den handel moest bestaan, een ongezonde
uitwas. Hier, waar de grondsiag voor een uitgebreiden
handel ontbrak, moest de concurrentie-strij d, vooral
door den intocht van een belangrijk aantal van 't platteland verdreven Joden, wel zeer hevig worden. De
Joden waren nu lastige medeburgers geworden, scherpe
zakenmenschen, die door hun successen in ,,kleine
moffelaarijen en truggelaarijen" - woorden van hen
zeif - hun medeburgers zeker niet vriendelijker gesteind
hebben.
Hoe reageerden de Joden op al het onaangename, dat
men hun aandeed? Zooals we dat het veel-geplaagde
1) G. en Hk. taf. pag. 173-175.
2) De meeste plannen tot beperking van hun vrijheid stuitten echter
of op het veto der bewiudhebbers in Holland.
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yolk op andere plaatsen, in andere eeuwen zagen doers:
ze sl oten zich in hun eigen kring op en zochten troost
in hun kerkelijke ceremonien. Een hunner zegt : „De
ongelukken en rampspoeden schenen hersteld to moeten
worden door kracht van bijgeloof". „De Jooden derh alven, al wat hun nadeeligs overkwam neemen d voor
kastijdingen des hemels, zochten niet meer one de inbreuken, op hun ne voorrechten en vrijheden gemaakt,
hersteld to krijgen" 1). Ze gaan zich beter voelen dan
de anderen : ze voelen zich van de overige bevolking
onderscheiden door grootere zedelijkheid en ze wijzen
met trots op de kleinere Joodsche sterfte. Waaraan ze
die toeschrijven ? Aan het feit, dat de Joden „weinig
wijn en heete dranken" gebruiken, terwijl het drankmisbrui k van de Christenen velen ten grave sleept.
Dus waren de Joden op 't einde der 18e eeuw stadsbewoners geworden en de schaarsche berichten omtrent
hen gedurende de 1e eeuw leeren, dat zich deze toestand
niet gewijzigd, veeleer geaccentueerd heeft. August
Kappler vond in 1842 de Joode Sa\ane slechts hewoond
door enkele doodarme Joodsche oudjes, de Jodenp1antages
vond hij vervallen en verlaten. 1)e vrijmaking der slavers
bracht den overblijvenden planters den genadeslag toe.
In 1865 werd het oude landbouwdorp, zoo lang het religieuse middelpunt van 't Surinaamsche Jodendom, voorgoed verlaten en latere bezoekers gewagen slechts van
enkele rumen.
Hoe ging het den Joden verder in hun stedelijk milieu?
We laten hier enkele getallen spreken. In 1791 bedroeg
het aantal Joden ongeveer 1300, in 1878, een kleine
eeuw later dus, 't zel f de. voor de jaren 1912, 1913 en
1914 vinden we ruirn 1200, terwijl de daling ook in
dezen tijd voortduurt.
De Joden zijn this als yolk achteruitgaande. Daarvoor
kunnen verschillende oorzaken bestaan : a. De gezondheidstoestand kan slecht ' zijn, hun sterftecijfer hoog.
1)

Id., 174.
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b. Het aantal geboorten kan klein zijn. c. Ze kunnen
in beduidende mate geassimileerd worden. d. De emigralie
kan Bela ngri j k zij i1, terwijl weinig of geen immigratie
plaats heeft.
Naast de vraag naar de grootte der Joodsche emigratie
en immigratie kan staan deze: „Gaan de Surinaamsche
Joden economiscn achteruit ?" Het verband tusschen
deze kwesties is duidelijk.
De phvsieke toestand.
Op grond van veler waarneming molten we constateeren,
dat de Joden geacclimatiseerd zijn. Prof. Dr. Joest
noemt als oorzaken van deze gelukte acclimatiseering :
1°. ze hebben nooit zwaren handenarbeid verricht ; 2°, de
Joden drinken niet. Daarover zijn de waarnemers het
eens : een dronken Jood is in Suriname, als elders, een
zeldzaam verschijnsel. Dat ze zich onth ouden hebben
van zwaren lichamelijken arbeid is een gewichtig feit,
waarop we terugkomen.
Een antwoord op de vraag in onze inleiding : „Kunnen Blanken langdurig in de tropen wonen of degenereeren
ze er vrij spoedig ?" hebben we nu. Het moet luiden :
,,Niel alle Blanken degenereeren er na een paar geslachten." In hoeverre of in het geval der Surinaamsche
Joden bloedmenging geholpen heeft, dur y en we niet
beslissen.
Doch al zijn ze geacclimatiseerd, de Joden dreigt
een ander kwaad, n.1. de schadelijke gevolgen van inteelt.
Familiehuwelijken komen zeer veel vo^r en iemand
die hen vele jaren van nabij waarnam, verklaart, dat
„het heele Jodeldom hem songs een groote familie leek
to zijn".
Soms gebeurt het, dat een Surinaamsche Jood met
zijn van elders komende Joodsche vrouw repatrieert,
dock deze gevallen zijn zoo zeldzaam., dat we gerust
kunnen aannemen, dat bloedverfrissching op deze wijze
niet plaats heeft. N adeelige gevolgen van deze inteelt
zijn merkbaar. Prof. Joest zegt, bij de Surinaamsche
Joden waargenomen to hebben: „Schwachlichen Kor-
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perbau, Triefaugen, verwachsenheit, Skrofulose, schlechte
Zahne, kurz alle Merkmale einer Passe, welcher eine
Auffrischung mit gesunderem, sei es auch mit Negerblut,
zweifellos zum Segen, gereicht haben wurde".
Hij geeft dus tevens een geneesmiddel voor de kwaal.
Al mag zijn schildering wat to zwart zijn, vast staat,
dat de familiehuwelijken een zeer nadeeligen invloed
hebben op de lich^melijke En geestelijke eigenschappen
van het Jodendom. Een kleine gestalte, algemeene slapheid en in sommige gevallen zelfs zwakzinnigheid schijnen
er de noodlottige gevolgen van to zijn.
Groot is verder de vatbaarheid voor lepra en filarial
die in vele Joodsche gezinnen slachtoflers maken.
Het sterfte-cijfer der Surinaamsche .Joden bedroeg,
gedurende eenige jaren ongeveer 20 per mule per jaar.
In dit opzicht maken ze naast de andere bevolkingsgroepen geen slechten indruk : de sterfte is bij deze
underen niet lager.
Het geboorte-cijfer.
Meerdere waarnemers verzekeren, dat het aantal
kinderen per gezin in de laatste tientallen jaren aan 't
afnemen is. Terwijl vroeger gezinnen met 5 tot 8 kinderen
gewoon waren, is het kindertal nu dikwijls niet grooter
dan 2 of 3, en dat vooral bij de gegoeden. Toch heeft
dit euvel zeker niet de afineting aangenomen, die het
bij de beschaatdste Joden van West-Europa vertoont
en op zichzelf schuilt hierin, nu althans nog niet, een
groot gevaar.
De assimilatie.
Dat het Jodendom in Suriname door assimilatie geen
grooter verliezen geleden heeft tot nu toe, mag, dunkt
ons, toegeschreven worden aan : a. hun groot aantal
in verhouding tot de Niet-.Joodsche Blanke bevolking ;
b. hun hoogere cultuur naast die der gekleurde bevolking. In de hand gewerkt wordt die assimilatie echter
door : a. de vrije, ongedwongen betrekkingen tusschen
Joden en niet-Joden; b. hun vrijzinnigheid ; c. hun
klein getal naast dat der gekleurde bevolkingsmassa..

DE JO[)EN IN SURINAME.

95

We willen hier bespreken
10. den overgang naar het Cnristendom; 2°. het gemengde hiiwelijk, en 3°. de verbintenissen met de ge
kleiirde bevolking.
Overgang naar het Christendom.
Over 't gehee] worden door de hoogere Joodsche kringen de godsdienstige voorschriften niet nauwkeurig
opgevolgd, vooral niet door de Portugeezen. Een groot
aantal zijn Jorn-Kippoer-Joden geworden.
Oveigang naar het Christendom heeft dikwijls plaats
gehad, vooral naar de Luthersehe kerk. in den regel
gaan niet de voiwassenen over, maar de kinderen bezoeken de cathechisatie van de Luthersche of wel van
de Her vormde gemeente.
Het gemengde huwelijk.
Fluwelijken tusschen Joden en Christenen komen
steeds meer voor. Vele Joodsche vrouwen huwen met
niet-Joden. Dit wordt in de hand gewerkt door het Beringer worden van het aantal Joodsche jonge manners
in de kolonie, over welk verschijnsel we nader zullen
spreken. De kinderen uit die huwelijken worden in den
regel Christenen. Deze verliezen worden hoofdzakelijk
door de Portugeesche gemeente geleden.
Bloedmenging met kleurlingen.
Bloedmenging met kleurlingen heeft veel plaats gehad
en heeft nog veel plaats. De verbintenissen zijn in den
regel van korten dour. De kinderen worden niet erkend,
terwiji legitimatie bij de Christenen veelvul dig voor
komt. Deze gekleurde nakomelingen der Surinaamsche
Joden vond Dr. Joest krachtiger en gezonder dan hun
blanke halfbroeders. Eertijds had ook opneming in de
Joodsche gemeenten plaats, zoodat velen der Portugee
zen - de oudste riatie! - geen onvermengd Joodsch
bloed meer hebben. Tegenwoordig is men in dit opzicht
kieskeuriger geworden en sluiten de gemeenten deze
kleurlingen buiten. Wel dragen deze dikwijls Joodsche
namen. Als typische illustratie moge 't volgende dienen:
De predikant der Hervormde gemeente vroeg Bens aan
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den voorganger der Hoogduitsch-Israelietische : „Weet
u wel, dat het meerendeel der lecuen van mid n kerkera ad
Joodsche namen draagt ?"
Onze conclusie moet dus zijn: door assimilatie lijclt
het Surinaamsche Jodendom bediiidend verlies.
De emigratie en immigratie.
De vraag naar de beteekenis der Joodsche emigratie
uit Suriname houdt nauw verband met de welvaart
van de kolonie in 't algemeen en van de Joden in 't
bijzon der. Het zou ons to ver voeren, indien we den
economisthen toestand in den breede bespreken wilden
en we meenen bier to kunnen volstaan met aan to halen
de conclusie van de Regeeringscommissie van 1911. In
haar rapport, betreffende den economischen en financieelen toestand der kolonie, zegt ze op pag. 66: „De
economische toestand is in 't algemeen ongunstig to
noemen". Daarna vinden we o^ er de hoof dstad 't volgende : „De hoofdstad Paramaribo, waar zich een groot,
veel to grool, gedeelte van de bevolking heeft samengedrongen, maakt niet een welvarenden indruk".
„Groote inkomsten komen slechts sporadisch voor,
slechts uiterst weinigen kunnen zich ruim bewegen.
De inkomsten van plantage-beheerders zijn niet van
dien aard om j ongelieden in die richting hun toekomst
to doen zoeken", enz. Geen frisch, krachtig economisch
leven dus. Welke plaats nemen de Joden in dit milieu in?
Velen hunner spelen een belangrijke rol, zijn burgers
van aanzien. Ze bewegen zich correct en vrij, zijn ontwikkeld en in den omgang met de andere Blankea vindt
de Joden-minachting, in Holland nog zeer gewoon,
geen plaats. Geen lief dadigheidsvoorstelling, waarti a n
't succes niet voor een belangrijk deel van de Joden
afh a ngt.
N aast deze Masse van gegoeden, in ongedwongen
verkeer met de overige bevolking levend, en vooral tot
de Porhgeesche gemeente behoorend, vindt men een
soort middenstand, nieer geisoleerd en meer orthodox
tevens.

DE JODEN IN SURINAME.

97

Arme Joden, zooals we die hier in Holland aantreffen, komen niet voor, wat wellicht gedeeltelijk toe to
schrij ven is aan de tropische omgeving, waarin de arm oede
minder scherpe vormen aanneemt. In 1912 werden door
de Hoogduitsche gemeente 27 personen ondersteund en
4 weezen verzorgd op een totaal-aantal gemeenteleden
van 558. De Portugeezen, totaal 652, steunden in 't
zelfde jaar 15 behoeftige personen en gezinnen.
Wat zijn hun middelen van bestaan ? Ze zijn kooplieden, winkeliers, bakkers, ambtenaren, onder wizers,
apothekers, artsen, praktizijns. De twee tandartsen zijn
Joden, de eigenaar der lucif ersf abriek is een Jood en
een paar houtzaagmolens zijn in Joodsche handers. De
winkeliers doen in kruidenierswaren in 't groot, in manuf acturen en ijzerwaren. In de laatste jaren zijn eenige
plantages voor betrekkelijk lagers prijs in bezit gekomen
van eenige Joodsche firma's, welke bezittingen ze zelf
beheeren. Ofschoon ze een belangrijke plaats innemen
in 't Surinaamsche leven, is toch achteruilgang merkbaar.
Daarvoor zijn verscnillende oorzaken aan to wijzen :
1. De betere stoomvaartverbindingen. Daardoor wordt
't grossieren minder noodig en vele kleine niet-Joodsche
winkeliers kunnen zicn van den Joodschen groothandel
vrijmaken. 2. De concurrentie, den grooten winkeliers
door de Chineezen aangedaan ; de laatste jaren ook door
den maatschappelijken arbeid van de Hernhutters. 3. De
emancipatie van de kleurlingen, die vele ambtenaarsposten bezetten. 4. De toestand van de Surinaamsche
plantages, waarvan vele geen bloeiend bestaan leiden.
lets over de concurrenten van de Joodsche kooplieden.
Het Rapport der Suriname-commissie zegt opmerkelijke
dingen van de Chineezen. We lezen : „Men vindt er
Chineezen, die in toenemend aantal in den winkelstand
werkzaam zijn en ook hier de bekende kenmerken van
hun ras volkomen vertoonen". Op een andere plaats
vinden we van hen: „Onder deze handelsondernemingen
(bedoeld zijn winkelzaken) vindt men er verscheidene,
die door Chineezen worden bestuurd. Het schijnt dezen
7
o. E. xx t 17
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niet slecnt to gaan en hun as ntal neemt dan ook voortdurend en aanmerkelijk toe. In tegenstelling met hun
vakgenooten van ander ras steunen zij elkaar zeer sterk
onderling" 1).
In 1911 werd door 20 kooplui in Paramaribo een
adres aan den gouverneur gezonden, waarin verzocht
werd, maatregelen tegen deze lastige concurrentie to
nemen, dock zonder resultaat. Hier zien we de historie
zich dus herhalen !
Gedurende de laatste jaren worden de winkelzaken
der Joden ook meer en meer door die der Hernhutters
bedreigd. Deze beschikken over groote kapitalen en
tevens over uitstekende commercieele krachten uit Europa.
Hun inkoopen in Europa en Amerika geschieden en
gros ; de prijzen, door hen gevraagd, kunnen lager zijn
dan die der Joodsche concurrenten.
In den handel worden de Joden dus steeds weer door
anderen verdrongen en vele Joodsche zaken beginnen
een kwijnend bestaan to leiden. Ook ambtenaarsposten
worden steeds meer door anderen bezet.
Als gevolg hiervan immigreeren zeer weinigen, dock
emigreeren velen. De ondernemende jongelui gaan naar
Holland en Noord-Amerika. Naar Holland gaan ze om
to studeeren o.a. voor arts, of meester in de rechten.
Ze hlijven hier of gaan naar Oost-Indie als dokter, officier
van gezondheid of in een rechterlijke betrekking. Ze
keeren niet terug, zijn dus voor het Surinaamsche Jodendom verloren. Ook meerdere ouderen volgen de jonge
verwanten naar Holland.
Dit verlies van de intellectueele jeugd moet voor de
Joodsche gemeenschap noodlottig worden. Tot nu toe
waren het meest jorige manners, die wegtrokken. Wanneer
we de bevolkingscijfers van de Portugeesche gemeente
over het jaar 1912 raa dplegen, zien we, dat het aantal
mannen zich toen tot dat der vrouwen verhield als 2
tot 3. Hier snijdt het mes aan twee kantan, want de op
1) Rapport Reg. Comm. 53-74.
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zichzelf reeds fatale emigratie der besten onder de mannen
drijft een aantal vroUwen naar het gemengde huwelijk.
Rechtens blijven de kinderen van deze Joodschoe moeders
wel Joden, doch ze worden voor 't overgroote deel
Christenen.
Vergelijken we Suriname met het eiland Curacao,
dan zien we, welk een ongunstig beeld het eerste vertoont.
Gedurende de laatste jaren emigreeren ook wel Curacaosche Joden, dock de meesten hunner keeren terug, rijker
aan handelskennis, die ze in hun geboorteland productief
maken kunnen.
Even een korte opsomming van de geconstateerde
verschijnselen : 1. De schadelijke gevolgen van inteelt
vertoonen zich. 2. Kleine gezinnen komen meer en meer
voor. 3. Assimilatie heeft plaats. 4. Immigratie heeft
bijna niets plaats; velen emigreeren en nog wel de
ondernemendsten.
Is er voor de Surinaamsche Joden een uitweg ? Wat
zegt het Regeerings-rapport van 1911? Dit : ,,In die
groepen (de Joden n.1.) bestaat naast goed intellect
veel kans op zelfoverschatting en gevoel van achteruitzetting. Herhaaldelijk hoorden we uit deze kringen
oordeelvellingen over Nederlandsche toestanden en vergelijking daarvan met Surinaamsche zonder dat van
eenig ernstig onderzoek, allerminst in Nederland, sprake
was geweest. Het lijdt geen twijfel, dat deze bezwaren
betrekkelijk gemakkelijk kunnen worden overwonnen
en de kolonie in dat deel der bevolking bij voortduring
een belangrijke intellectueele en ook finantieele kracnt
kan bezitten" x).
Het optimisme, dat uit deze woorden spreekt, vinden
wij niet op feiten gegrond. Is bier wel plaats voor optimisme ? Wig gelooven niet, dat de kwalen, waaraan
het Surinaamsche Jodendom lijdt, zoo gemakkelijk to
genezen zijn. Hier zullen andere middelen moeten helpen
dan een overwonnen van vooroordeelen. De ziekten
1) Rapport, p. 73--74.
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van het Joodsche yolk tre#en zoowel zijn eugenese als
zijn welvaart ; de remedies zullen ook naar beide zijden
moeten helpen. Indien de middelen althans to vinden
zijn! Onze diagnose luidde : Beperking van het aantal
kinderen kan een gevaar gaan worden. Hier hebben
we to doers met een verschijnsel, zoozeer verspreid en
tevens zoo gecompliceerd, dat het ondoenlijk lijkt bij
dit betrekkelij k kleine menschengroepj e naar middelen
er tegen to zoeken. Op grond van ervaringen, elders
opgedaan, zou men geneigd zijn to voorspellen : een
verergering van den toestand is waarschijnlijk.
Kan bloedmenging met de overige bevolking de Joden
helpen ? Zeer zeker zouden de gevaren van inteelt daardoor verdwijnen. Wanneer de Surinaamsche Joden het
advies van prof. Joest volgen, wordt het Jodenvraagstuk
tot een definitieve oplossing gebracht : er zullen dart
spoedig geen Joden meer zijn. Het schijnt, dat de in
1845 geimmigreerde Hollandsche boeren zich van den
ondergang zullen redden door steeds weer to vernegeren.
Het middel heeft, dunkt ons, to veel van zelfmoord om
aanbeveling to verdienen.
Hoe kan de immigratie bevorderd worden, de emigratie
tegengegaan ?
We komen nu op een terrein, waar eugenese en economie ten nauwste met elkaar verbonden zijn. Hier hangt
alles of van de vragen : Welke toekomst zien we voor
Suriname? Welk aandeel kunnen de Joden in een
mogelijken opbloei der kolonie hebben ?
Sommige kenners van het land zien het verschiet
donker. J. A. de Gelder b.v., in zijn werkj e „Het Heden
en de Toekomst der kolonie Suriname", komt op pag. 39
tot deze conclusie : „Het ongunstig oordeel, dat wij met
redenen omkleed, hiervoren over de tegenwoordige
en toekomstige waarde of beter onwaarde der kolonie
Suriname velden, moet tot de conclusie leiden, dat het
belang van Nederland op praktiscne gronden in hooge
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mate zou bevorderd worden door den verkoop of den
afstand van het gewest".

De Regeeringscommissie ziet wel eenig licht, dock
erg enthousiast is ook zij niet. Is er een toekomst voor
de kolonie, dan zal het in hoof dzaak een agrarische
moeten zijn, daarover is men het eens. De moeilijkheden
concentreeren zich dan in deze vraag : „Hoe krijgen
we arbeiders ?" En wat ligt nu meer voor de hand dan
hier to vragen : „Kan een immigratie van Joodsche
landbouwers helpen ?"
Hier zou het middel gevonden zijn voor:
verhefl'ing der kolonie; versterking, verfrissching van
het Jodendom.
Maar onmiddellxjk voelen we andere vragen rijzen, nl.
Zouden Joodsche landbouwers hier immigreeren willen ?
Zouden ze hier werkelijk landbouwers kunnen worden?
Zouden ze willen ?
In het Koloniaal verslag van 1908 vinden we een nota
van Dr. Benj amins, waarin deze kwestie behandeld
wordt. Voor immigratie zouden voor hem alleen Oosteuropeesche Joden in aanmerking komen. Maar deze
komen meerendeels uit de steden, waar ze kooplieden
waren en daar Suriname werkelijke landbouwers noodig
heeft, zouden deze lieden hier onbruikbaar zijn. De
stroom dezer landverhuazers gaat nu hoof dzakelijk naar
de Vereenigde Staten en zeker zal het leven, dat hun
in Suriname wachten zou, hen niet daarheen lokken
kunnen. Ze zullen niet willen 1). Dat is ook Dr. Benj amins meening. Niet alien echter komen tot deze conclusie, ook onze regeering nog rniet. Voor dezen is van
groote, practische beteekenis het antwoord op onze
tweede vraag : Zullen Joden in Suriname als landbouwers
immigreeren kunnen
Op dit oogenblik schijnt een plan to worden overwogen,
het in de kolonie met Joodsche landlieden to probeeren
en we! met Oosteuropeesche Joden. Onder hen zou dare
I) Zie daarover ook mijn opstel: „De Joden

in den Iandbouw".
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eerst een schifting moeten plaats hebben om een groep
to verkrijgen, waarmee de poging gewaagd zou kunnen
worden. Den zwaren lichamelijken arbeid in het tropisch
klimaat meent men dan draaglijk to kunnen maken
door den werktijd op de koelste deelen van den dagte
plaatsen. Nu ligt de werktijd tusschen 6 u. 's morgens
^n 6 u. 's avonds ; de nieuwe zou moeten vallen tusschen
5 u en 8-9 u. 's morgens en tusschen 3 en 8 u.
's namiddags.
Wat leert de geschiedenis der Surinaamsche Joden?
Nooit hebben ze zwaren handenarbeid verricht en op
hen kunnen de plannenmakers zich zeker niet beroepen.
Hier blijft to vragen : „Hebben ze niet gewild ? Of hebben ze niet gekund ?" Wij voor ons zijn van meening,
dat de reden van deze onthou ding zoowel een niet-willen
als een niet-kunnen is 1). Hoe dit ook zij, het feit blijft:
nooit hebben ze zich aan zwaar werk gewaagd. Onze
conclusie moet dan ook luiden : Van Joodsche landbouwers-immigranten mag geen hulp verwacht worden ;
niet voor de kolonie, niet voor het Surinaamsche
Jodendom.
Het terrein van werkzaamheid der Joden wordt zoo
beperkt. Welk gebied blijft nog voor hen open? Welke
toekomst kan hen daar wachten ? Ze zullen moeten
blijven wat ze nu zijn en zullen niet kunnen deelnemen
aan de primaire productie. We zagen, hoe in net voor
Suriname veel to groote Paramaribo hun positie ernstig
bedreigd wordt door de steeds scherper concurrentie,
de emancipatie der kleurlingen, terwijl de moeilijkheden,
waaronder de plantagebouw gebukt gaat, voor de geh eele
kolonie, ook voor hen, een bron van voortdurende
zorg is.
Zal hun strijd minder zwaar worden ? Wij gelooven
het niet. Op het eigen gebied van de Joden, vooral in
in den handel, zijn geduchte mededingers verschenen
en we mogen aannemen, dat die concurrentie zal ver1) Zie „De .Joden in den landbouw".
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scherpen en de Joodsche zaken nog meer achteruitgaan
zullen.
En zullen de kleurlingen in de toekomst minder naar
ambtenaarsplaatsen dingen ? Ook daarop is door de
Joden niet to hopen ; veeleer gelooven we, dat deze
steeds meer uit allerlei betrekkingen gedrongen zullen
worden.
Dan zou dus de toekomst van het Joodsche yolk
geheel van een mogelijken opbloei van den lalidbouw
afhangen. Zelf zullen ze in dien bloei Been groot werkzaam
aandeel hebben, niet als landbouwers, misschien niet
als plantagebeheerders. Want uit hun historie is dit to
leeren : 10. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Blanken in
de tropen hard arbeiden kunnen ; 2°. De Joodsche planters in Suriname hebben geen kwaliteiten getoond, die
zeer hooge verwachtingen wettigen.
Het Jodendom in Suriname zal, meenen wij, voortgaan zijn beste krachten of to staan en zich zoo steeds
meer oplossen in de omringende volksmassa.
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DE GROOTE WAANZIN
DOOR

BEN VAN EIJSSELSTEIJN.

Voor Cris Agterberg.

Diep in zijn wijden mantel gehuld, had de beeldhouwer de terugreis aanvaard. De breedgerande hoed
wierp een donkere schaduw over zijn fijn gelaat, waarin
de felle oogen fonkelden. Met de linkerhand droeg hij
de tasch met ontwerpen dicht aan zich, de andere hield
in een greep den mantel samen, die in wijde plooien
naar achteren uitspande en telkens bewoog in den koelen
nachtwind.
Er was in dien nacht geen gevoel, dan het gevoel der
geluidloos neerkomende regen en geen geluid dan de
harde klank zijner bitse voetstappen tegen de roerlooze
onbewogenheid der huizen. Het viel hem op hoe het eene
huis voor het andere uitsprong en hoe de dreiging der
scheeve spitse gevels een benauwenis was die hem
hinderde.
De nacht koerde naar hem uit oogen van duisternis.
De holle honger der armzalige straten gaapte naar
hem uit iedre slop en steeg waar langs hij kwam en
klauwde met wingers van ellende naar zijn wijd kleed, ......
dat telkens bewoog in den koelen nachtwind.
Hij dacht aan een verlaten waanzin, die voor hen uit
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woei door de straten en voelde terwijl h ^j de plooien
van zijn mantel dichter om zich heen trok hoe de huizen
langs hem Bingen als groote gestorven gezichten, ......
die staarden hem aan met oogen zwart van angst.
Angst f Hij Wilde spreken. Hij Wilde trachten door
den klank zijner stem de vreemde spanning to breken,
die op hem lag als een zwarte vloek. Hij wilde met het
onbeschroomd geluid zijner woorden zich weergeven
d'eenvoudige onbevangeheid van den dag. Hij zocht
den zip ...... den goeden zi p ...... En toen : bYj het
bewegen zijner benepen lippen hoorde hij d'eigene stem,
doch dacht dat het de nacht zelve was, hooguitzingende
boven de stilte der stall, met een geluid dat sprak :
„Dit is uw stad, met huizen en straten, met grachten
„en warren, welke gij gedacht hebt. Uw p arken met
„boomen, die donkerte vergaren ; uw vijvers die duister„nis zuigen uit het hart van nacht! Dit zijn uw kathe„dralen Welke gij gedacht hebt ; met trotsche torens
„hebt gij hen gedacht, met hooge spitse ramen en ge„bogen ommegangen, die nacht dragen op hun schouders ;
„met uitgestoken draken, die een tarting zijn in 't aan„gezicht van God.
„Over de grachten ;oeren hooge bruggen. De klokke„torens slaan van uur tot uur. Een stem van metaal
„roept in de stad: uw stem! Handen van waanzin
„zijn uw eigen handers. De straten zijn eenzaam en de
„huizen...... de huizen gaan aan u voorbij als doode
„gezichten, met oogen zwart van angst: uw oogen ! "
De beeldhouwer sidderde.
Hij verhaastte zijn schreden, dock het was alsof jets er
met hem mede trok door de verlaten stad. Op een der
hoeken, waar een lage lantaren rammelde in den wind
en het Licht huiverde over de muren, sloeg hij snel af.
Zijn eigen sch aduw liep geweldig vooruit, als een zwarte
reus opklimmende tegen den stee pen gevel. Toen stond
hij stil. Met den sleutel draaide hij langzaam de zware
deur open; de nacht ging hem voor en nestelde zich in
het oude huffs. De reus verdween. Een uithangbord
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knarste op roestige scharnieren. Ver weg jankte een
hond. Toen sloot zich de deur.
*
Met in het donker voorzichtig tastende handen schreed
de beeldhouwer behoedzaam den langen gang door. De
stilte hing loodzwaar in het oude huis. En toen met een
tot zekerheid groeiende angst voelde hij dat hij ni et
stond plotseling stil...... het hoofd
Hij
sneer alien
was.
voorover...... zijn opengesperde 6ogen dronken den nacht
in die om hem was als een zwarte vibreerende muziek.
De stilte spande zich tot een waanzin, dien hij schier
en in zijn slap bonsde het van
meende to hooren
binnen op : „het is er...... het is er...... het is er !"
Het moest voor hem zijn in het donker ; het zou
hem kunnen aangrijpen en zich vastzuigen aan zijn
bonzende hart. Het zou zich plotseling op hem kunnen
werpen en hem overweldigen --- zonder een woord ;
zonder een geluid. Het zou hem aangrijpen als een zwarte
schaduw en hem neerdrukken ;.......hem neerdrukken
en benauwen tot stikkens toe.
Zoozeer voelde de beeldhouwer de geweldige vervoering zijner angst dat hij meende zich in den nacht
to kunnen uitstrekken ais een onmetelijk visioen. Het
vas alsof zijn dreunende hartslag het geluid was van
twee verre mokers waarmede men rammeide op een
gesloten poort.
Naast hem: aan den muur hing de groote koperen
lantaren ; die hij aanstak met van angst trillende handen.
Het eerste wat hij zag was een groote verblindende vlam
en zijn eigen nerveuse witte vingers. Toen viel de gang
vol van een vreemden gelen schij n.
Het stond vlak voor hem. Hij kon het aanraken door
zijn hand uit to strekken. De wijd geopende oogen staarden
hem aan, totdat de beeldhouwer meende dat hij een verhaal was, dat gelezen werd. De dwingende mond droeg
een trek van grooten spot. Het hief de eene hand op
en de beeldhouwer zag dat de palm ervan als met vreemde
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voren bekrast was. Het wenkte hem en bewoog het hoofd
in de richting van zijn werkkamer, toen schreed het voor
hem uit. Het kaarslicht verflauwde tot een blauwen vonk
op de walmende pit, die opzij doorboog en doofde.
Met bevreemding dacht de beeldhouwer er aan hoe
hij er den vorigen nacht aan had gewerkt. Al maanden
had hij den drang in zich gevoeld tot het scheppen van
meer dan hij zelf
dit beeld, dat een mensch zou zijn
Almensch. En den vorigen nacht was hij aangevangen
met dezen arbeid ; maar verleid door zijn nerveuse
begeerte tot het ineens scheppen van dit werk, had de
beeldhouwer de driftig in klei opgezette romp, met de
aan den grond vast gewortelde voeten, ruw verwaarloosd voor het hooge gelaat, dat hij voelde groeien, onder
het bijna mediamiek bewegen zijner smalle handen.
Hieraan had hij gearbeid totdat zijn eigen gezicht oud
geworden was van het ingespannen staren naar dat
trotsche gelaat voor hem, met den dringenden mond
en de stroeve gelaatsplooien, waarin hij de ontzaggelijke
tragedie wilde l eggen van eeuwen geslachten. Het bevreemdde den beeldhouwer dat het nu voor hem stond;
dock niet zoozeer om het zonderlinge van dit verschijnen ; dan wel omdat dit nu pas geschiedde ; want
in hem leefde een vage herinnering, hoe hij den vorigen
nacht reeds verwacht had, dat het onder zijn handen
zou gaan bewegen.
Dit alles overdacht de kunstenaar, terwijl hij achter
het beeld aanschreed. Het liep voor hem uit met lange
regelmatige passen. voor den ingang van zijn atelier
stond het stil en schoof het zware gordijn terzijde. De
beeldhouwer zag in het lichte vierkant der deuropening
de groote gestalte met de geheven armen staan, als het
donker silhouet van een reus, die werelden torst en
hij meende dat hijzelf opgeslokt was door den zwarten
nacht. Het zag terug in den duisteren gang en staarde
naar den beeldhouwer die roerloos stond in zijn wijden
mantel. Zoo zagen zij elkaar aan. Dan bewoog het beeld
langzaam het hoof d. Het wenkte ten tweede male.
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Van een enkele Witte kaars lichtte een stil schijnsel
in de schemerende kamer. Het vloeide neer als een zange
rige muziek en boeide de fluweelen aandacht der roerlooze
voorwerpen, die stonden to luisteren aan groeven bij
elkaar en over de bronzen streepen der boekruggen
die stonden aan strakke rijen op de eiken planken, ping
het als glimpen van licht op een oude schilderij.
De beeldhouwer, zittende in zijn grooten stoel, scn ouwde
zwijgend naar het donkere beeld voor hem. De muziek
van het gedempte licht zong luider door de trillende
schemering en zwol aan tot een hooge melodie. En hierin
meende hij een stem to hooren, vreemd donker, van heel
ver af, kwam ze nader en nader tot hem, in een moeilijk
en wankelend rhythme, als van een die spreekt over
iets dat hem heel, heel dierbaar is; doch langzaam aan
duidelijker met de overwogene soberheid van woord voor
woord ; totdat hij den zin ervan kon verstaan, die zong
als een klok om zijn verbijsterd hoofd :
gij die den nacht hebt gekend als een
„Gegroet t
„vermoeiden waanzin ! Gij die mij hebt gedacht, die
„mij hebt gedragen, maanden en maanden en die mij
,,hebt gevormd uit klei en water! Gegroet !"
Het was het beeld dat sprak. De beeldhouwer zat
roerloos. Zijn Witte vingers gebogen om de ornamenten
der stoelleuningen, bleef hij onbewegelijk in zijn grooten
zetel. De groeven om zijn neergebogen mond ; de diepe
plooien, lijnen van smart, op zijn Witte gezicht spanden
zich zoo strak, dat zijn gelaat in de duisterende kamer
opblonk als een masker van uiterste tot brekens
toe gespannen aandacht. Het beeld sprak.
„Gij die den nacht hebt gekend als een vermoeiden
„waanzin, gij die ieder dezer tijden tusschen dag en dag
„hebt begroet als de duistere mijlpalen uwer ontroeringen
,, gij die ieder dezer hebt aanvaard met verwonderde
„oogen, dat nimmer met handers van verbijstering --„hoe verwondert gij u over dezen nacht, die niets anders
„is dan de daadwording uwer gedachten ? Want dit
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„-- het lied dat gij gehoord hebt, dit
het lied der
„wallen en grachten : gij hebt het gedacht. Gij,
„mensch, zijt er de schepper van, bouwmeester der stad
„zel ve en dichter van het golvend lied harer nachten.
„En ook dit : alles wat ik u zeggen ga gij hebt het
,,gedacht: droom voor bewoording ; gedachte voor
„daad !
„Luistert gij ?"
„Kent gij den verterenden hartstocht van den schep„per ? Uw gelaat is bleek als een ivoren masker. Uw
„oogen holle gaten, waarin verve on dering gloeit als in
„holen van vuur. waarom is uw aandacht gespannen
„als tot de aanraking van een nieuw geheim ? Gij weet
„wat ik u zeggen ga, want gij hebt het gedacht.
„Luistert gij ?
„Ik zal u het lied zingers van den grooten waanzin ;
„het lied der menschen ; het geluid der steden. Ik zal
„u het lied zingen dezer wereld. De nacht is blauw over
„het land. Er drij yen lichten op de rivieren als lage
„sterren. Een groote maan klimt op uit de kimmen.
„Er is een glans van water. De menschen zijn zwart
„geworden langs randen van nacnt. Hoort naar den zang
„deter volkeren !"
*
„Dit is het lied van den grooten waanzin !
„Van uit het Oosten zijn zij reader gekomen. Over
„zeeen van wentelend water; over rotsen van splijtend
„graniet ; over Bergen, rosgloeiende in den morgen boven
„wolken van vloeiend purper. Hier hebben zij zich gezet :
„aan de oevers der zeeen ; aan den donkeren voet der
„bergen. Verstaan zij het geluid der dichte witte regens
„over het land of spreken zij den taal der lawmen? Zij
„schuiven over den grond en leggen bogen van hout en
„steep over de breede rivieren. Zij graven schachten
„van duisternis naar het donker erts. Zij leggen wegen
„van geheim door de wanders der aarde. Het lied van hun
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„hoogmoed schatert boven de stilte der sneeuwvelden ;
„net rumoer van nun leven zwerft uit over de verlaten^
„heid der heiden. Zij verzamelen zich in straten van
„ellende, zij hopen zich op in steden van roet en honger.
„Geen landen geen zeeen, die ongerept blijven aan
„de brute geweldigheid hunner voetstappen. Zip vullen
„hun klauwen van begeerte met aarde en water, met
„wind en vlammen. Er is niets dat hun geen voordeel
„kan gever. Zij vertreden elkaar met voeten van ver„achting ; zij verslinden elkaar met muilen van haat.
„Dit is het lied van den grooten waanzin !"
„In den morgen trekken zij uit en haasten zich naar
„den avond. Zij reppen zich voort onder het hooge licht
„van den dag. Zij prijzen elkaar om hun grootheid en
„verstand ; zij spreken luide over hun groote liefde. In
„hun steep en huizen wetten zij wapenen van wreedheid,
„zij bouwen schepen van verderf op werven can duisternis.
„Zij lachtn om de teekenen van vreemde wereldeD
„Zij berekenen de banen der planeten. Zon, maan en
„sterren, volgen zij in hun wentelenden loop; en zeg„gen : ziet, een nieuwen dag ; ziet, een nieuw
„jaar...... en zij weten niet wat aan de kimmen geschreven staat in zinnen van ondergang.
„Zip trekken samen op de breede wegen van land tot
„land. Zij verzamelen zich weder ten nieuwen kamp.
„Dit is het lied van den grooten waanzin !"
De beeldhouwer beurde zich op uit zijn gebogen
houding. Zijn stem schokte vreemd uit zijn bewegenden
mond :
„N een ! N een ! Zij verzamelen zich ten opgang ! Zij
„verzamelen zich tot nieuwere gemeenschap. Zij verzamelen zich uit alle landen. Dit is hun kracht! Dit
„is hun hoop 1"
Het beeld lachte.
„Hun kracht is de kracht der herfstbladeren, die de
„wind op een hoop jaagt. Hun hoop is de hoop van ver„drinkende dieren die zich aan elkaar vastklemmen : --
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„niet de dood van den een; niet de dood van den aader
„zij sterven to samen".
„Wist gij niet dat dit over u komen zou als een onaf„wendbaar noodlot ?
„Hoort ! De waanzin schuifelt door de straten der
„stad. Ramen aan ramen staan de donkere oogen der
„huizen. Telt deze kerven : -- straten van mist en kilte
„Telt deze oogen : tieilmaal tienduizenden. Elk
„hunner verbergt haar eigen wilde leed ; haar eigen
„zwarte hartstocnt".
De waanzin tast met haar witte handen :
„Hoort !
„Wie schuilt er weg achter de ramen der huizen,
„wie verbergt zich in de kleine kamers der stad ? -„Wie werpt er woorden van stee p in het vergaderd
„ yolk op de voll e pleinen ?
„Wie spreekt een taal van graniet over de hoof den
„der massa ?
„Wie klopt aan de poorten dezer stad en zingt door
„de straten een lied van verblinding ?
„Hoort ! Hoort ! Dit is het lied van den grooten
,,waanzin! Opent uwe handen en aanvaardt den Onder„gang !
De beeldhouwer bewoog zich. Zijn stem kionk plotseling op, snel en heftig. De woorden die hij sprak waren
fel van een wanhopig verweer.
„Neen ! Neen ! Geloof aan den komenden dag,
„axon het licht dat reeds weifelt, boven de uiterste kim„men, ver achter de kimmen van nacht. Hoort ge niet
,,het gezang der velen, die komen door de straten der
„stad ? Zij dragen vaandels van bloed en flambouwen
„van druipend vuur zij schrijden nader op de maat
„van een koperen muziek. Zij verzamelen zich in de
„poorten van den dag, zij trekken uit door den wijden
zij gaan op tot een nieuwe wereld."
„tijd. Zij gaan op
De stilte viel vreemd en geruischloos dicht achter den
klank van zijn harde woorden. Het beeld was nader gekomen en stond nu recht voor hem. Tusschen hen lag het
donker vlak van de zware werktafel. De kaars brandde
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trager en met een groote schommelende viam. Vreemde
schaduwen doken op van onder de tafel en rekten zich
hooger langs de muren. De beeldhouwer zag hoe zij
trachtten zich vast to kiampen en hoe zij telkens neervielen en dan wegzakten in den grond. De stem van het
beef d begon nu zachter to zingen door het stervende
Licht:
„Ik groet v I -- Gij die mij hebt gevormd uit klei
„en water. Spreek woorden van f el verweer tegen hetgeen
„gij zelf gedacht hebt. Dit : alles wat ik u heb gezegd ;
„gij nebt het gedacht : droom voor bewoording, gedachte
„voor daad.
„Ik groet u! Gij die den nacht hebt gekend als
„een vermoeiden waanzin. Hoe verwondert gij u over
„dezen nacht, die niet anders is dan de daadwording
„uwer gedachten ? Ga uit naar de pleinen en spreek
„woorden van liefde tegen het yolk. Het antwoordt met
„spot en verachting. Spreek woorden van wijsheid in
„het midden der regeerders. Zij lachen......"
„De koningen spreken zotheid en de volkeren wreed„heid. Die zich verzamelen onder de vaandels van blaed
„en de flambouwen van druipen d vuur, trekken op
„door de straten der stad en zingen een lied van ver„gelding. Zij zetten haat tegen haat : hun kracht
„is de roekeloosheid der dwazen ; kracht zonder wijsheid."
„Zij verslinden zichzelven."
„Zij verzamelen zich van de einden der aarde en
„loochenen den mensch die alleen staat. Zij verachten
„de wijzen onder hen en maken rumoer over de kracht
„van den sterkste. Zij bereiden feest van vreugde aan
„den afgrond der verwording. Dit is het lied van den
„grooten waanzin"
„Opent uw handen en aanvaardt den ondergang dezer
„volkeren." –•Het beeld zweeg.
De beeldhouwer boog zich dieper in zijn stoel en borg
het gelaat achter ziju handen. De weifelende kaarsvlam
doofde met langere poozen en wierp spelingen van licht
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en schaduw over de witte muren. Ver in den vroegen
morgen kraaide tweemaal een haan.
Toen, voor het laatst, zong de stem van het beeld
nader ; hooger en zachter, als van heel ver gedragen
door de wondere ruimten van den tijd :
„Geloof aan den komenden dag, aan het licht dat
„weif elt aan de uiterste kimmen, ver achter de kimmen
„van nacht."
„Geloof aan den opgang die komt, ver achter de
„verwording van dit yolk."
„Geloof aan dit lied, dat gij
dat gij gedacht
„hebt."
„Wat gij verwacht van de einden der aarde : --- gij
„hebt hunne kracht niet gekend, • hunne wijsheid niet
„begrepen. Maar zij zijn er en zij verzamelen zich : in
„het teeken van den vlam verzamelen zij zich."
„Opent uw handen en aanvaardt den ondergang."
„Niet de dood van den een — niet de dood van den
„aader ; zij sterven to samen."
„Ziet : achter hen gloort het licht van een nieuwen
„dag. Dit is de dag die komt als een gouden aureool om
„het geweldig hoofd der bergen."
De beeldhouwer beurde het hoofd op uit zijne handen.
Hij zag hoe het beeld langzaam voorover boog. De
schaduwen gaeden over zijn Witte voorhoofd tot een
zware gevlochten kroon en speelden in donkere vlekken
over zijn diepgebogen gelaat.
Met een schok sprong de beeldhouwer op. Zijn oogen
vergrootten zich en zijn gelaat verstarde in een aandacht die hem spande tot het uiterste. En toen,
voorovergebogen in het stervende licht, dat nog eenmaal
opgloeide tot een zuivere witte vlam, ...... herkende hij
zichzelve

Als een luide bevrij ding was dit over den beeldhouwer
gekomen. Met eenige snelle schreden trad hij door de
duistere kamer. Hij trok de gordijnen terzijde en opende
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de groote ramen. Een vochtige morgen hing over het
land en aan den horizont groeiden streepen van vloeibaar
licht, waartegen de donkere silhouetten der torens zwart
afstaken. Er woei door de straten het geluid van kl okken,
die gongden om en om in de spitse galmgaten :
„Er is licht! Er is licht! aan de karat waar de zon
„niet on derging is er licht !"
De beeldhouwer lachte.
De vochtige geuren van het land drongen binnen in
zijn schemerende kamer. De spitse daken der torens
glansden boven de zwarte stad. Het licht groeide snel.
In de verte klonk een geluid van stemmen. Een wagen
ratelde over een weg.
De dag begon. 1--

VERZEN
VAN
SCHWENCKE.

DE VROUW.
Zij spreekt tot mij en ginder ruischt een lied,
Dat in mijn ziel haar woord komt begeleiden ;
De dag verbreedt zich tot muziek der tijden
En zip......, zij spreekt en kent mijn rijkdom niet......
Die stem, die stem......, o 't is een vreemd Verdriet,
Dat weemoedskleurig 't levee komt verwijden ;
Er is dat diepe, innig-diepe lijden,
Dat dankend toch , het nachtelijk schoone ziet......
Er is een wreed, maar teer geheim in 't leven,
Dat slechts de dichter in zijn godendroom
Vrijmoedig tot zich neemt...... Doch nu eens vroom,
Dan droef wordt hij in d' eenzaamheid gedreven......
Der vrouwe kracht is wonderfijn geweven,
Zij is 't geheim...... ! Ik nader haar met schroom......

©. E. xx I t 7
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HERFST.
0, h erf st, die altij d weer mij n n o o d en stilt
Gelijk een vrouw, die zacht komt aangetreden
In kleurig kleed, aandoenlijk kuisch van zeden,
Wier stille blik van drang tot heelen trilt......
Zij heeft het hoofd in 't nevelblauw getild
En 't blonde good der haren ligt vergleden
En ijl verdeeld op 't land ; Naar roze l eden
Zijn schoon van bouw en naakt, maar ongewild......
N een, Been getij bezit dat diepe wonder
Van hooge rust en lief de's vroom verdriet ;
Slechts 't naj aarsbeel d, dat kern van 't levenslied
In weemoed toont aan d' echten hypochonder......
Alleen de dichter ziet den gouden vlonder,
Die d' aard verbindt met 't hoogere geestgebied.

VERZEN
VAN

JOSEF COHEN.

I.
Wij dichters schrijven volgens Gods gebod
Zooals de winden waaien en de regen ruischt,
Zooals de kleine geelgors op een zomerdag
Zijn keeltj e opent en zijn wereld zingt4
II.
Werp de bloemen niet nit het venster
Op donkren grond,
Krnisig uw God niet, ook als Hij and is
En u niet hooren kan,
Minacht uzelf niet, toen gij nog jong waart
En uw jonge hart zoo graag hebt gegeven
Aan wie tot u lachte.

Weet je nog?
De fazant vloog nit het bosschage
Op in vlucht
Je lachte : „zoo schuw als een dichter."
Mijn ziel is weggevlucht van de menschen.
Zij zoekt de verscholenheid boven de wolken.
Zij vindt al vliegend over de wereld
't Zonnelicht.
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VERZEN.

Iv.
Vrees niet wat menschen zeggen,
Wat menschen zeggen gaat voorbij,
Als een donkre wolk op een zomerdag.
Wil met mij gaan langs dezen weg.
De bloemen zijn er mij bekend,
De vogels zingers mij hun lied,
Ik zal je leeren, hoe je minnen moet,
Vergeet jezeif en je zult herinnerd zijn.
V.
Wijsheid, trouwe kameraad,
Milde glimlach om 's menschen lot
Leer mij, help mij
Alles to begrijpen, alles to lijden,
Alles schoon to vinden en goed.
VI.
Sterven of levee is mij gelijk,
Als je mij n lipp en kust,
Leven en Dood zijn beide mijn vrienden,
Wanneer je tranen mij over de handen vloeien,
Maar eeuwig levee wil ik,
Als ik je glimlach zie.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELD
GEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXXVIII.
T usschen Gen ua en den Haag.
door omstandigheden buiten mijn wil gelegen
In de
al to lang geworden periode, verloopen tusschen het
verschijnen van mijn jongste Aanteekening en de onderhavige, heeft het rad der wereldgeschiedenis wel is waar
niet stil gestaan, maar bilster snel is het tempo zijner
omwenteling zekerlijk niet geweest. Onopgelost als in
December zijn ook thans nog : het Russische probleem,
dat van Duitschland's herstel en schadeloosstellingsverplichting, het vraagstuk van den Levant, en tot op
zekere hoogte ook het Iersche dat toen juist genaderd
was tot een vrede Engeland-Ierland om echter terstond
daarna over to gaan in een oorlog tusschen de Ieren
onderling, waarin de Britsche regeering zich in meerdere of mindere mate toch zal moeten mengen. China
beleef de een nieuwen burgeroorlog, die sloot met de
overwinning van een der partijen zonder de situatie
van het Hemelsche Rijk in de wereld-staatkunde aanmerkelijk to wijzigen, en eindelijk bled f eveneens ongewijzigd, helaas, de lamentabele economische toestand,
het droevigst in Rusland en vervolgens in afnemende
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mate minder droevig in Oostenrijk, Polen, TsjechoSlowakije, Duitschland, West-Europa en Amerika.
De groote gebeurtenis echter die al deze vraagstukken
in een nieuw en beter stadium had moeten brengen en
tevens hoop gevnn op herstel van het economisch verkeer tusschen de volkeren die lij den of to gronde gaan ten
gevolge van het ontbreken daarvan, zou de conferentie
in Genua worden, destij ds reeds aangekondigd als verlossende daad en in het voorj aar voorbereid door de
bespreking in Cannes. Ik weet niet of de lezer hooger
illusies gekoesterd heeft van deze besprekingen dan
schrijver dezes, maar indien dit wel het geval is, moet
voor hem de teleurstelling zooveel to ernstiger geweest
om nu maar moteen met de deur in huis to
zijn, want
vallen voorzoover thans to zien valt heeft zij volstrekt
niets opgeleverd, al hebben Lloyd George, Italiaansche
staatslieden en ook kanselier Wirth er hoog van haar werk
opgegeven. Wij weten natuurlijk alien uit langjarige
ondervinding, dat men zulke uitlatingen van staatslieden niet bij de letter nemen moet en dat zij gemeenlijk gedaan worden met het oog op binnenlandsche
politiek nog meer dan op buitenlandsche, edoch alle
waarde mag men haar toch + niet ontzeggen, en in elk
geval, als men zich hieraan niet tot op zekere hoogte
vasthouden mag, waaraan mag men 't dan wel? Welnu
dan, als men de uitlatingen voor en na de conferentie
met elkaar vergelijkt, dan treft het voigende verschijnsel
(en wel het meest treft dit in de uitlatingen van Lloyd
George die nog immer de hoofdpersoon der internationaal-diplomatieke tragedie of comedie blijft) : voor de
conferentie gehouden werd, stelde men het voor alsof,
indien zij slaagde, zij de langverwachte wereldverlossende
gebeurtenis zou zijn daar zij immers het eerste overleg
was tusschen de tot dusver vijandige volkeren der
wereld ; slaagde zij echter niet, dan zou zij juist het omgekeerde worden en leiden tot nieuwe ellende, ja waarschijnlijk tot nieuwe oorlogen. Na de conferentie evenwel,
hoewel zij geslaagd heette, werd ons verzocht tevreden
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to zijn met het bescheiden resultaat, dat er „een atmosfeer
van internationaal overleg geschapen was die sinds den
oorlog niet meer bestaan had", dat „er een wapenstilstand van acht maanden gesloten was tusschen hen die
nog immer bezig waren elkaar to bevechten of de lust
daartoe mochten voelen opkomen" en meer van dit
moois. De conferentie was mislukt ; de mislukking had
niet tot het noodlottige resultaat gevoerd dat voorspeld
was met het doel haar to doers slagen, maar had ook geen
enkele der quaesties opgelost, misschien zelfs niet reader
tot oplossing gebracht, naar welker beslechting wij alien
to gader snakken. Met name bleef de isolatie van Rusland
onbeperkt in stand en op de deelneming dezer millioenen
aan het wereldverkeer blijft het wachten, terwijl geen
hand meer dan totdusver uitgestrekt wordt om de hongerende millioenen in het levee to houden. De verhouding
van Duitschland tot zijn gewezen vijanden bleef wat ze
was en we zagen niet dat er een noemenswaarde stap
gedaan werd tot opklaring daarvan met dien verstande,
dat door stabiliseering van het Duitsche ruilmiddel
Duitschland op hechte basis kan deelnemen aan het
verkeer met het westen, waarvoor immers eerst weer
opheldering en wijziging van de politieke verhouding
noodig zal zijn. Nog veel minder geschiedde dit ten aanzien der vroeger tot de Oostenrijksch-Hongaarsche monnarchie behoorende landen. De eenige spijkers met koppen
werden geslagen, niet door de geallieerden samen met de
Duitschers of de Russen, maar door dezen onderling in
het veel-uitgekreten verdrag van Rapallo dat zoo halfjes
weer werd ingeslikt, maar niettemin zoo levend is als
zijn vrienden maar kunnen wenschen. Het resultaat
van alien arbeid was derhalve hetzelf de " als dat van
vorige conferenties : de moeilijkheden werden tot nader
order verwezen, d.i. naar nieuwe conferenties, waarvan
er een, de bankiers-conferentie in Parijs, zoo juist in Naar
pogingen is gefaald ten gevolge van Frankrijk's houding,
de andere, de Haagsche, ons na de mislukking van de
Genueesche werd voorgehouden als het licht waarnaar
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wij in dezen duisteren nacht hebben nit to zien. Intnsschen
moest en moet heel de arme wereld maar met haar ellende
blijven zitten, de Russen van honger sterven, de Armeniers
door de Turken uitgemoord worden, midden-Europa
gebukt blijven onder zijn toomeloos hooge prijzen en de
volken van West-Europa, en ook Amerika, verarmen
ten gevolge van hun hoogen geld-standaard, die de oorzaak werd der „malaise", welke de arbeiders werkeloos
maakt, de werkgevers in handel en industrie ongekende
verliezen doet lijden, de dagelijksche lijst van faillissementen tot een schrikbarende lengte laat aangroeien
en ambtenaren en intellectueelen, gedrukt door de geweldige belastingen die den vooruitgang hunner salarissen
verslinden, brengt tot fatsoenlijke of onfatsoenlijke armoe
of hen dwingt hun spaarpenningen of kapitaaltj es op
to makers. Zoo is de toestand na drie a vier jaar vrede.

Men zij zoo vriendelijk het bovenstaande niet als een
boutade to beschouwen en nog veel minder als een schimpscheut op die „domme diplomates" die door den man
achter de bittertafel of „in the street" al heel makkelijk
voor een stel ezels worden uitgemaakt. Inderdaad staan
de beste stuurlui nu eenmaal gewoonlijk aan wal en als
gij of ik in de plaats van Lloyd George of Poincare zat
dan zouden we er
de hemel beware ons ervoor !
vermoedelijk niet veel meer van terecht brengen dan zij.
Poog maar eens een groepj e menschen over een of ander
onderwerp van gering belang tot overeenstemming to
brengen en ge zult bemerken hoe spoedig uw energie
uitgeput is; stel u dan voor dat eenige tientallen diplomates met al hun staven van secretarissen en deskundigen,
sprekende in alle talen der wereld, het moeten eens worden
over aangelegenheden waarbij even zoo vele werkelijke
of vermeende levensbelangen hunner volken betrokken
zijn, en ge zult 't kunnen verklaren, dat de meeste van
die conferenties tot dusver uiteengegaaan zijn zonder
veel anders to doen dan de moeilijkheden aan de volgende
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over to geven. Voeg daarbij, dat die vergaderende staatslieden minder vrij zijn dan eenig ander mensch ter wereld :
dat Lloyd George niet zijn eigen zin en meening mag
voorstaan, maar die meening welke hem het voortregeeren
in Engeland mogelijk maakt, en dat dan niet omdat
zijn persoonlijke smaak dit voortregeeren zoo noodzakelijk zou achten (ik weet niet of dit het geval is) maar
omdat een regeling naar zijn eigen gezindheid niet het
minste nut zou hebben als ze niet door de competente
organen der Britsche staatsinrichting werd onderschreven.
Voorts dat Barthou zeker nog minder vrij is dan zijn
Engelsche collega, die een oogenblik zoo vijandig
tegenover hem stond, omdat hij to vreezen heeft niet
Poincare als persoon, maar de richting die Poincare
aan het bewind houdt en die Briand wegvaagde, toen
deze in Cannes slechts een oogenblikj e poogde naar een
andere karat to zeilen. Eindelijk, dat de Russen die in
Genua op zoo goeden voet waren met de diplomates
van het westersch kapitalisme, rekening en verantwoording hebben of to leggen aan zeer veel onverzoenlijker partijgenooten...... en de conclusie ligt al weer
voor de hand, dat van een vergadering als deze geen
wereldverlossende daden to verwachten zijn en dat we
inderdaad al heel blij mogen wezen, als men er elkaar
niet als vijanden bejegent, maar als die fameuze atmosfeer van internationale goede verstandhouding geschapen
wordt, die dan in den Haag nog beter moet worden en
endelijk misschien eens leiden kan tot waarlijken vrede.
Men vraagt zich alleen wel eens af, of het nu wezenlijk
noodig is, dat er telkens weer zulk een bespreking gehouden wordt. De reden dat zij zoo weinig effect sorteeren ligt
immers voor de hand: n.1. dat een oorlog van zulk een
geweld en zulk een langen duur alles dermate ontwricht
dat lange jaren noodig zijn om de goiven weer tot rust
to laten komen ; of, concreter gezegd, dat de volkeren
zonder uitzondering zoo zwaar beladen zijn met oorlogsgevolgen, dat ze alle op een of andere wijze zich hopen
to herstellen ten koste van een ander, met het gevolg
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dat ieders belang in waarheid fundamenteel verschilt
van dat van den ander en dat concessies door staatslieden gedaan, terstond aangezien worden als verraad
aan 's lands zaak. Deze geestesgesteldheid schijnt slechts
to kunnen uitslijten door de ondervinding van de onmogelijkheid om een ander de lasten to laten dragen, en zoolang die uitslijting niet heeft plaats gehad, schijnen besprekingen als deze wel tot vruchteloosheid gedoemd.
Aan den anderen kant
en zoo redeneeren vermoedelijk de diplomaten die dit alles natuurlijk veel beter
weten dan wij is het toch mogelijk dat dit internationaal overleg het proces dat doorgeziekt moet worden
helpt bespoedigen. Daar zijn dan nu toch weer Russen
van invloed in contact geweest met westersche staatslieden en als zij in Moskou terugkomen, kunnen zij de
kameraden, die in hun isolatie den geest van het westen
wat al to zeer kwijt geraakt zijn, met de zoozeer geprezen
„atmosfeer" besmetten, d.w.z. hun heel duidelijk maken,
dat er van het westen waarlijk niets los to krijgen is,
als men van hun kant niet wat verder over de brug komt.
Barthou kan dan toch jets van den indruk dien de onaangenaamheden met Lloyd George bij hem achtergelaten
hebben naar Parijs overbrengen en daar het bewustzijn
wekken, dat het spel niet al to hoog gespeeld kan worden,
wil men geen breuk met Groot-Brittanj e riskeeren. En
zoo kan Lloyd George na al wat hij met Russen, Duitschers en Franschen doorgemaakt heeft, zijn vrienden en
vijanden thuis doen begrijpen, dat hij er wellicht eenmaal
in slagen zal Duitschland lucht to geven om op adem to
komen zonder dadelijk Frankrijk een aanleiding to bieden
naar Frankfort op to rukken. En wij, die gezucht hebben
onder lange lappen met Genueesche berichten en geneigd
waren dat alles voor nuttelooze gewichtig-doenerij uit to
kramen, komen als we dit bedenken weer van onzen
wrevel terug en erkennen, dat de rein- en verblijfkosten
voor minister van Karnebeek en zijn stoet raadgevers
en van de journalisten e.d. misschien toch niet heel en al
in het water geworpen geld zijn, net zooals we, wanneer

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

125

we ziek zijn in vele gevallen des dokters drankjes slikken
in het bewustzijn dat we ook zonder deze, door de natuur
alleen, wel beter zouden worden, maar dat het ons toch al
licht ' ii paar dagen vroeger op de been heipt.
Met deze gevoelens staat schrijver dezes tegenover de
verwachte plechtigheden in den Haag. De lappen met
berichten zullen de kolommen onzer pers ongetwijfeld
nog veel overvloediger sieren dan bid vorige besprekingen
het geval was, en menig lezer zal er na de eerste dagen
al genoeg van hebben - misschien is dit standpunt reeds
lang bereikt als dit geschrift in druk verschijnt - en
opnieuw wrevelig worden, ,,omdat 't allemaal toch niks
heipt" ! Hij moge dan bedenken dat dit toch vermoede
lijk niet geheel juist is en het allicht jets baat en dat niets
doers zekerlijk niet heipt.
Dat het voor ons land of zelfs voor onze residentie een
groot geluk of een schoone onderscheiding zou wezen,
dat de conferentie juist daar gehouden wordt, gelijk ons
reeds van vele kanten is toegeroepen, het wil er bij mij
niet in - afgezien dan van de goede zaken die winkeliers
en hoteihouders zullen makers en die misschien indirect
onze berooide schatkist een weinig ten goede komen.
Men heeft immers, al confereerend, reeds bijna alle beschikbare plaatsen afgereisd, en wiji het flu eenmaal
noodig schijnt om elke maal to beproeven of het elders
soms beter lukt, zou het wel een wonder geweest zijn als
eindelijk niet eens de stad van het vredespaleis gekozen
werd, vooral flu er, sinds niet alleen de geallieerden meedoen, veel voor to zeggen is, saam to komen op neutraal terrein. 't Geen niet wegneemt, dat de aanwezigheid der Internationale diplomatie in de stad, die ook onze regeeringsbureaux herbergt, gemak en misschien zelfs wel eens
eenig nut kan opleveren. In deze Haagsche samenkomst
evenwel jets symbolisch to zien, jets als de dageraad van
den wereldvrede die in de stad van het vredespaleis zou
gaan gloren, is niet goed mogelijk en vermoedelijk zullen
we al blij molten zijn als over eenige maanden de staatslieden weer kunnen getuigen dat de atmosfeer van inter-
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rationale toenadering opnieuw een weinig duidelijker
merkbaar is geworden.
*
De hooge verwachtingen waarmee de Haagsche samenkomst eerst werd aangekondigd zijn trouwens bij het
naderen harer opening aanmerkelijk gedaald en in deze
dagen d.i. half Juni kan men in een macht van
berichten lezen dat zij geen conf erentie worden zal als
de Genueesche, dus geen wereldverlossende gebeurtenis,
maar alleenlijk een soort van akademische gedachtenwisseling. Ja in Parijs heeft men zelfs een Latijnsche
term ontdekt om haar onschadelijkheid aan to duiden,
heeft men n.1. uitgemaakt dat zij alleen dient „ad referendum" d.w.z. ze mag heelemaal niets beslissen. Vandaar dan oak, dat het een bespreking zal zijn, niet van
diplomates, maar van deskundigen. Deskundigen op
welk gebied ? Mij is het niet duidelijk geworden, ook
niet na het lezen van de lange lijsten met namen van
gedelegeerden. Hoog-politieke deskundigheid zal blijkbaar niet vooropstaan, want daarin munten de ministers
zelf natuurlijk uit en is niemand deskundigen dan zij, dus
zal het ten slotte wel neerkomen op economische en financieele deskunde. Edoch, de zeer belangrijke aangelegenheid van de internationale leening aan Duitschland staat
blijkbaar niet op het program, want daarover is in Parijs
gepraat tusschen bankiers e.d. en daarover kwam men
helaas niet tot een oplossing. Ook de vraag van de Duitsche
schadeloosstelling mag niet behandeld worden, daar Frankrijk 't verbiedt, en nog veel minder de quaestie der bezetting van het Rijngebied die zoo ruineus is voor de
Duitsche schatkist, want dit alles raakt het verdrag van
Versailles, h etwelk naar men weet een heilig huisj e is.
Al wat Duitschland betreft en van eenig belang zou
kunnen zijn voor het herstel van ons werelddeel, schijnt
dus buiten behandeling to zullen blijven en will daarbuiten geen enkele aangelegenheid van overheerschend
belang bestaat dan de verhouding tot Rusland, zullen
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wij, als we dan jets van het praten in den Haag willen
verwachten, moeten hopen dat althans deze in een ietwat gunstiger stadium treedt.
In Genua immers is to dezen aaflzien, als wij de zaak
nuchter bekijken, heelegaar niets bereikt, al wordt
deze waarheid in de officieele toespraken veelal verbloemd.
De Russen zijn naar Genua geinviteerd en zijn er gekomen met het doel de isolatie van het sovjetrijk op to
heffen. De westersche volken waren in vier jaar tijds tot
de conclusie gekomen, dat de raden-regeering tamelij k
vast overeind staat en diegenen onder hen wier regeeringen poogden Lenin c.s. ten val to brengen, hadden hun
pogingen als vruchteloos opgegeven. Allen, Frankrijk
niet uitgezonderd, waren tot de slotsom gekomen, dat
het voordeeliger was om verkeer met de roode repu buck to onderhouden dan haar uit de rij der beschaaf de naties verbannen to houden, waarbij dan de vraag
der formeele erkenning een onbelangrijk woordenspel is.
Moreele bezwaren tegen gemeenschap met de „sovj ettyrannen" kent alleen nog maar Amerika, want Frankrijk doet nog wel alsof het ze eveneens koestert, maar
zoodra de regeering in Moskou de oude schulden erkent,
zullen de moreele bezwaren verdwenen zijn. Trouwens
als zulke bezwaren niet bestaan tegen verkeer met een
regeering als de Turksch-Nationalistische die een heel
yolk laat uitmoorden
de berichten over de Armeniersmoorden zijn moeilijk to wantrouwen !
en zij ook niet
bestonden tegen gemeenschap met de oude Russische
autocratie, waarom dan wel in dit geval ? Bezwaren zijn
in deze richting dus niet to vinden en ook onze regeering, ofschoon ze nog immer een gezant van de oude
Russische regeering in den Haag erkent
welk een
positie !
had niet 't minste bezwaar de vertegenwoordigers der raden-republiek als evenwaardig met anderen
to ontvangen en in den Haag to herbergen. Aan den
anderen karat was in Rusland gaandeweg dezelfde overtuiging gerezen als in 't westen, n.l. dat herstel van verkeer tusschen het groote land en het rijke westen nood-
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zakelijk is, wil de Russische bevolking niet to gronde gaan
en op grond van die overtuiging werd ook aan die zij de
heengestapt over alle principieele bezwaren en de rein,
naar Genua, om overleg to plegen met de menschen van
een andere wereldbeschouwing, werd aanvaard. Het
was er derhalve om to doen, voorwaarden to vinden
voor een hersteld verkeer, zoo handig gekozen, dat zoowel
de communistisehe regeering in Moskou, als de zeer tot
toenadering gezinde Engelsche en Italiaansche diplomates
alsook de veel minder toeschietelijke Fransche staatslieden ermee accoord konden gaan. Men heeft het weken
Lang gepoogd, maar 't is finaal mislukt ! De conferentie
is eerst bijna uiteengespat omdat de Franschen 't al niet
eens konden worden met Engelschen en Italianen en
toen er eindelijk een soort van overleg tusschen dezen
was tot stand gekomen, kwam er van Russischen karat
een antwoord dat volstrekt onnaannemelijk was voor de
wederpartij. Het doel der conferentie was dus volslagen
mislukt en onverrichterzake ging men uiteen, na de moeilijkheden verwezen to hebben naar de deskundigenconferentie in den Haag. In Lloyd George's eind-speech
werd dit eigenlijk zeer duidelijk toegegeven, want zij
vormde een zeer goed gef ormuleerd en beleef d, maar
ondubbelzinnig dreigement aan het adres der Russen,
van deze strekking : „gij hebt ons heel wat meer noodig
dan wij u ; gij gaat to gronde zonder onze hulp, wij kunnen
't zonder u nog best stellen ; komt in den Haag met een
ander gelaat dan ge hier hebt getoond."
Ziedaar dus de vraag waarvan het slagen der Haagsche
conferentie grootendeels zal afhangen : willen de Russen
verder over de brug komen? Het antwoord hangt dan weer
voornamelijk of van een andere
vraag : in hoever overeena
stemming met al de westersche staten nog een noodzakelijkheid voor Rusland is? Immers met Duitschland
werd men 't reeds eens, met Italie is een overeenkomst
gesloten die wel is waar nog niet van kracht, maar
toch zekerlijk niet meer tegen to houden is, zoodat van
de grooten, Engeland, Frankrijk, Amerika en Japan
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overblijven. Met Japan schijnt reeds onderhandeld to
worden, omtrent Amerika's houding ten aanzien van
Rusland valt niets to zeggen, Engeland zou gaarne
willen als Rusland maar 'n beetje naderbij kwam en
alleen Frankrijk blijft wederstreven. De taak der Britsche
politiek-economisch-financieele deskundigen in den Haag
zal dus deze zijn : Franschen en Russen tot elkaar to brengen. Het werk is reeds voorbereid in de rota-wisseling
tusschen Parijs en Londen betreffende het programma
der conferentie en blijkbaar is de refs van Poincare
naar Londen, waarover in deze dagen berichten komen,
een nieuwe poging in deze richting, terwijl dan in den Haag
de lagere goden het werk moeten verrichten, waartoe
de opperste geesten zelf niet in staat waren.
Gesteld nu, dat men slaagt, d.i. het eens wordt op 't een
of ander program dat verkeer met Rusland weer mogelijk
maakt, zal het den een en den ander veel baten ? In
Frankrijk blijft men immer nog het tegendeel volhouden,
zeggend dat Rusland in zoo langen tijd niets zal kunnen
teruggeven tegenover hetgeen het van dezen karat ontvangt, dat het verkeer zou neerkomen op het verstrekken van een kolossaal krediet aan een hoogst dubieuzen
debiteur, die nog een enormen onbetaalden post heeft
uitstaan. Inderdaad is dit zeer waarschijnlijk joist, maar
wat is het alternatief ? Slechts dit : Rusland overlaten
aan zichzelf, of beter gezegd, aan zichzelf met Duitschland als helper, en ziedaar nu joist geen verscbiet dat den
Franschen kan toelachen. vermoedelijk is 't ook alleen
doze mogelijkheid, die Frankrijk bereid heeft gemaakt
om mee to doen aan verder overleg en in dien zin is dan
het Duitsch-Russische verdrag het tegenovergestelde
van een politieke fout geweest, althans voor zoover Rusland betreft.
vat Duitschland aangaat staat de zaak anders en
zijn uitsluiting
van de Haagsche
voorloopig althans
conferentie is en blijft de reden dat we van Naar zoo
weinig kunnen verwachten, want hoe gewichtig de Russischè quaestie voor de toekomst van ons werelddeel
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moge wezen, voor 't oogenblik zijn de verschillende problemen betreffende de verhouding van Duitschland tot
West-Europa oneindig belangrijker, en het is een groot
ongeluk, dat 't zij dan tengevolge van het Duitsch-Russische verdrag, 't zij om andere redenen, noch het valutaprobleem, noch de quaestie der schadeloosstelling, noch
die van de kosten der bezetting, kortom dus de herziening
van het verdrag van Versailles in den Haag ter sprake
mag komen. Wel is waar lezen we dezer dagen over een
reis van Stinnes naar den Haag en zal dus wellicht heimelijk dit alles wel besproken worden, maar de eigenlijke
conferentie zal er zich niet mede mogen inlaten.
Hoe betreurenswaardig wij dit ook mogen achten,
we zullen ons toch dienen to wachten de verantwoordelijkheid hiervoor op Frankrijk alleen to laden, want de
schroom om het Duitsche vraagstuk flink aan to pakken
ligt vermoedelijk dieper, n.1. in het wantrouwen dat
ook bij de andere Entente-volkeren nog altij d tegenover
Duitschland bestaat. En ook wij, die voortdurend in de
bladen de bewijzen lezen van het voortbestaan in Duitschland van dien ouden geest van agressie, die leven blijft
ondanks de republiek, wij kunnen dit wantrouwen begrijpen, billijken, moeten er misschien dankbaar voor
zijn dat de vuist van den overwinnaar de keel van den
verslagene nog immer niet loslaat en dat de voortdurende
bedreiging door het Fransche leger 't aan de mannen van
het Ludendorff-regime onmogelijk maakt, de macht in
Duitschland to heroveren. Waarlijk, zoolang dit gevaar
niet geweken is, kan er van ontwapening in Frankrijk,
en heel Europa, moeilijk sprake zijn en als de Fransche
staatslieden op dit punt van Been wijken willen weten
tegenover drang welke wellicht op hen uitgeoefend wordt
van Britsche of Italiaansche zijde, kunnen wij hun houding volkomen begrijpen. Wat ons stuit in de Fransche
politiek is niet dit, maar wel dat angstvallig vasthouden
aan de bepalingen van het verdrag van Versailles, ook
waar deze duidelijk vexatoir zijn, en het weder overeindkomen van Duitschland beletten ; 't is het voortdurend
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dreigen met nieuwe militaire maatregelen voor 't geval
financieele verplichtingen niet naar de letter worden
nagekomen ; 't is het verlangen om Duitschland to beletten zich economisch to herstellen tot een debiteur die
zijn verplichtingen kan afdoen. Eerst wanneer hierin
verandering gekomen zal zijn, mogen wij hopen niet op
wereldverlossende conferenties, maar althans op een
geleidelijke verbetering in de levensomstandigheden der
bevolking van Europa.
Groningen, half Juni 1922.

LEESTAFEL.
E. G. van Boihuis. De Rechtmatigen. Amsterdam. N.V.
Drukkerij Jacob van Kampen. z.j.
Niet altijd is het weglaten van het jaartal van uitgave op de titelpagina van een boek een betreurenswaardig feit. Er zijn gevallen waarin
het, als daad van pieteit, alleen maar dankbaar to waardeeren is.
Pieteit jegens den tijd waarin wij Leven en welks cultuur door een vorschend nageslacht eens mocht worden beoordeeld naar sommige uitingen, die met kunst geen andere relatie onderhouden dan een vijandelijke.
Zooals het hierboven genoemde boek. Een boek dat intusschen volstrekt
niet den indruk maakt van een argelooze of pretentielooze uiting : een
breed-opgezet boerendrama, waarin, terwille van de „rechtmatigheid"
zelfs niet minder dan twee moorden geschieden : een door een ietwat
malenden boerenarbeider op een beminnelijke jonge weduwe en een
door den auteur op onze Nederlandsche taal, daar waar hij zijn machteloosheid zoekt to verbergen onder een vooze gewichtigdoenerij met een
taal-op-eigen-houtje. Ware het niet om deze laatste geweldpleging, deze
impotente poging-tot-een-roman zou geen aanleiding kunnen geven
er een kwart-uur tijd of een kwart-bladzijde van dit tijdschrift aan to
wij den. Nu tart zij een protest:
,,......en de zon, prillerend van jeugdige kracht, moedig optrok."
,,...... de lucht, die helder als weleer kolkte over de wereld."
„H'r blikken dwaalden erheen, h'r handen grepen. Met haastige stroffelende pasjes slipte ze op h'r klompen naar de heg."
„Op z'n groote klompen sLorde hij binnen."
„Gelse snukte."
„Z'n bloote voeten schorrelden diep door het zand." ,.......de borne
stilte die leefde in het tweelicht."
„Het oude kerkje stond als een donker propfe gedrukt tusschen een
pluik hoog opgaand geboomte, waarboven parmantig uitspitste 't kleine
torentje, dat als een uitkijk stond voor heel het verre vlakke land.
het een doffe galm uit......"
Gedurigaan toonde
„(Tonia)...... maakte zich dan weer ergens anders to doen."
Dit zijn slechts enkele van de fraaiigheden, zooals die voor 't grijpen
liggen in dit over-langdradige relaas, waarin alles wat ookmaar even
naar spanning of ontroering zou kunnen zweemen, tot hopelooze verstikking is gedoemd.
Voorts zij nog vermeld dat deze „literatuur" ook nog „verlucht" is
en web met landelijke aspecten, die zich in een reeks van treffende gelijkmatigheid over de vier-en-dertig hoof dstukken uitstrekken. Gelukkig
is de drukker zoo welwillend geweest er hier en daar den tekst van de
achterzijde doorheen to drukken, waardoor er dan niet al to veel meer
van to zien is. Waarvoor hem hierbij zij dank gebracht.
MARIE SCHMITZ,

DE ZANGER.
Brelonsclie Legende.
DOOR

MARIE KOENEN.

Hij, zonder vader of moeder, zonder naam, als pasgeboren wicht in schamele doeken, gevonden na den
Sint-Jansnacht aan de voeten der Moeder-Gods van
alle-huip in de kerk van Rumengol....
De tantajo's, omringeld door de kringen der dansers,
hadden hoog opgevlamd dien vigilienacht, de brand
stapels van gaspeldoren en zeewier bestoken met bonte
papieren vaantjes rond het ruwe houthlokbeeld van den
heilige op den top. Zooals ieder j aar werd de vruchtbaarheid-gevende assche der vuren in den nanoen van
den feestdag bij opbod aan de peigrims en parochianen
verkocht.
Ditmaal echter zou de dorpspastoor voor de opbrengst
Been zielemissen lezen, maar hij loofde ze nit aan de
voedster, die zijn doopeling zou opnemen en grootbrengen.
Daar kwam AnnaIk, bleek en stil in haar weduwhuik,
rolde het krijtend kindeke in haar zwart voorschoot,
en nam het mee naar haar hut op den kustberg. Ze was
toen nog j ong, onlangs eerst was haar man in den
voorjaarsstorm met zijn visscherspink omgekomen, en
haar eersteling, na zijn dood geboren, was nog Been week
O.E.XXII8
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geleden, twintig dagen oud, gestorven. Niemand ontzei
haar het recht op den vondeling en op de vijf realer, die
de pastoor haar wekelijks zou uittellen.
Gewiegd op de knieen der treurende Annaik, in haar
rouw star en onaardsch als het beeld der Moeder Gods
zelve, ontwaakte Yann tot het levee door de eentonige
rijmreken, waarmee ze hem in slaap wilde zingers, de
oudste zangen die nog leef den onder het kustvolk.
Wind en zee, droomig ruischend en zoemend of opstormend in loeien en daveren, begeleidden Annaiks
klaaglijk diepe stem met hun eeuwig orgel.
Niet lang echter of Annaiks stem scheen steeds doffer,
de stem van zee en wind steeds luider to worden. Alleen
nog de zee en den wind hoorde Annaiks pleegzoon, en
op zijn beurt zong hij de liederen van Annaik om zee en
wind uitdagend to overstemmen.
wekte de zingende knaap op den kustrand zee en wind
nit hun alle-levee-overheerschende onverschilligheid voor
al wat leeft ? Onderling wedijverden ze om hem to lokken,
de zee met haar verten van glansschemer, de wind met
zijn geheimen uit de diepte der bosschen.
„Laat me gaan," vroeg hij zijn pleegmoeder.
Ze hing hem een zakj e gevuld met Armors heilige
aarde om den hals, kuste zijn weerbarstige handen, en
zei gelaten, maar met een vreemde donkerheid in den
blik : „Altij d heb ik geweten, dat je niet blij ven zou.
Moge de Moeder Gods je bewaren."
Hij ging. Maar volgde hij den lokkenden wind naar de
lvouden, waar hij, verwonderd door de suizelende stilte,
bij de klompenmakers woonde die hem hun kunst
eerden, dan bleef hij onrustig door het verlangen naar
de zee. Gaf hij zich aan de zee over, meezwalkend in een
der kleine rood-bezeilde pinken, dan werd het heimwee
naar het zon-doorwemelde groene lommer hem to machtig. Voor hem geen vrede, eer ze terugvoeren door de
wijde poort tusschen de rotskapen, waarachter hij bij
het uitzeilen opgetogen de oneindigheid had zien openblinken.
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Zoodra ze over het wijde meer der golf landwaarts
gleden, voelde hij bij het genezen hoe ziek van verlangen
hij was geweest ginds in die oneindigheid. De zee, de
zee...... maar overschaduwd door de kusten van Armor!
Armor, maar omspoeld en omglansd door de zee. Hij
groette de kleine ronde eilanden, die als tot welkom van
de kust losgevaren, hem lagen to wachten, welbekend
een voor een, rosbruin, een kroon van rotskartels, of,
T'ristans eiland, duistergroen met sparren beplant, het
eene met den zwart-wiekigen ouden windmolen, het
andere met een visschersstadje van blank getopgevelde huisj es om den doorzichtigen klokketoren.
En hij, die ginds in de oneindigheid aldoor droomig
had neergeschouwd om onder de defining van het rozenrocde en violenblauwe zeewater Armors verzonken
steden, Islente, Occismor of Ker-Is, to zoeken, waande
ze hier to zlen schemeren op den kam der kust, met
poorten, kerken en kasteelen verheimelijkt in den zonnenevel.
Ontroerd door een vreugde, die hem toch schreiensdroef liet worden, sprong hij aan land, staarde de woningen aan van het schamele visschersdorp, dat hij een
koningsstad had gewaand en zwierf naar de bosschen
der Zwarte Bergen om er weer bij zijn vrienden to werken.
In den zomernacht, wanneer in het heilige droomlicht
der maan de boomen schenen to bidden; in de herfstavonden, wanneer de gloed van het sprokkelvuur rood en
ros speelde tegen het ruige wulfsel der nog vol-belooverde
dorrende kruinen, verdroomden zijn stille verhalen over
ginds en vroeger, tot liederen die hij in schuw v&wonderen beschroomd zong.
Met ingehouden adem hoorden de houthakkers, de
kolenbranders en klompenmakers hem aan, zorg en
slaap vergeten. Soms vroeg een hunner hem verbaasd,
wie hem toch de zangen leerde, die immers niemand to
voren ooit of ergens hoorde. Dan antwoordde hij : „de
zee", en wanneer ze ongeloovig glimlachten, zweeg hij
treurig.
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Tot hij in een maneschijnnacht heendwaalde tusschen
de stammers nit, die hem immers insloten als benanwende paalschansen.....
In de kustdorpen herkenden ze hem reeds. Visschers,
die landziekig den vloed verbeidden; grijsaards, die
steunend op hun stok, urenlang mijmerend uittuurden
over den zeespiegel; vrouwen, die breiend of netten
boetend op den huisdorpel de uitgevarenen wachtten;
j ongemeisj es weggeloopen van haar kantkussen, babbelend arm aan arm, kijkend naar den da ps der meeuwen
boven den vloed; knapen nog opgewonden door hun spel
met het aanstortend water; ze kwamen in een kring
om hem staan, en hij zong.
,,Meer! Meer !" Ze kiapten in de harden wanneer het
lied van ginds en vroeger, van zwerversdrang en heimwee was uitgezongen. Hun oogen straalden en staarden
door een glans van tranen voor zich nit.
Neen, zulke g w e r z e n had Yann-ar-Gwenn, de
blinde die den Bretonners liederen meegaf in den oorlog
voor God en Koning, zeus niet gezongen; zulke s o n e s
Yann-ar-Minous niet, die bij elke nieuw-gedichte stroof
een keep in zijn kerfstok Sneed om het aantal to onthouden, die blootvoets kwam met de kiompen in de hand
om ze niet to verslijten, met den rundsleeren canapsa
leeg over den schouder om hem vol naar vrouw en
kinderen to kunnen terugdragen. Sint-Hervé, der zangers
blinde patroon, de zoon van koning Childeberts minne
zanger Hyvarnion en van Rivanone de harpspeelster,
had dezen Yann Rumengol wel heel bijzonder gezegend!
Weidra begonnen de dorpelingen op de kustrotsen in
de avondschemering vlammende vuren to ontsteken,
om hun die nog niet weerkeerden, to beduiden: ,,Spoedt
u huiswaarts, want de zanger is er."
Yann Rumengol, de vondeling van de Moeder-Gods,
verbaasd hen zoo to boeien en to ontroeren, verlangde
zeif meer, aldoor meer van hun aandacht en hun tranen,
en alles in hem, gedachte, herinnering, hoop en Broom,
werd tot zangen en zangen mild en welluidend, een vloed
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van geluk nit zijn hart naar al die andere harten. Hij
zong van vroeger, van heden en het eeuwig leven, en
altijd weer van het zalige onvergankelijke Armor, van
de zee, die Armor omwoelt en omglanst met eeuwig
held. En omdat hij het yolk van Armor liefkreeg, evenveel als Armors bosch en zee, wist hij ten laatste to zingen
van hun gelnk en hun leed of het zijn eigen was. Hij voelde
hoe hij de drempels hunner wankele woninkj es van
losse rotssteenen, zou willen knssen, zooals er soms
een van alien schnw zijn hand kuste, een gebrekkige
oude, of een moeder in rouw over haar zoon. Armors
levee, innig en vol, zong in hem, zong om hem. Hij behoefde maar stil to luisteren, en de liederen welders en
welden, onweerstaanbaar als de zeevloed bij het opgaan
der jonge maan.
„Ga met ons !" In heel Cornonaille, in heel Finistere,
wierf dorp en dorp om hem tegen de dagen van Armors
groote pardons. avant dieper dan de preek van den
parochie-pastoor sprak Yann Rumengol's lied tot hen.
Niet tusschen de speellni met hun doedelzak, met
biniou of bombardon, aan het hoof d der processie, voegde
Yann Rumengol zich. Maar, met den ronden vilthoed en
den grooten palmhonten rozenkrans in de hand, ging hij
in den donkeren drom der manners, die ernstig en ingetogen
moeders en meisj es met haar sneeuwblanke vlinderkapjes volgde, ringsom de kleurige zijden en fluweelen
kerkvanen, het beeld van den patroon en het opgetuigde
offerfregat door zes Witte matrozen op de schouders
gedragen. Zoo trokken ze menigmaal in den nacht uit
om eerst in den namiddag aan to komen, en ook duurde
de tocht wel dagen. Naar Sinte Anne togen ze of naar
Sint Yves, naar Sint Gwenoleus of naar het graf van
Sint Ronan in Locronan, het bergnest dat in zijn groene
heuvelakkers boven de baai van Douarnenez hangt.
Ook naar Plougastel ging hij mee, waar alle vogelaars
der streek op het kerkhof samenkomen om de roodborstj es, merels, putters, spreeuwen, lijsters en tortelduiven, die ze in teenen kooien meebrachten, alien tege-
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lijk to laten kwinkeleeren voor de zeven heilige patroons
der parochie : Sint Tremeur, Sint Claudius, Sint Jan,
Sinte Christina, Sint Adriaan, Languy en Gwenoleus. Of
naar een der met hoefijzers versierde kapellen van Sint
Eloy in Goelo, waar alle merries en veulens en hengsten
aan den teugel voor den grooten patroon der paarden
werden geleid. Het liefst echter scheepte hij zich in met
die van Plougrescant, wanneer ze trokken naar het
eiland Loaven, en hun vloot van sloepen, barken en
roeibootj es met de kerkvanen tot zeil en het kruis tot
mast en stag, in optocht het gewijde schip geleidde met
het beeld van Sint Gonery, Eliboubane's zoon, die toch
Bens in 't jaar zijn moeder moest bezoeken.
Tusschen hoogmis en vesper, in het uur dat pijpers en
blazers en de dorstigste der mannen in de herberg zaten,
als de torenklok zonder tusschenpoozen meer en met
aldoor korter en haastiger slagen bengelde, omdat de
pelgrims hadden uitgeluid en het nu de beurt van hun
kinderen was, zat Yann Rumengol wel in al die
beevaartoorden op de bovenste trede van kruis of Calvarievoet in een hoek van het belommerde kerkhof of ginds
onder de boomers terzijde van den dorpsweg, en hief zijn
O Breiz Izel, o kaera vro!
Koat enn he c'kreis, mor enn he'zro!
„O Bretagne, o schoonste land! Bosch in het midden, zee allenkant."

aan, dat de inleiding was tot vele zangen over Armors
zee en bosch. Niet luid en vroolijk was zijn lied maar
van zoo innigen klank, dat hij scheen to zingen wijl hij
voor ontroering en verteedering geen tranen, maar
alleen die wondere woorden vond, vromer dan gebeden.
Als ontwakend uit een droom zag hij soms midden onder
dit zinnende zingen de omstaanders aan, die hij geh eel
was vergeten, en verlegen om het zelfzuchtig geluk van
zijn lied, begon hij een ander over hun hartzeer en hun
rouw, die Sinte Anne mocht gelieven to genezen, over
hun hoop die Gwenoleus of Yves zouden zegenen. Klonken
eindelijk, na het ordeloos kindergebeier de eerste nopende
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slageii der vesperkiok, dan zag Yann de stilste zijner
toehoorders met uitgestrekte armen op de knieën naar
de kerkpoort kruipen. Maar hij zeif keerde zich af, naar
de zee, wier stem hij al zingende steeds luider met de
zijne had hooren samenzingen, en zonder het to weten
dwaalde hij langs de kust, tot hij in een ander dorp uittoog met een ander pardon, achteraan, de stilste in den
drom der stille mannen.
Wel Wilde er dikwijls op kerkhof of marktplein een
speelman met zijn biniou hem vóOr zijn, dan weer een
zanger die schor en suf samenzong met zijn vrouw, een
enkele maal Daniel de Pijper met zijn doedeizak, en veelal
allerlei liedjeszangers, die het nieuws van den tijd bezongen en ten slotte een handvol papierblaadjes in de
lucht strooiden, waarop hun rijmram met zwarte letters
gedrukt stond. Elk lied eindigden ze rammelend met hun
bedelnap of hun hoed, den kring rond, terwiji ze afgunstig
scheeloogden naar Yann Rumengol. De eenige, hij, die
nooit rondging om geld, en toch als een rijk man gekleed
met de rijken tafelde. Yann wist zelf niet waarom hij
antlers was dan zij, en hoe 't hem zooveel beter ging. Hij
voelde zich een der vogelen des velds, die niet zaaien of
maaien, en toch voedt ze de Hemelsche Vader. Alle
huizeii en hoeven in Armor waren zijn thuis, waar hij
bed en brood vond, en meewarig zag hij neer op de
stumperds met hun papieren liedjes en rammelnap, die
zich ook zonen van Sint Hervé waanden.
Een zang zong hij bijwijlen van Armors ziel, die alles
vervult en omhult als zonnenevel. En de oogleden ge
loken over zijn tranen, bleef hij mijmeren. Voelde hij zich
zeif niet zoo vervuld en omhuld door Armors ziel, dat hij
geheel overgegaan in haar, alleen nog maar Armors
ziel zelve was? Had daarom Armors yolk, hem en zijn
lied even lief als hun zee-omvloten land?
Zoo, met zingers en droomen dicht langs de kusten,
vioden voorjaar en zomer voorbij. Maar de herfst vond
hem in het woud der Zwarte Bergen in de gehuchten der
klompenmakers en houthakkers. Tot het sterrengesparkel
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door de bladerlooze takken hem herinnerde dat Kerstmis
naderde: Nedelek!
„Ik moet naar huffs," sprak hij dan tot zijn vrinden,
onder wie geen enkele wist waar eigenlijk zijn thuis was.
Maar hij zei het en ging, in elken zijzak een goudbruine
vrouwenklomp, een paar van de mooiste, die er in Armors
bosschen werden gemaakt, met hupsche vogeltj es in
den wreef gekorven.
Met zijn spaarpenningen in een buideltle op zijn bloote
borst naast het zakj e met Armors heilige aarde, kwam
Yann zoo elk jaar opnieuw bij Annaik, de klompen en
de klinkende realen tot haar kerstgeschenk. Nadat hij,
als jongen nog, van haar weg ging, was ze meer en meer
menschenschuw en simpel geworden. Aldoor schudde
haar hoofd heen en weer en haar gezicht had een uitdrukking van namelooze treurigheid, terwijl ze voortdurend onverstaanbare woorden revelde. In de kerk
kwam ze nooit meer, en wanneer Yann in den Kerstnacht bij Naar was, dacht hij evenmin als zij aan Mis of
bidden. Met de voeten uitgestrekt paar Naar zeewier
vuurtj e, waarin een molmige boomstronk als Kerstblok
smeulde, zong hij Naar zijn nieuwe liederen voor, totdat
ze hem, opgeleefd, door haar tranen heen ongeloovig
vroeg of ze in het Hemelsch Paradijs wel nog schooner
zang zou hooren. Ging Yann na Dertiennacht van haar
heen, dan was hij gerust over Annaik, die weer heel het
jaarlang zijn liederen zou overpeinzen, ze verwevend met
de g w e r z e n, waarmee ze hem vroeger in slaap
wilde zingen, tot vreemde rapsodieen van eigen vinding.
Een Kerstavond echter dat Yann weer gelukkig de
deur van Annaiks but openduwde, sloeg er hem met de
weldoende warmte en het lamplicht, een geur van
dampende cider en gebraden kastanj es uit tegen, en
tegelijk eengekweel en gekwinkel als uit eenvol spreeuwennest. Een jong gezin had ' zich daarbinnen genesteld, en
de moeder met het borelingske aan de borst en de vijf
andere dreumesen om en aan Naar schoot, vertelde hem
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medelijdend dat Annaik omstreeks Sint Jan was gestorven en begraven.
Yann streek met de groote bruine hand over voorhoofd en oogen, zette de nieuwe klompen met de vogeltj es, schuchter en schielijk aan de voeten van het moedertje, en ging met een dof K e n a v o.
Wie was er zoo eenzaam als hij in den Kerstavond ?
Met het hoof d in de handers zat hij in de kerkvan Rumengol
neergeknield voor het beeld der Moeder Gods van allehulp. Almaar moest hij denken aan zijn kinderjaren en
aan Annaik, ieder woord en gebaar zich herinnerend en
de wisselende stemmingen van de stilte en het licht om
en in haar hut.
Toen hij bij het eerste voetengeschuif el onder de torenpoort zich oprichtte, meende hij een oogenblik nog de
kleine knaap to zijn bij Annaik, die zooeven haar lied had
uitgezongen en hem aanzag met de schuwe teederheid,
die hij nu eerst begreep......
Toch was het niet Annaik, die hem aanzag, maar de
Moeder Gods van alle-hulp, wonderlijk vereenzelvigd
met zijn pleegmoeders sluike gestalte en schuchter-innige
wezen.
Nadat dezen keer de nachtmis was geeindigd en de
koralen hun G l o r i a hadden uitgezongen, dook ineens
Yann de zanger uit de altaarbank voor de Moeder Gods
op, en hij hief een lied aan Maria ter eere zooals ze in
Rumengol nog nooit hadden gehoord, en maar ten halven
begrepen :
„Hij zonder vader of moeder, zonder naam, had de
Ster zien schijnen en was opgestaan om to zoeken wat hij
zelf niet wist : het doel van zijn heimwee. En het was
niet de zee, en het was niet het Bosch, het was zomer of
herfst niet, noch de verloren kindertijd, noch Annaiks
but of haar geluk om zijn komst en zijn lied. Thans eerst
wist hij het voor immer : het was de glimlach der Moeder
Gods van Rumengol, die zijn Leven vanaf den aanvang
had overschenen en bewaakte en bewaarde. Dezen nacht
eerst herkende hij Naar door haar glimlach van mysterie,
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minnend en zinnend, maagdelijk moederlijk, als de
eenige voor vie hij nog kon levee, die hij moest dienen,
om haar to vinden voor eeuwig in het Paradijs van haar
M a b i k 1), dat op Armor gelijkt in eeuwige lente"......
Zijn lied was uit, maar in een diepen snik zwoer hij zijn
zwijgenden eed : „U wijd ik mijzelven toe voor eeuwig,
zoete Moeder van den M a b i k en mij." Meteen sloeg
hem een golf van weemoed over het hart, want hij begreep dat het nu gedaan was met zijn vrij zwerversleven...
Eer hij die vreemde gedachte voldenken kon, bemerkte
hij dat heel de kerk hem aanzag, verwonderd wachtend
op meer. En hij tong van Maria's gang door Bethlehems
straten, over den M a b i k in de kribbe tusschen os en
ezel, tot ook zij weenden van geluk en hun Moeder Gods
inniger liefhadden dan ooit.
Op het plein drongen ze om hem heen : „Schooner
p r e z e c, Yann, werd er in den Kerstnacht nooit gezongen. waarom kwam je niet eerder in de kerk van
Rumengol ter nachtmis ?"
De vraag verwarde Yann, hij die zijn vorig levee eensklaps vergeefsch en verloren zag, omdat hij alleen tot
eigen en anderer lust en rust had gezongen, en nooit voor
de Moeder Gods. Een goddelooze verzuimer was hij
geweest, hij die alleen de schoonheid van aarde en zee
had gezocht, en van iedere kerk verstrooid was weggeclwaald eer de Mis was geeindigd of de Vesper begon.
„Het volgend jaar kom ik weer," beloofde Yann aan
het yolk. Hij wist echter tegelijk, dat hij met deze belofte een andere overstemde, waartoe alle levee van
zijn ziel en zijn hart hem toch drong. Maar neen, neen
al had hij de Moeder Gods dien eed gezworen, zijn vrijheid
kon hij niet prijsgeven, nog niet...... Een jaar uitstel
eerst
Zoo dacht hij zijn gedachten niet uit. Toch bleven de
zware grijze muren van Sint-Gildas' abdij als een schrikbeeld zijn wonderbaar nieuw geluk overschaduwen......
Hij, gekerkerd in een monnikscel 9..
....... .
1) Het Kerstkind.
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Het werd een Kersttijd voor hem, vroolijk als nooit.
Die van Rumengol wierven om zijn komst in hun huffs,
waar hij in den schijn van het Kerstblok altijd maar
opnieuw van vooraan moest zingen over Maria en den
M a b i k en over het Hemelsch Paradijs, dat op Bretagne
geleek in den bloeitijd der appelboomen. Van huis tot
huis bleef het een feest bij de vetkaarsen in de blankgeschuurde kandelaars, wier licht scheen over den disch,
onder de hammen en spekzijden, de rissen uien en droge
boonen aan de lage zwarte zolderingbalken. IJe warme
gesuikerde cider dampte in de nappen en op de guile
schotels geurden de gebraden appels en kastanj es en de
zware sneden tars-brezet 1). En Yann, die altijd plechtig
rechtop ging staan wanneer hij zong, leek grooter en
f orscher dan ooit, een der Driekoningen zelt, Melchior
de wijze ; en met het zwierig gebaar van een zaaier verkondigde hij in alle hoeven en huizen van Rumengol
de Blijde Boodschap :
Kement'zo en ti, Doue d'ho miro ;
Kement'zo er maes, Doue d'ho c'honduo ;
Kement a dleomb pedenui evit-ho,
Doue d'ho delivro !

„Allen, die in het huis zijn, God bescherme hen; Allen
die daarbuiten zijn, God geleide hen; Alle zielen voor
wie wij moeten bidden, God verlosse hen !"
Alleen het eerste lied, dat hij dezen Kerstnacht voor
de Moeder Gods had gezongen, zijn hartezang, kon hij
niet weervinden. Was het niet het schoonste, dat hij ooit
gezongen had of zingen zou ?
Stil en bedrukt werd hij door het vergeefsche zoeken
en herinneren, en de vroolijkheid der veillees begon hem
to hinderers.
Hij zwierf weg van Rumengol, mijmerend over het
wonder van dat eene lied, geboren en verloren in een verschietenden schijn der eeuwige zaligheid. Niets bleef er
hem van over, dan een smartend verlangen naar weer
en meer......
1) Meelkoek met pruimen en eieren.
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Niet in de huizen der wintersche steden kon hij het weervinden, niet aan de kust toen oak de zee bloesemde in
de zon van het voorjaar. Op het pardon van Sinte Eliboubane niet, toen hij weer was meegevaren in de feestelijke vloot, die het schip van haar zoon eeregeleide gal
naar haar eiland. Noch in Plougastel bij vogelaars en
vogels, of bij de cavalcaden naar Sint Eloy. vruchteloos
Bing de zomer voorbij, en de herfst vond hem droefgeestig
van twijfel aan zichzelf in de bosschen der Zwarte Bergen.
Hij die, zoekend naar zijn verloren hartezang van den
Kerstnacht, heel het jaar, geen nieuw lied meer had
gevonden.
Daar schenen de sterren weer door de wintertakken.
„ Ik moet gaan," zei hij tot z'n vrinden. Maar ditmaal
sprak hij niet van „naar huffs" en ook zocht hij geen
mooie goudbruine vrouwenklompen uit. Hij stelde uit
van dag tot dag, en toen hij eindelijk grog, was het
schoorvoetend.
Enkel zijn eed had hij zich herinnerd bij al het vergeefsche zoeken naar zijn zielezang, aldoor den eed, dies
hij zich niet Wilde herinneren, en die toch elke andere
heugenis verdreef ...... Ondanks zijn warse angst om to
gaan, dwong en drong hem nu alleen die eed.
Hij wilt: opnieuw N e d e 1 e k vieren in de kerk van
Rumengol, beduidde voor hem: monnik worden in het
eenige klooster dat hij kende, die abdij van Sint Gildas
in het land van Rhuys, ginds in de ruigste eenzaamheid
der zuidkust, ver van de Zwarte Bergen, van Finistere
en Gornouaille.
„Het is mijn roeping Maria en haar zoon als monnik
to dienen," bekende hij zich eindelijk, en toch kon hij
van tegenzin en vertwijfeling haast niet verder.
Star van schrik voelde hij een middag, dat hij Haar
zou kunnen haten, die zulke overmacht had op hem, dat
hij zich to Harer eer vrijwillig ging gevangen geven.
Langs omwegen liep hij voort, onverschillig voor dag
of nacht, maar aldoor toch weer naar het westen in de
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richting van Rumengol. Bang voor elke gedachte, revelde
hij de sluimerliederen van Annaik.
Maar op een zonnigen noen, het was helder vriezend
weer en zoo koud dat de boomer kraakten, de harde weg
hol opklonk als een keldergewelf en naaldfijne ijssplinters
omzweefden door de tintelende lucht, zag hij de roode
tegeldaken en den peervormigen toren van een landhuis
achter parkachtige boomgroepen. Dit moest Kerleonardi
zijn, waarover die van Rumengol altijd spraken in vereering voor de oudheid en den adel van het huffs.
De stilte, die het landgoed omschemerde met een geheimzinnige voornaamheid, trok hem aan en leidde zijn
gedachten of vaii het eigene.
„Zou ik hier binnengaan en er de Blijde Boodschap
brengen ?" viel hem in. want eerst nu begon het tot
hem door to dringen, dat het vigilie van Kerstmis was.
En sloten daar voor hem de Menez Hom en de heuvels
van Rumengol niet het verschiet of ? Vlakbij het duel...
Zonder vender overleg stiet hij de grijze poort in den
ringmuur open. Over de wit-beschelpte paadj es van
een ronden voortuin, die met den verweerden marmeren
zonnewijzer in 't midden, een doolhof leek tusschen
de geschoren buksboschjes, kwam hij aan de huisdeur,
vijf breede rood-arduinen treden op in de voorflank van
den loggen vierkanten Loren.
Er bewoog niets of niemand in of om het huffs, en
zooals hij dit in Armors gastvrije hofsteden gewoon was,
stiet hij de voordeur open. Door een duisterige hal trad
hij recht op de dubbeldeur in den achterwand toe. Ook
deze stiet hij open, en met den hoed in de hand, riep hij
naar binnen
Kement'zo en ti, Doue d'ho miro.

„Allen, die in het huffs zijn, God bescherme hen."
Er kwam beweging in de zaal met de donkerkleurige
meubels tusschen wanden vol boeken en schilderijen.
Een rijzige oude edelman trail op Yann toe, als
verh eugd om den verrassenden Kerstgroet in den eenst
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van dit binnenhuis. Hij droeg een wijd bruin huiskleed
met roode tressen en koorden ; grijzend Naar omgolfde
het edel besneden bleek gelaat met den fijnen mond en
de geestig tintelende oogen, die Yann Rumengol's oogen
peilden.
„Welkom zanger !" groette hij glimlachend na dien
snel onderzoekenden blik. „Kom binnen en zit neer
bij het vuur. "
Verbluft door de vrindelijkheid van den beer en allengs
steeds meer door den rijkdom der heerezaal, deed Yann
werktuigelijk wat hem gezegd werd. Eer hij 't wilt, zat
hij in een der groote leunstoelen en bemerkte tot zijn
schrik hoe hij de voeten nog in de zware klompen naar
het houtvuur in den open haard hield gestrekt. Schuw
gluurde hij naar den edelman, de vermaning vreezend,
dat hij pier niet in een boerenkeuken was. Maar heer
Leonardus vroeg, aldoor met dezelfde beminnelijkheid
„Zeg me nu eerst Bens je naam."
„Yann Rumengol."
„C o s t i k a n n o d, nachtegaal der kusten ! Ik hebr
dus goed geraden bij den eersten blik !"
In een schok van blijdschap was beer Leonardus opgesprongen. „Wat een geluk voor ons, Yann Rumengol
pier to hebben op Kerstavond."
Yann zag hem met opklarende oogen aan, en zei niet,
wat hij toch wilt to moeten zeggen nu: „Ik heb beloofd
N e d e 1 e k to vieren met die van Rumengol bij de
Moeder Gods van alle-hulp."
Hij had immers nog tijd genoeg om heer Leonardus
op zijn vele vragen over zijne liederen en zijn zwerftochten to antwoorden, en daarna met hem mee to gaan naar
de gedekte tafel, om soep to eten en den dampenden
schotel vol geboterde kastanjes. Flonkerenden rooden
wijn schonk heer Leonardus in kristallen bokalen, en de
huisknecht bracht op zilveren luchters de brandende
kaarsen binnen.
„Het wordt avond," zei Yann toen, plots bevangen
door een huiverkille angstigheid. „Ik moet gaan." Hid.
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dacht voor 't eerst weer aan zijn eed en de Moeder Gods,
maar sprak er niet over.
,,Zou j e gaan, nu het avond wordt? Alsof j e niet eerst
al je liederen voor me moet zingen !"
Zonder tegenwerping liet Yann zich meenemen naar
den haard in de zaal. Ze waren er nu niet alleen Een
vrouwe, fijn en grijs en rijzig als heer Leonardus zeif,
glimlachtc hem toe ut een der zetels, en een jonge man
hun noon die, bleek eu blond en clank, op beiden geleek,
zag hem na z'n stillen groet, verwachtend aan.
o s t i k a n n o d ," herhaalde heer Leonardus,
,,zing ons j e nieuwste lied."
De groote handen samenvouwend sloeg Yann nadenkend de oogen veer, en zocht.
,,Hij zonder vader of moeder, zonder naam, had de
Ster zien schijnen en was opgestaan om to zoeken wat hij
zeif niet wilt : het doel van zijn heimwee"...
Opeens vond hij het terug, zij verloren lied van verleden Kerstnacht! De zoo lang vergeten woorden welden
hem naar de lippen, en hij zong zonderweifeling ofschroom,
vrijmoediger en trotscher aldoor, wijl hij gewaarwerd
hoe heer Leonardus met toenemende bewondering misterde. ,,Waarlijk, deze is een dichter !" riep de edelman
nit, nadat bet laatste woord was weggestorven in de
luisterstilte. „Meer, bid ik j e, méér, zanger door Gods
genade."
,,Ik moet gaan, want ik heb dien eed gezworen,"
dacht Yann met tegenzin. Maar hij bleef zitten, zooals
hij zat, want hij was het lied begonnen van de herfstbosschen. En hij zong, zong almaar voort: van de meeuwen, van de schepen, van de verzonken steden en Armors
heiligen, het een na het andere lied, onderbroken alleen
door een licht handgeklap der drie, door een goedkeurend gemompel van heer Leonardus, een instemmend
hoof dknikken van de vrouwe of den zoon. Zelf had hij
nooit geweten zOóveel liederen to kennen. Ook de allereerste doken op in zijn herinnering, ook de half-voltooide,
die hij nu voortzong met vele nieuwe strof en. Het was
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een stroom van liederen niet to stuiten of to wenden. Hij
tong en zong als in een koortsdroom, terwijl de stifle
gezichten der drie bewonderend naar hem zagen. „Hood
ik op met zingen, dan moet ik gaan en monnik worden
de Moeder Gods ter eere". Hij hield niet op. Hij ging
niet. De zaal, zijn eigen stem, de drie luisteraars in de
stilte van den nacht, alles begon hem de Broom van een
tooverban to lijken......
Met Driekoningen was Yann Rumengol nog op Kerleonardi. Hij had er de sneeuw van Kerstmis zien dwarrelen
langs de groene en paarse ruitj es der diepe vensters, en
wist niet of hij in berouw of in blijdschap dacht : „Het is
nu toch to laat."
„Ik zal voortaan niets meer doers dan liederen zingen,"
zei hij tot heer Leonardus, die hem daarop verwonderd
vroeg : „wat heb je dan ooit anders gedaan ?" „Dit is
waarlijk mijn eenige roeping," suste hij de onrust, die
Wilde opduiken uit den diepen hoek van zijn hart, waar
hij elke gedachte aan zijn eed had weggeduwd.
Heer Leonardus nam hem mee op urenlange tochten
over de eenzame kustbergen, en verhaalde hem onderweg
over verre vreemde landen, als schoon geroemd, maar de
wonderheden van hun allerschoonst schiereiland missend;
verhaalde hem over Armors alleroudste yolk, dat de megalithen en dolmens had opgericht, de reuzengrafsteenen,
de koningsgraven, waarvan ze heele doodensteden bouwden ; over de Veneten, die in de streek van Vannes
woonden, de onverschrokken zeevaarders, die op hun
logge gabaren zeilen heschen van aaneengenaaide dierenhuiden en over den ®ceaan schatten ginger halen in de
rijke havens der oude wereldzee. Hoe ze zich later op
hun tweehonderd twintig schepen in de golf van Morbihan lieten dooden, liever dan zich over to geven aan
den Romeinschen Keizer. Toen moest ook Armor als
heel Gallie bukken voor Cesars macht. Rome bouwde er
zijn villa's, zijn thermen, zijn tempels. Tot de Germaansche barbaren ook. uit Armor de Romeinen verdreven.
Verlaten door de overwonnenen als door de nieuwe ver-
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overaars, lag het land verwoest en verwilderd, toen in
de vijfde eeuw, in hun barkers van gevlochten wilgenteen
met leer overtrokken, eindelijk de Christenen van overzee kwamen, de Kelten van het groote Britsche eiland,
verdreven nit hun vredige groene weiden en bosschen door
de heidensche Angelen en Saksers. Twee eeuwen lang
kwamen ze aldoor en almeer om zich voorgoed to vestigen
in hun nieuw Bretagne. Helden en heiligen waren hun
ezellen. Kloosters en kerken bouwden ze; zeven bisdommen stichtten ze; hun koningen heerschten over
bosch en kust; hun harden in den wijden cotaigh met
gele mouwen, de rhota gegespt aan den gordel, zongen
van Artus en zijn Tafelronde, van den heiligen Graal,
van Tristan, Parcival en Lancelot, van Merlijn den toove
naar en de fee Viviane.. ....Geëerd waren de harden als
tie heiligen en koningen zelf. Ze kregen eigen huffs en
rijkdom van hun yolk, een paard van hun koning, een
gewaad van de koningsvrouw, hun eigen grond en een
tiende van alien oorlogsbuit. Groot waren ze onder de
grooten, en hun eer leefde voort van geslacht tot geslacht.
Want wie is Sint Hervé vergeten, of Chitarista, of Rivalion, die in- en uitging bij Sint Ives op Kermatin? Met
tie roemrijksten worden hun namen genoemd, met koning
Grallon, die gevlucht nit zijn verzinkende stad Is, zijn
goddelooze dochter Ahes niet redden kon, en in
Kemper zijn nieuw hof kwam stichten en de weidsche
kathedraal; met Charlemagne, die een Bretonsche bard
tot gezel had bij zijn reizen en veldtochten; met Nomioë,
den overwinnaar van Karel den Kalen, die Bretagne
tot een koninkrijk poogde to verheff en even machtig als
dat der Franken; met Alain Barbe Torte, die het redde
van de Noormannen; met de ridders uit het begin
en het einde van den honderdjarigen oorlog: Du Guesclin
en de Richmond. Zelfs met de goede hertogin ,,Anne",
die toestemde Frankrijks koningen to zijn om niet Frankrijks overwonnen leenvrouwe to worden; die achtereenvolgens twee Fransche koningen huwend, Bretagne twee
keer aan Frankrijk schonk, en die als gemalinne van
0. E. X X I I 8
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Lodewijk XII op het kasteel van Blois vier Bretonsche
barden huisvestte om haar heimwee haar Armors heiligen
grond to genezen......
Gretig dronk Yann beer Leonardus' woorden in, en
op zijn beurt vroeg hij thans telkens „meer", nooit verzadigd van luisteren. Hij, die niets van Armors verleden
wist, dan wat hier of daar een babbelend grootj e achter
haar spinnewiel of een goedige dorpspastoor hem onsamenhangend of zoekend in vervaagd herinneren ooit
verteld hadden.
Dan las heer Leonardus hem urenlang voor uit lijvige
oude boeken, en zijn eerbiedige aandacht gewaarwordendy
zei hij hem ernstig hoe goed het zou zijn, indien Yann
zelf de letters en de woorden leerde spellen en schrijven.
Niet alleen zouden alle boeken hem dan hun geheimen
openbaren, maar de eigen zangen zouden dan immers
in juist zulke boeken kunne bewaard blijven voor het
nageslacht. Om hem to wijzen hoe, liet heer Leonardus
hem een lied voorzingen, terwijl hijzelf de woorden
ervan neerschreef. Wanneer de edelman een volgenden
avond las wat hij zoo geschreven had, hoorde Yann de
liederen, die nooit anders dan aan glanzende golvingen
gelijk door zijn brein hadden bewogen en als verklinkende
welluidendheid over zijn lippen, thans tot jets tastbaars
en wezenlijks geworden, vervreemd maar bekorend,
schooner van klank en dieper van beduidenis, dan hij
zelf ooit vermoedde. Den adem beklemd door een
nooit-ervaren geluk, hoorde hij toe en moest ten laatste
om zijn tranen het hoofd in de handers verbergen.
Eens wekte heer Leonardus' broze hand op zijn schouder hem tot opzien, en zijn ernstige stem: „Begint Yann
Rumengol nu zelf to begrijpen wat een dichter hij is ?`
Mag zijn lied verloren gaan in den wind en de zon ? Dat
zijn naam geprezen worde de eeuwen door, met die van_
Armors grootste Barden!
Yann knikte opgetogen maar verlegen. „Het was
niet meer dan kindergestamel tot nu. Maar ik kan beter
en meer !" En hij verlangde en voorvoelde liederen en
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liederen zonder einde, steeds inniger, steeds rijker liederen
waarin het verleden en het heden van Armor ademde,
waarin waarlijk en voor eeuwig de ziel leefde van dezen
oer-ouden grond van rots en bosch en koren, verreinend
en wijdend omvloten door de eeuwigheid van wateren
en hemelen. Alles wat hij tot nu gezongen had, beduidde
niets bij wat hij nog zingen zou ! Als een koorts hamerde
het in zijn slapen en pollen. Hij had geen rust meer op
erleonardl......
„Ik moet gaan," sprak hij tot zijn vriend. „Niet hier
kan ik de nieuwe zangen vinden, die U voor me veer
zult schrijven als ik weerkom, dat ze voor eeuwig zullen
bewaard blijven in boeken als deze."
„Armors bard, verdool niet to ver, en keer weer met
schatten van schoonheid, " sprak p eer Leonardus,
toen bij het afscheid hun handen ineenlagen.
„Dat zweer ik u bij mijn eer !" Het klonk meer als
een wanhoopsroep dan als een blijde belofte. want terwijl
hij het uitsprak, wist Yann, dat deze nieuwe eed den
eersten aan de Moeder Gods Wilde to niet doers voor
immer. Buiten de grijze poort op den weg gekomen, durfde
hij de oogen niet opslaan naar den Menez Horn en de
heuvels van Rumengol. Schuw en schielijk wendde hij zich
den kart uit vanwaar hij voor Kerstmis was gekomen,
langs de bedding der Aulne steeds dieper het land in.
„Dwaasheid nu nog to denken aan dien eed van een
verdrietigen nacht zoolang voorbij," poogde hij zijn
geweten to sussen. „Toen was ik aan een kind gelijk,
zonder mijn wil of waarde to weten. Nu weet ik me een
bard, die eeuwigen roem kan vinden, evenwaardig aan
de roemrijksten van Armor." En meewarig lachte hij
om zijn onnoozelheid van eerst, die hem bijna gedreven
had in een monnikscel. weg, voorgoed, de laatste herinnering aan die verdwazing !
Hij zwierf van dorp tot dorp, doolde door de bosschen
en langs de kusten. Lente werd het, en hij volgde als
voorheen de pardons in den drom der manner. Maar
zonderling : Binds hij zoo helderziende wist, wie hij was
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-en wat hij wilde, kon hij niet meer zingen als vroeger.
Zijn liederen van eertijds verdroten hem als leege klinkklank, en de nieuwe, die hij na pijnlijk bezinnen vond,
moesten wel onbegrijpelijk zijn. want geen hunner, die
zich aan den voet van kruis of calvarie of aan de f ontein
op de markt om hen schaarden, riep nog „meer, meer !"
als tevoren. Sommigen keerden hem den rug toe, eer hij
had uitgezongen, anderen vroegen hem to zingen zooals
hij eerst zong, en gingers grommend weg, wanneer hij
antwoordde dien wildzang van eertijds to zijn vergeten.
overal werden de toehoorders steeds schaarscher.
Teleurgesteld en neerslachtig begon Yann heer Leonardus in zijn hart to beschuldigen hem niet onwetend van
zichzelf to hebben gelaten, zooals hij was, argeloos als de
nachtegaal in de struiken. Eindelijk vroeg hij een visscher
hem mee to nemen in zijn pink, snakkend naar verreining en vernieuwing ginds in de zuivere stilte der eeuwige
wateren. Sinds zwalkte hij nu met dezen, dan met genera
mede, zwijgzaam wakend over roer en zeil, terwijl de
ander stom het net sleepte of het ophaalde vol glinsterige
kleine visschen. En den blik verloren in de oneindigheid
van het licht, poogde hij zich alles to herinneren wat
heer Leonardus hem verhaald had of voorgelezen over de
verre tij den van Armor. Maar liederen werden het niet:
noch heldenzang, noch levenslied. Armer van hart,
zieker dan hij gegaan was, kwam hij terug aan land,
zonder ook maar een vleug to voelen van het weemoedig
geluk uit zijn jeugd, toen hij de eilanden zag als losgevaren van Armors kust tot zijn welkom, en de verzonken
stederr hem herrezen schenen to wachten op de oeverrotsen.
Zwierf hij weer van dorp tot dorp en de bosschen in,
lusteloos de laatste wijzen herhalend, die hij zich herinnerde, dan bemerkte hij hoe alleen de alleroudste der dorpelingen kwamen toeluisteren, even verdrietig als hij zelf
was. En meer en meer begon het hem toe to schijnen,
gebannen to zijn in een vreemde wereld, waar hij wegen
of huizen, noch de menschen of zich zelven kende......
Y
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Hoeveel jaren er in deze doffe doodschheid waren
voorbijgegaan, wist hij niet. Maar op een zomerdag, toen
hij midden op de markt van Pont-Aven bijna overreden
werd door een ronkenden snorrenden wagen zonder
paard, gingen hem plotseling de oogen open voor de
werkelijkheid. Hij stond, de gebalde vuisten opgeheven
schuddend, In een land dat waarlijk Armor niet meer
was ! Verraderlijk had het verderf Armor beslopen. Met
de feestelijk ingehaalde sissende en snuivende helledraken
was het gekomen, met de treinen die het land doorkruisten
en de vreemdelingen brachten, voor Wien het y olk van
stad en dorp huizen bouwde, weidscher dan de kerken,
en die hun, verblufte aangapers, in ruil hun zeden en
zonden leerden, hun taal, gretig nagepraat bij het rinkelen der nieuwe goudstukken van beurs naar beurs.
Hel weerlichtten het late inzicht door Yann's brein,
schrik en toorn door zijn hart. Onder zijn vruchteloos
dolen en droomen was Armor verworden en ook Armors
yolk! Daarom geen bezieling meer van Armor uit naar
hem. Daarom gees lied en Been weerklank meer. Het
was alles een rampzalige wisselwerking, die zijn zang had
vermoord.
Nu, met zijn ontwaakten blik, zag en overzag hij op
eenmaal alles
Geen dorp of stad geleek meer op wat ze waren ; de
oudere menschen, triestig en wantrouwig, schenen hun
eigen aard to hebben verloren ; de jongeren wares met hun
driest gebral erger dan de vreemdelingen ; en allen roemden dat het koren der velden en de visch der zee nooit
schatten had opgebracht als tegenwoordig. Zoo overmatig
rolde het geld, dat het eene deel van het yolk verkwistend
en lui werd, het andere deel aldoor inhaliger allerlei verzon om maar meer en meer van het goud to vergarera.
Ze dunden de bosschen om den vreemdeling wegen to
banen voor zijn wagens zonder paard, die de lucht verpestten, dichte stofwolken opj oegen in hun razende
vaart, zonder voetganger of voertuig plaats to laten ;
ze hieuwen de rotsen uit om een strand to winners voor
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lorrige badkoetsen ; ze verkrachtten zelfs de pardons
tot vertooningen en de binnenhuizen tot rarekieken.
De beddekast der voorouders, de bebeeldwerkte houten
wieg, waarin minstens drie eeuwen lang de kinderen
van het geslacht hadden geslapen, verkwanselden ze als
rariteiten. Ze werden rijk, maar gelukkiger werden ze
niet. En wellicht om een valsche begoocheling weer to
vinden van het vroegere innige en eigene, den verdreven
kinderdroom, dronken ze maar, dronken en dronken
den gwen ardent, den vuurwijn, dien de vreemdeling hun
leerde brouwen, en waar immers zooveel weer kracht
en lust in tintelde dan in den vaderlandschen cider,
hoe begreep hij
En
alleen goed voor den nadorst.
het nu eerst ? het kwam enkel door het zwatelen en
krioelen der opdringerige vreemde gasten, dat hij niet
langer aarden kon aan de kust, enkel door den zwetspraat van het alles beheerende jonge visschersvolk,
dat de zee hem verdroot ; en in de bosschen kon hij het
niet aanzien, dat de zonen van zijn vrinden de klompenmakers en houthakkers, boomenmoordenaars waren
geworden......
weggedwaald tusschen huizen en menschen uit, zat
Yann, den dag zelf van zijn nieuw inzicht, met het hoofd
in de handers in de schaduw van den hoogen menhir in
de heide van Kerviguelen. Om de kwellende gedachten
to verdrijven, wilde hij zich verdiepen in de vraag, welke
koning uit Armors oertijd hier zou rusten in den eeuwig
onverstoorden droom over de groeiende grootheid van
zijn yolk. Maar algauw hoorde hij langs het heidepad
dien sloffenden voetstap naderen. Opblikkend zag hij
voor zich baniel den Pijper staan, gebukt onder de
blazen en buizen van zijn doedelzak.
Het korte knoestige mannetje met zijn zwaren kop
en zijn als uit bout gesneden scherpe tronie, den mond
breed tuschen krommen neus en spitse kin die elkaar
zochten to raken, was vroeger meer dan eens bij de pardons, door Yann in waardige eenzelvigheid gevolgd,
de voorganger geweest, die veelgeplaagd, goedig allen
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spot met grappen beantwoordde, de nar in den stoet
waarin Yann de stille koning was. In dit oogenblik van
weerzien zag Yann een wemel van verloren zomergeluk
om den potsierlijken Daniel heen, en toch voelde hij tegelijk de h ooghartige kleinachting, waarmee hij evengoed
hem als die anderen van zijn soort altijd over het hoofd
had gezien.
„Yann Rumengol," begon Daniel bedenkelijk en geheimzinnig, „zeker zit je zoo to treuren, omdat je 't
ook weet."
„wat zou ik weten ?"
„Dat de rotsen van de trust wegwandelen de zee in."
„wie zegt dat ?" leefde Yann's belangstelling op.
„Met eigen oogen zag ik het gisteravond achter Concarneau, en sinds lang hebben die van de Noordkust
het verteld. Nu het ook hier begirt, is het gedaan met
Armor. Ramp en roues komen er over het land, waar
de kustrotsen wegwandelen."
„Is de pestilentie van den nieuwen tijd geen ramp
genoeg ?" morde Yann mistroostig. Heller nog dan tevoren daagde hem het nieuwe inzicht over een ontredderde
en verworden wereld.
„Ramp genoeg, weer dan genoeg," knikte de Pijper
wijsgeerig, „maar wij die het weten, moeten Armor
tenminste voor rouw bewaren."
Verbijsterd keek Yann het koddige ventj e aan, dat
daar sprak tot hem zooals hij zelf zou gesproken hebben
vroeger, vroeger......
„Bewaren ?" herhaalde hij onwillekeurig, maar het
was in hem een verwarring alsof er een wereld instortte
terwijl er een andere oprees.
„Ieder naar zijn macht en kracht. Daarom ga ik den
Z r o-B r e i z doen. Bij elk graf van onze zeven heilige
bisschoppen zal ik op mijn pijpen spelen, om ze daarboven wakker to roepen, de stichters en beschermers
van Bretagne. Ga je mee ?"
Maar Yann, die zich bij Daniels voornemen en vraag
verslagen de mindere voelde van den geminachte, schudde
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het hoofd. Hij, de begenadigde broeder der barden, zoo
diep gezonken dat de belachen Pijper hem den weg moest
..
wizen .......
„Ga met God !" zei hij om zijn opwoelende afgunst
to onderdrukken. „Ik moet den anderen kant nit."
„Ga niet zonder God, Yann," snerpte het manneke
krakerig en slimheid tintelde in de smalle oogspleten.
Reeds was hij een paar voetstappen verder, toen hij
nog eens omwendend riep : „Had Yann Rumengol maar
niet met zingers opgehouden !" en zijn hand streek door
de lucht, alsof ze alle ellende zegenend wilde wegwisschen.
Eer Daniel over de purperen hei, den kant van Kemper
uit, in het stralende zonlicht geheel verdween, was Yann
op den terugweg naar Pont-Avers. In zijn verschrikten
opstand tegen Daniels meerderheid had hij plotseling
een nieuw lied gevonden, het lied, het eenige dat sinds
lang moest gezongen zijn, het verzuimde maar nog
kon het alles herstellen......
Hij wist later niet meer in welk stadj e of dorp, daar
het e ane geheel op het andere geleek, overwalmd als
ze waren door den smook uit schoorsteenpijpen vier
kerktorens hoog, en toch alle even pronkerig en opgesmukt met oogverblindende uitstalkasten, schreeuweuithangborden en plakaten, en de paleisachtige vreemdelingenhuizen, waartusschen de laatste eigen oude
woninkj es als beschaamd wegdoken, -- maar op elk
marktplein opnieuw hief de zanger van voorheen zijn
,, aakt ! Waakt !" aan. Zijn klaagzang vol bangheid
en leed, met een ref rein van angstige vragen : „Hoelang ?
waarheen ?" waarschuwen en redden wilde hij Armor,
het bewaren voor den rouw : niet Dani 1, maar hij zelf,
hij, de bard, die daarom zeker zooveel had moeten lijden,
om nu de boetgezant to kunnen zijn, dien het yolk behoefde.
Yann was herleefd in zijn nieuwen waan. Hij liet zich
door schaterlach of scheldwoorden van de lanterfanters
bij de fontein niet storen ; hij verdroeg het gelaten wanneer kinderen hem met steenen gooiden, een herberg-
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baas zijn hond tegen hem ophitste of, om hem to overstemmen, in de gelagkamer een helsch instrument liet
spelen, dat met valsche neusklanken ronkte en gilde.
„De grammofoon !" juichten de kinderen dan en ze drukten de neuzen plat tegen de ruit. De lummels slenterden
van de f ontein weg het drinkhuis in. En alleen met zijn
klaagzang trok Yann naar een volgend dorp en begon
opnieuw. „Waakt ! Waakt ! De rotsen wandelen van
Armors kust de zee in. Roepen zullen ze de zee om Armor
to verzwelgen " ...... Tot hij een middag gewaar werd zijn
lied alleen to zingen voor de vreemdelingen, die hem aangaapten tot ze hem uitlachten. „Jeremias," spotten ze,
en ze wierpen hem hun stuivers toe, die hij knarsetandend
in het straatvuil vertrapte. „Dwaas !" schold hij zich
zelf, en hij wist maar een toevlucht meer : het woud
van de Zwarte Bergen ! Daar alleen, ver van de menschen en van den nieuwen tijd !
Maar de bosschen, met hun nieuwe wegen, leken hem
in parken veranderd. Eerst na lang zoeken, vond hij diep
weg een vergeten plek, eenzaam en verb orgen genoeg om
er zijn but to bouwen. Toen werd hij klompenmaker,
een somber man. Al zijn herinneringen waren hem tot
kwelling en zelfverwijt geworden. Mislukt en verloren
zag hij zijn leven, en hij had maar een verlangen meer
gedachtenloos to kunnen werken aan zijn klompen. Dit
gelukte hem niet, want altoos weer moest hij met de
eene gedachte de andere verdrijven. Wel ondervond hij
het rustigste to zijn, wanneer hij zich poogde to herinneren
wat beer Leonardus hem over Armors verleden had
verteld. Maar dit alles werd zoo verwaasd en vaag
voor hem, dat hem het herdenken steeds moeielijker
viel. Toen begon hem een nieuw ver 1 angen to kwellnn
als een nieuwe pijn : „Nog Bens heer Leonardus zelf dit
alles to hooren verhalen." Het werd hem ten laatste
een zekerheid, dat alleen dit hem nog vrede zou kunnen
geven. En hij overwoog dag na dag alles wat hem weerhield en ook alles wat hem aanmoedigde om nog eenmaal naar Kerleonardi terug to keeren. Wel zou de man,
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die eens zoo grooten dunk van hem had, zeer teleurgesteld zijn hem weer to zien als een sullen dommen klompenmaker. Maar zijn goed hart zou medelijden r ebben,
wanneer hij hem alles vertelde. Hoe echter hem alles to
n to vinden voor al die verborgen angvertellen ? woorde
sten en pij nen ?.... Neen ! liever alle gedachten verj agen ;
werken voor den klompenopkooper ; omzwerven tusschen
de struiken ; luisteren naar de vogels ; leven met merels
en vinken en lijsters en de laatste nachtegalen ; zijn
kleinen twin verzorgen. vergeten ! En niet terug waar
alles hem zou doen schreien om het verloren leven.
Jaar na jaar echter, wanneer hij de sterren weer zag
door de bladerlooze takken, herleefde het verlangen
naar heer Leonardus' levende stem weer, tot het hem to
machtig werd, sterker dan alle moedelooze tegenwerping.
Dan ruigde de rijp over de dorre looverlaag. Ook het
laatste blad was neergedwarreld uit de toptakken der
beuken. Kerstmis naderde. Zonder weerstand meer
ging hij op weg. wanneer hij echter aan het kruispunt der
breede nieuwe woudwegen, langs de rij der telef oonpalen de veranderde wereld meende binnen to zien,
keerde hij, schrikkend, terug naar zijn hut, treuriger
dan tevoren. want hoe toch, hoe to antwoorden, wanneer
heer Leonardus zou vragen: „wat deedt ge met uw leven,
geroepene, die zijt uitgestooten ?" Het jaar om bledf
hij erover dubben en sullen, telkens weer, jaar na jaar,
tot zijn hoofd begon to schudden als dat van Annaik
eens, zijn handers strammer en onzeker werken voor
snippermes en boor en bijl......
Thans echter, onverwacht, werd alles anders, wonderbaar anders. Sinds hij 's avonds door den ontbladerden
wirwar der takken weer de sterren kon zien, had hij in
zijn droom 's nachts telkens opnieuw klokken hooren
luiden. De dagen door bleef hij bezinnen welke klokken
dit toch waren : vesper of doodsklok van Armors kleine
havensteden ; de bronzen beiaard of het angelus van
Kempers weidsche kathedraal ; storm- of noodklok der
visschersdorpen ; of het geklepel aanhoudend door in
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het zon-doorspeelde stee p en torentj e van bosch- of bergkapel den dag van het pardon, wanneer ieder der pelgrims immers luiden moest om zegen ? Soms meende hij
alle klokken en torenbellen van Armor tegelijk in overweldigenden samenzang gehoord to hebben, soms de
een na de andere in nopend noodend gebimbam, maar
immer weer bleef na alles de weemoedige gedachte aarl
Kerstmis in hem over, herinnering die hij nooit durf de
uitdenken, en die hij nit angst voor de wroeging verstoken in het diepst van zijn hart, altijd weer opzettelijk
dreef naar die langgeleden winterdagen in het huffs van
heer Leonardus, de hoogste en ook de laatste glorie
van zijn levee. Tot hij, in een lichten morgen, ter verlossing uit zijn bevreemding en vrees, zich-zelf beloof de
„floor ik nog eenmaal die klokken in mijn Broom, dan
is dit het teeken dat heer Leonardus me verwacht. Dat
hij me zonder vragen of verwijten zal zeggen : „ Ik begrijp alles, Yann. Kom binnen." Dat ik dus gaan moet."
En zoowaar, aldoor weer de klokken, de klokken,
nacht na nacht, en zelfs de dagen lang. Zoo lang en zoo
aanhoudend, dat hij niet anders meer kon dan gelooven...
Zooeveli, de eerste grijze dagschemer druilde door
reten en kieren van zijn hut, was hij nit zijn hooibed
opgestaan. Ineens ongeduldig, na het jarenlang talmen
en twijfelen, schopte hij de onafgewerkte kiompen, den
smallen werkstoel, de blanke houtblokken en spaanders
tot een hoop bijeen in het midden der hut, en legde er
boor en snippermes tot een kruis bovenop.
Met de vuursteenen reeds in de handen vroeg hij zich
echter af, waartoe den luchtigen optas eigenlijk in brand
to steken. Vorige malen had het hem misschien gedwongen
tot verdergaan, wanneer er achter hem van zijn wrakke
krot niets was overgebleven dan sintels en zwarte asch.
Vandaag was zoo'n dwang overbodig. Zoo vast was zijn
besluit, dat hij er zich bevredigd en als bevrijd door
voelde, verj ongd, opgewekt tot velerlei nieuwe gedachten.
Verontwaardigd over zijn laatsten twijfel, beschaamd
tegelijk om het bange tobben van jarenlang, gooide
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hij de vuursteenen ongebruikt boven op den brandstapel. Bij Gods barmhartigheid ! De but moest blijven
zooals ze was. Dat hij er zelf nimmermeer zou woven,
goed, dichter bij Kerleonardi zou 't hem allicht beter
zijn ! Maar laten moest hij ze tot een toevlucht voor de
vogels en de schuwe kleine boschdieren, wezel of hermelijn, opgejaagd door het geraas en gerader langs de nieuwe
wegen. Zoo had het tenminste nog ergens toe gedi end,
dat hij ze bouwde......
Hij trok zijn ouden valen vilthoed met de achterafhangende fluweelen linten diep . in de oogen, sloeg den
sleetschen mantel over zijn lompenbuis en -broek.
Toen bedacht hij evengoed zijn lekke klompen to kunnen ruilen tegen een paar der fonkelnieuwe, die na
dagen verdroomd werken voor den opkooper gereed
stonden in den hoek ; en met zijn knoeststok in de hand
trad hij den drempel over, tevreden glimlachend, daar de
wind, die hem aanviel, de deur hield opengeduwd en een
zwerm dorre bladers de but inj oeg, terwijl hij ze verliet.
Den kant van den Oceaan moest hij uit, dus tegen
wind en neveiwolken in. Want de Gouden Gordel is
Armors korenstreek tusschen de kustbergen en de heuvelbosschen van het binnenland, en Kerleonardi lag aan
haar uiterste westeinde, waar de bedding der Aulne wegduikt in het ravijn tusschen de heuvels van Rumengol
en den hoogen Menez Hom.
Na het eerste zoeken en verkennen, het geschuwde
kruispunt der nieuwe wegen voorbij, liep Yann met
gedoken hoofd blindelings tegen den wind in, die de
voorhangen scheurde door de nevels geweven tusschen
de bronzen stamzuilen. Weldra zonder to we gen, dat hij
liep en waar hij liep. Want hij overdacht, wat beer Leonardus zou begrijpen, wanneer hij bij zijn eersten bilk en
tot eersten groet zou zeggen : „Ik begrijp alles, Yann.
Kom binnen,"
„Zoo is het, heer Leonardus," ging hij dan antwoorden,
de oogen vol tranen, „U verstaat Yann Rumengol beter,
dan hij zich zell ooit verstond."
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En alles, alles van hem zouden ze samen tegelijk in
-dit eerste oogenblik wetee......
„Hij, zonder vader of moeder, zonder naam, als pasgeboren wicht in schamele doeken, gevonden na den SintJansnacht aan de voeten der Moeder Gods" ..... .
Zoo zouden ze tegenover elkaar staan, een oogenblik.
En heel dat lange droevige levensverhaal van hem zou
zich zelf zingen, zooals hij wist, dat heer Leonardus het
in zijn hart hoorde, terwijl hij hem aanzag......
Yann, op zijn weg den karat van den oceaan uit, aldoor
naar het westen, stond ineens stil en zag op, verwonderd luisterend...... Want dit waren woorden, niet van
buitenaf, maar in hem, dit waren woorden en woorden,
die in zijn hart opwelden, glanzen de golvingen door zijn
brein, welluidende muziek van woorden die zich reiden ;
elkaar weer zochten en omvingen, zich ontwonden in
heenzwevende deiningen van klank en gedachte, en
zongen, zongen...... Hoor ! Dit was een lied, een nieuwe
zang, glanzig uitgeweven, zoo breed, zoo weidsch als hij
er nooit een had gevonden...... Zijn levenslied ! Langs de
wegen westwaarts, zeewaarts, had hij geloopen zonder
weten, zonder zien, en het was in hem geboren, het zong
en zong, het nieuwe geluk zelf, zoo laat, maar zoo rijk...
Zoo ging hij het zingen, hij zelf, voor heer Leonardus,
die zijn handen zou grijpen, tot tranen ontroerd. „Armors
bard," zou hij zeggen, „lang zijt ge uitgebleven, maar
gezegend wie weerkeert met schatten van schoonheid."
En heer Leonardus zou ieder woord neerschrijven, dat
het levenslied van Armors laatsten bard eeuwig mocht
levee......
Stil nu, stil ! Weer en over de woorden herhalen, de
strof en zingen, dat er geen klank of wending verloren
gaat. Hoe lang nog?
Voor het eerst zag Yann om zich been. Het moest
middag zijn. De newels dreven iji en laag weg voor de
bleek-gouden zon, die hoog midden boven het land stond.
Groen kleurden door het rijmstrooisel p een de wijde
velden met graslaag winterkoren. De bedding der Aulne
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lag droog in de ebbe, grijs glinsterde het zand langs de
smalle watergeul in het midden.
Maar na nog eenige schreden stond Yann voor een
smalle, snel-spoelende beek, die tusschen bevrozen grasoevers Naar diepe yore trok, en klotste en kabbelde even
speelsch als midden in den zomer. Ze kwam uit de strui
ken rechts, de belling van den heuvelrug af, die daar de
koren vallei beschut. En meteen kerkende Yann het
guile stroompj e, den durfal die zich door het beddingzand der Aulne een weg baant naar de watergeul, tot
deze met den vloed weer zou groeien tot een breede
rivier. En hij herkende meteen vorm en ronding van het
dal, de lijning der heuvels voor hem en to weerszijden
den Menez Hom en Rumengol: den Gouden Gordel,
en niet ver meer Kerleonardi
Als een der geheimzinnig lokkende kleine rotseilanden
in de kustzee, had hij het eens uit deze vlakte zien ver
rijzen, de roode daken, den peervormigen toren achter
parkachtige boomgroepen. Leek het nu anders, dan zijn
gemijmer het zich was blijven voorstellen ?
Overtuigd het doel to naderen, liep hij haastiger, niet
meer den toren zoekend en de kruinen der reuzige kastanj es boven den lagen parkmuur, maar zijn nieuw lied,
de herleving......
Hij prevelde den aanvang en het gul opwellend vervolg.
Dronk zijn ziel koelen dauw en geur en zonneschijn ?
de zaligheid zelve ? Jeugd doorstroomde hem. Als een
koningsmantel omhulde hem zijn late zang. Zijn gestalte
was allengs uit Naar sluike gebogenheid rechter gerezen
in de lompenkleeren, statig en waardig, hooger zijn verweerd grijs hoofd ; en zijn rood dooraderde lijdersoogen
staarden met verloren blik, alsof ze de eeuwige heerlijkheid zagen stralen door open hemelpoorten...... „Neer
Leonardus zal luisteren," beloofde hij zijn verrukking,
„en me zeggen hoe het mogelijk is, dat levensleed tot
levenslied geworden louter geluk is"......
Hier lag een schaduw over den weg, en hij zag het.
-4
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Genaderd was hij Kerleonardi. Gedaan dus alle bespiegeling. Het lied alleen.
Maar in Gods naam, wat warmn dit voor hooge zwaar
bedaakte zwart besmookte gebouwen, waar hij het park
met de kastanj eboomen naast zich meende ? Hoe konden
ook bier van die vermaledijde fabrieksschouwen zich
op dringen ? Dit Kerleonardi ?
Ontdaan stond Yann voor het ijzeren staketsel to
zoeken naar de ommuring en de grijze poort met heer
Leonardus' blazoen er boven en een jaartal van vijf
eeuwen her. Hij stiet het traliehek open en aarzelde weer.
Want dit was niet de vrindelijke voorhof met smalle
schelpenpaadjes tusschen geschoren buksboschjes rond
den verweerden zonnewijzer. Hij zag een plein vol tonnen
en vrachtauto's. En toch, toch daar aan de achterzijde,
was waarlijk de oude toren, dien hij had gezocht ; in zijn
voorgevel, drie stee p en treden op, de deur waardoor hij
in dien langgeleden Kersttijd zoo menigmaal het warme
huffs was in- en uitgegaan.
Er stond een jonge man op den dorpel, een heer in
bontjekker met hooge gespoorde laarzen aan, de goudgeknopte rijzweep in de handen. Yann naderde beschroomd.
„Neer Leonardus ?" mompelde hij voor den arduinen
intree-trap. Hij zag herkennend achter den jongen man
het binnenhuis schemeren met de dubbeldeur der zaal
in den achtergrond.
„Neer Leonardus ?" herhaalde de jonge man met een
korten hekellach, „dat ben ik. Wat wil je ?"
Yann wist ineens niet meer, wat hij wilde. Versuft
zag hij den ander in het tijne fletse gezicht met den wrangen mond en de laatdunkende oogen. Neen, dit was niet
de zoon, die den langgeleden Kerstavond met zijn ouders
zoo ernstig naar de liederen had geluisterd.
„Neer Leonardus," herhaalde Yann met koppigen
nadruk.
„Wat hazel J e toch ?" vroeg de antler geergerd. „Meen
je mijn grootvader soms, maar wien mijn ouwelui me
noemden vanwege de verwantschap ? Gelukkig heb ik_
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niet meer dan zijn naam van hem. Hij was een dwaas,
die speellui en zwervers tot zijn vrinden en gasten had,
en wiens schuld het waarachtig niet is, dat zijn laatste
nazaat tot de rijksten van het land behoort."
Yann Rumengol voelde een heeten brand in zijn oogen,
die zagen hoe de jonge man zich zelf schamper uitlachte,
na zooveel verspilde woorden.
„Zeg op wat je wilt, of p ak je weg. Meen je, dat we hier
tijd hebben ons met landloopers to bemoeien ?"
Maar Yann bleef stom en staarde hem aan, verbijsterd
denkend aan zijn nieuw lied. De ander, gereed om zich
op de hielen om to draaien, leek zich to bedenken.
„Aalmoezen worden bier niet gegeven," begon hij
opnieuw. „wie eten wil, moet werken. Er zijn hier tegen
de Kerstdagen handen to kort. Meld je aan bij den opzichter om flesschen to spoelen. Zeg maar, dat ik je
stuurde."
De kleinzoon wees naar een der groote nieuw-gebouwde
werkloodsen links van het plein, waar voor en achter de
open poorten een woelige bedrijvigheid was van mannen
en jongens.
„Neer Leonardus van vroeger" ...... Wilde Yann Rumengol zijn komst gaan verklaren.
„Allo, het maalt je," s peed de ander hem kregel af.
„Heer Leonardus van vroeger ligt sinds dertig jaar onder
de groene zoden, en nu heb je met mij to doers, den stichter en eigenaar van Frankrijks grootste absinthstokerij."
Hij speelde met de rijzweep in de neergestrekte handen
voor de knieen, een wuft lachj e om de lippen, maar een
waaksch wantrouwen in den blik. „En nu genoeg, ga
flesschen spoelen, of Scheer je weg.
„Flesschen spoelen," mompelde Yann het eenige woord
na, dat tot hem was doorgedrongen, „ik hier flesschen spoelen ?"
Een bitter brok kropte hem in de keel; zijn oogen
werden blind.
„Krepeer voor mijn part !" Bij den nijdigen snauw,
die hem striemde, wendde Yann zich als tot afweer

DE ZANGEK.

165

nom. wankelig Bing hij langs de tonnen en karren het
voorplein af, terwijl hem nit vensters en deuren der besmookte hooge gebouwen rechts de zerpe lucht van den
vuurwijn aanwoei als een giftige walm : „Een teug om to
sterven," reutelde het in hem. Maar hij strompelde
verder, blind aldoor, stom, doof, niets van hem over dan
het brok wrange droesem in zijn keel. Den mond aldoor
half open, als in de benauwing van den doodstrijd, stiet
hij een aanhoudenden klagenden klank nit. „Ha......"
Tot hij plotseling stilstond, zijn stok hief, en er verdwaasd mee hieuw in de takken van een lagen hazelaar
langs den wegkant, dat de dorre bladers omstoven. „Vervloekte pestilentie." Hij geeselde, geeselde, en waande in
zijn razernij daken en schouwen neer to slaan onder
mokerslagen, het verbasterde huffs van heer Leonardus,
waar al het verderf van het land zich had saamgetrokken
als het venijn in een zwerend gezwel.
Aanstonds kermde hij om zijn onmacht, want de stok
ontviel zijn hander, en tegeli^k voelde hij door al zijn
leden een verlamming zinken. Met een diepen zucht
zeeg hij uitgepnt veer.
Het duurde lang eer hij langzaam begon to weten, dat
hij hier neerlag en waarom hij bier neerlag. Hij proef de
zijn tranen zilt op de lippen. Ach., Kerl eonardi ! Ach,
Neer Leonardus. Verloren, ook dit laatste, dien laatste.
„Arme uitgestootene, hij, zonder vader of moeder, zonder
naam, gevonden na den Sint-Jansnacht aan de voeten
tier Moeder Gods."
Als ontwakend hief hij zich op zijn handen ten halven
op, en luisterde met ingehouden adem...... Zijn lied?
Begon het weer to zingers in hem? Het zong in een
diepen klaagtoon, dof en treurig, maar het zong, en zong
voort. Dus het leefde dan toch nog, en hij leefde,
en kon opstaan en voortgaan en zijn lied beluisteren ?
Het zong...... niet voor p eer Leonardus of voor wien ook
ter wereld, alleen voor hem-zelf, om zijn laatste iced in
slaap to wiegen, zijn laatste Leven......
Hij was opgestaan en ging verder langs den holleweg den
11
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lieuvel op. Over zijn kaken en baard leekte dooivotht
van traag neerdwarrelende sneeuw viokken, wel doende
verkoeling na de schroeiende tranen. En zijn lied zong
voort in hem, voller, rijker. Als gouden sterren kostbaar
wentelden de woorden, de zinnen en strofen om en om
in zijn brein. Een verheuging was de welluidendheid der
zingende klanken, de glanzige golvingen, die hem doorklaarden en doorwarmden. Een wellust werd het hem
voort to gaan door den sterrelenden sneeuwval met den
zang van zijn levensleed, die toch looter geluk was......
De schoonste in Armor ooit gezongen. De laatste maar
ook de heerlijkste opleving van Armors ziel, in hem,
c o s t i k a n n o d...... Waarom dan niemand, die het
mocht hooren, niemand die verheven in de e e ne vervoering met hem, de armen uitbreidend hem kon toejubelen : „Grootste van Armors harden, laatste maar
heerlijkste"......
Niet meer murmelde hij de woorden, maar hij zong ze;
met schorre gebroken stem zong hij ze tusschen de neerritselende sneeuwvlokken, amechtig, terwijl hij traag en
trekkend voortklom den heuvelweg op. Volgende strofen
vi oeiden uit de eerste strof en, een milde stroom, wiens
bron aldoor rijker welde en welde......
Nu was hij blijven stilstaan, daar hij begon to hooren
dat een diep gonzen zijn zang begeleidde en droeg. De
zee? Waarom nog twijfelen ? Dit was immers het welgekende, het beminde zoemend murmeldn van haar wijkenden vloed. Was ze zoo nabij, de zee? Lag ze daar aan
zijn voeten ? Zijn oogen trachtten door het duister to
Boren. Maar ze zagen alleen den witten schemer der
dansende sneeuwvlokken.
„De zee," prevelde hij, en een nieuwe strofe van zijn
levenslied volzong zich. „Achter hem het verloren leven,
voor hem de eeuwige zee. En zong zij haar lied, hij zong
het zijne. Haar zang doordrong hem, zoo zou zijn zang
haar doordringen. Zingend zou zijn leven in het hare,
haar levee in het zijne overgaan. Samen zingers het eene
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lied, Armors bard en de zee, samen eeuwig zingen en hun
zang het eeuwig levee vaii Armors ziel"......
Zie, zoo zacht moest hij voortgaan, dichter en dichter
de zee naderen, zingend de zee vinden, zingend verzinken
in haar wiegende waterers, alles vergeten behalve zijn
lied, dat met den zang der zee het stervend Armor zou
blijven omruischeTa......
„God vergeten ?"
In een schok zag hij op, zag hij om.
God vergeten -- al vergeten."
„Eed vergeten
Riepen er stemmen ? Klepelden er klokken? Alle
klokken uit zijn herfstdroomen ?
„God vergeten ?" ......
Vesper- of doodsklok ? het angelus van Kempers
kathedraal ? de bronzen beiaard ? de torenbellen van
Bosch- of bergkapel ? Neen, niet dreigend of schrikwekkend. Innig was het, bijna teeder.
Alle klokken van Armor, ver, droom-ver, in ijlen
sanlenzang ?......
„God vergeten ?"......
Een lief, streelend vragen was het, treurig, teer. De
stem van een vrouw, door den diepen zang der zee gedragen ?
„wie is er ?" ademde het eindelijk schuw van zijn
lippen.
„waarheen, Yann Rumengol ?" vroeg de zachte stem.
Hij gaf geen antwoord, wijl hij verschrikt het antwoord
verzweeg dat in zijn hart weerklonk : „De zee in."
„De weg is ver, Yann Rumengol. Ge zijt moe van den
verren weg."
Het leek de immer-ontroerde diepe stem van Annaik,
zijn pleegmoeder, begeleid door hetzelf de zoemend ruischen en murmelen der wateren.
„weet gij dan, wat het beduidt : moe to zijn van den
verren weg ?" fluisterde hij week.
„teen weet dit beter dan ik, die u, moeden man, vraag :
help me voort."
„Hoe u to helpen ?"
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„Draag me mijn kind."
Wonderlijk leek het Yann, alsot hij deze zelfde stem
hem nogeens deze zelfde vraag had h ooren toezuchten.
Waar ? Wie ?
„Zou ik u uw kind niet dragen ? Geef het me......"
Hij strekte de armen in de zwevende sneeuw, en zag
de schaduw van een vrouwengedaante, de schim van
een zachtzinnig gelaat, blank en bleek in den weerglans
van haar sterrenklaren oogenlach.
„Zoo jong en zoo alleen," beklaagde Yann haar meewarig. En hij voelde een slapend kindeke in zijn armen
toevertrouwd, heel klein, heel licht, maar het warm
kloppend hartje klopte tegen zijn hart, en tranen sprongen hem uit de oogen.
„Volg me," wenkte de moeder.
„Waarheen ?"
„Naar huffs."
„Gelukkige die een huis hebt, die een kind hebt."
„Hebt gij niet uw lied ?"
Verdrietig schudde Yann het hoof d. „Wat was mijn
lied dan waan ?" Vraag en inzicht werden tegelijk in
hem geboren.
„waan, ook uw levenslied van zooeven ? die laatste
maar heerlijkste opleving van Armors ziel."
„waan !" Het eigen woord klonk Yann toe als een
onheilspellende weergalm.
„waan is alles, dat niet uitgaat van God en niet weerkeert tot Hem."
„Eed vergeten God vergeten al vergeten." Waren
het weer de klokken, of waarlijk alleen zijn eigen bange
stem? „En toch werd er nooit een schooner lied in Armor
gezongen," klaagde Yann in hopeloos verweer tegen
de vertwijf eling die doodsangst werd. „Waarom dan,
waarom mocht ik, goddelooze, het vinden ?"
„Omdat mijn kind voor Kerstavond een sluimerlied
verlangde," troostte de moeder hem, en Yann wist niet
of het zachtzinnige scherts of innige ernst was. Haar gum-
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lack en stem waren vol geheim. „Zing uw lied voor mijn
kind," bemoedigde ze.
„Kinderlied nosh sluimerlied, mijn verloren leven is
dit lied."
„verlies in God uw levenslied, wilt ge het leven vinden
als een lied."
„Ik, zonder vader of moeder, zonder naam, gevonden
na den Sint-Jansnacht aan de voeten der Moeder Gods,"
mijmerde Yann, zonder to weten dat hij het lied herb egon.
Hij hield de oogen neergeslagen op het kindeke aan zijn
hart, en moest wel van vooraall heel zijn leven overwegen.
Want ontwaakt zag het kindeke hem aan met oogen als
glanzende sterren, wier licht doordrong tot de diepste
gronden van zijn wezen.
„Nu is het geen lied, maar een biecht," onderbrak
Yann zijn bevend gerevel. „En o, de wroeging om de
zonde, die duurde van den Kerstavond bij p eer Leonardus
tot nu...... eed vergeten, God vergeten, al vergeten......
Is het to laat, vrouwe ?"
„Zing voor God."
„Beter zou bidden zijn."
„Zingers kan bidden zijn."
„Zingen is zondigen voor wie zingerld zich-zelven
zoekt. Ik heb zingend den roem gezocht en vond de
schande. Eed vergeten, God vergeten, al vergeten. Allen
en alles heb ik beschuldigd van mijn ongeluk, behalven
mijn eigen hoogmoed en trouweloosheid. Zeg me, vrouwe,
wijze en wetende, is Armors ongeluk uitgegaan van den
ontrouw van Armors laatsten bard? 0, ik zie ! Ik zie de
zonde en de straf der zonde...... Maria en den M a b i k
had ik moeten dienen als monnik in Sint-Gildas' abdij,
naar mijn eed en hun uitverkiezing. In de monnikscel
zou mijn lied niet verstomd zijn, en Armor ware luisterend zich zelf gebleven."
Het kindeke aan zijn hart kreunde zacht. Als een
donkere zee zag Yann zijn zonde aanwassen. Kwam ze
zich over hem storten en hem verdelgen in den eeuwigeil
dood ? Hij, die in laatste opleving verdwaasd in zelf-
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verheerlijking bijna eigenmachtig den dood was ingegaan......
Het kindeke aan zijn hart begon zoo klaaglijk to krijten,
zoo bedroefd, dat hij radeloos zocht en zocht, hoe het to
Maar het
sussen, en maar weer met zijn lied begon
voegde zich in andere woorden, in andere wijze samen.
„God, die me dit leven gal, laat me het U weergeven in
het lied, dat ik zing tot Uw eer."
„C o s t i k a n n o d, grootste van Armors harden,
laatste maar heerlijkste," prevelde de vrouwe.
„Te laat."
„Alsof de eeuwigheid den tijd telt met vroeg en laat!
Zing !"
Maar Yann zweeg en zocht. Hij zocht dat eene lied
van den Kerstnacht in Rumengo], den hartezang waaruit zijn eed was geboren, het wondere, gewonnen en verronnen in een verschietenden schijn der eeuwige zaligheid,
zijn hemelzang die zijn zondezang werd.
Ze daalden door sneeuw en mul zand een klove in
tusschen duistere steilten. Het leek een krochtgang in
Wier diepte, als door een wijd open poort, een zwakke
schijn schemerde.
„Is daar uw huis ?" vroeg Yann, angstig dat het einde
naderde van dezen wonderen tocht, en hij met alle nieuwe
woelende wroeging en verwondering alleen zou moeten
verdergaan.
„Treed er binnen met ons."
„Zeg me, zeg me," snikte Yann plotseling, aandringend,
opgewonden, „ p oor ik waarlijk klokken? Alle klokken
van Armor? Of is 't weer droom en waan ? Een lied
zingers ze."
„Het is immers Kerstavond," verklaarde hem de
vrouwe rustig.
„Kement'z0 en ti, Doue d'ho miro,"
zong Yann met de klokken mee. „Zie de sneeuwvlokken
worden sterren, een wemeldans van louter lichtende
sterren om ons heen. waar zijn we ?"
„In de poort van ons huis."
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,,Ik, die meende dat uw huis zou gelijken op de hut van
AnnaIk! Hoe kan uw huis zoo wijd zijn als de oneindiglieid? 1k zie in den schijn der sterren wanden noch dak.
Alleen de vloer is als het zilvergrijze zand der zee bij eb."
,,Volg me, Yann. We zijn niet verdwaald."
,,Kement'zo er rnaes, Doue d'ho c'honduo"
prevelde Yann. Vaster en vaster drukte hij het kindeke
aan zijn hart, als kon het hem beschermen terwiji hij
het beschermde.
De vrouwe gleed voor hem uit als een bleeke lichtglans. Ze daalden. Een poort scheen open to wijken voor
den drk harer vingertoppen.
Dan, geen sneeuw, geen sterren meer, geen klokken.
Duisternis. Door een rotsengte ginger ze tusschen
klamme muren, glinsterig van zilt vocht.
,,Zonder u was het pier donkerder dan de nacht,"
zuchtte Yann, die door zijn teleurstelling voelde hoe
hij heimelijk gehoopt had opgenomen to worden in wijde
klaarten, ruimer en lichtender dan de eindeloosheid van
zee en luck t.
,,Hebt ge dan niet genoeg ervaren hoe de weg ter eeuwigheid heenvoert door het dal der doodsschaduwen? Waarom zingt ge niet, Yann ?"
,,Ave Maria."
Ze wendde zich om en zag hem vorschend aan. ,,Weet
ge nu ?"
,,Ge zijt de Moeder Gods van Rumengol aan wier voeten
de vondeling lag."
,,Ik ben de Moeder Gods van Armor en waak over wie
me zijn toevertrouwd."
,,Al werden zij U ontrouw ?"
,,Juist dan met banger zorg."
,,AI verbreken zij hun eeden ?"
,,De straf weegt zoo zwaar."
,,Al dwingen zij zich u to vergeten ?"
,,Te heviger kwelt hen dan immers het leed."
,,Ach," schreide Yann, in wien het herlevend besef
ñjner zonden in hartbrekende snikken opstootte, ,,hoe
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durfde een als ik de voeten verzetten in uw voetspoor ?
Hoe durf ik spreken in uw bijzijn ?"
„Ik ben gekomen on N e d e 1 e k to vieren in Armor}
zooals ik kwam en komen zal alle honderd jaren, om een
van Armors zonen uit to verkiezen, die mij vergezellen
mag bij mijn gang naar Armors verzonken steden, een
die voor mij den M a b i k kan dragen in zijn armen."
„Den M a b i k !" onderbrak Yann's uitroep haar, en
in zijn verschrikt begrijpen het hoofd buigend, zag hij
in de verinniging zijner omarming het kindeke kostbaar
door de klaarte omschenen en omwarmd, die hij sidderend van bange verrukking als de zaligheid zelve voelde
wellen door zijn ziel.
Terwijl de vrouwe rustig voortsprak : „Van toen ik u
zag aan de voeten van mijn beeld in de kerk van Rumengol, den vondeling in schamele doeken, hoopte ik u to
mogen uitverkiezen in het uur, dat we thans beleven.
Hoe heb ik gewacht en gewaakt."
„En toch ging ik verloren." De wroeging doorschokte
Yann opnieuw en met zoo felle pijn, dat zijn armen om
het Kind krampachtig verstramden.
„Meer kon ik niet voor u doers, dan u Annaik tot
pleegmoeder geven, de liefde voor Armor en het hemelheimwee in uw hart. Zoo werd ge een zanger."
„Een zondaar", klaagde Yann.
„Vergeet niet, dat de hoogste verheffing, waartoe uw
levee steeg, toch tot mij was."
„Ik, zwakkeling, die me zelf van dat hoogste liet neerzinken tot het diepste."
„In den strijd tusschen den vrijen wil en de genade
deedt ge onder. Maar ik bad God den Zoon u to redden
door de straf."
„Ondergegaan ben ik in de straf."
„Bijna."
„Doodde ik niet elke herinnering aan u om mijn schuld
niet to zien ?" beleed Yann huiverig.
„Al hebt ge in uw zielsnood niet geroepen tot mij, toch
was ik u niet vergeten. Ik ben het, die u de oogen opende
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voor Armors vernal, die Daniel den Pijper langs uw weg
heb geleid ; die u de klokken liet hooren in de laatste
herfstnachten."
,,Zooveel wonderen verspild aan mij I" kreunde Yann
„Neen, p een. Laat me. Hier is het Kindeke. Neem het
en ga."
Nu hij den M a b i k weer zag in de beveiliging harer ijlblauwe sluiers, sloot hij gerustgesteld de oogen, terwiji
hij plotseling doodmoe een steun zocht tegen den ziltzijp elenden rotswand.
„Yann," wekte Naar milde stem hem op. „Zou ik u
hebben meegenomen om u hier alleen en uitgeput achter
to later? Volg me. Ik heb voor u verkregen van den
Zoon, dat nog eenmaal uw vrije wil worde beproefd."
„Moeder van erbarmen, ik ben to moe en to oud. Niets
anders blijft me over, dan den eeuwigen dood to lijden,
zooals ik heb verdiend." Hij hield den arm voor de oogen
geheven om haar niet meer to zien, vreezend dat hij
haar sluiers zou vastgrijpen om haar toch to weerhouden,
nu ze hem aanstonds zeker Bing ontzweven.
„En wanneer ik u zeg, dat ik in U, die Armors ziel
zijt, Armor redden wil ?" Zoo nadrukkelijk en overwinnend was haar vraag, dat Yann meteen den afwerenden
arm liet zinken en zonder eenig bedeilken ootmoedig
antwoordde : „Dan moet ik u volgen."
Zonder meer to spreken, gingers ze toen verder door de
dalende Schacht. Steeds hooger rezen de wanden. Overhet glibbergroen van het vochte mos, dat ze dekte,
kleefden zwammen en kleine schelpdieren ; nat zeewier
lag bij verzwommen plokken opgehoopt langs den muurvoet, bleek glimmende doode visschen er tusschen en
vadsige bruine krabben.
Mann's hart sloeg met diepe slagen. Hij schouwde naar
haar die voorging, lichtvoetig, iji als een vliedende
droom. Hij schaamde zich, dat de aarde zulke gruwbare
spelonken verborg voor Maria's voorbijgang, Hij hield
de handers gevouwen, de gestrekte vingertoppen tegeneen
geheven voor zijn borst, en bad: „Licht voor Maria,
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Licht en ruimten en Armors schoonheid ongerept en ten
voile." En waariijk, hij zag de schacht zich verwijden in
een damp van blauwigen uchtendschemer. Het werd
een vreemde twin om hen been, perken van rosbiond gras
waaruit fel roode, grillig vertakte koraalgewassen zich
ophieven en zilverig mos met waaiervormig bleek bioeisel.
Vlakken van welig groen zeewier leken omhaagd door
hoog opgeschoten distels met purperen en waterblauwe
kaardeboilen, de stengels sterk als stammers, omsiingerd
door de ranken van violette lianen.
Maar eer Yann alles van deze gaarden kon onderscheiden, nog speurend naar de anjers Wier kruidige
gear hij meende in to ademen, gingers ze over in beemden
vol boterbloemen en groote madelieven tusschen het
bloeiend gran, belommerd door de kruivige bloesemtakken
van breedgekruinde lage appelboomen en door lanen
van abeelen vol prille bladertj es, bevend goud in den
blauw en gouden morgen.
,,Lente voor u of door u ?"
Yann's verdwaalde blik Wilde uit die zinderende
zonneklaarten terugkeeren, tot Haar die hem was voorgegaan. Maar ze was verdwenen. Opgenomen in dit
licht? Vooruit geijld? Hij zocht. Maar geen verschiet
was er voor hem, geen andere verte achter hem dan de
leege beemden. Nu eerst werd hij gewaar voor een poort
to staan, open tusschen twee zware ronde waaktorens.
Gracht en vaibrug, walmuren en rondeelen zag hij als
nevelgedaanten opdagen uit den verblindenden morgenglans, een torenstad midden in deze dreven.
Achter den diepen wulfseldoorgang der poort schemerde
een smalle straat zon over nok en top der hooge daken,
langs de geveipunten, pier en daar ineen hoog venstertje
alsof er duizend waskaarsen stonderi to branden achter
de flonkerende ruitjes; zon, speelsch wegkruipend in de
festoenen van bloem en blad tot een looverdak van
Juifel naar luifel gevlochten. In den goudgroenen schijn,
die neerzeefde door dit prieel, kleurden kransen boven
de deuren, schilden boven de vensters, soepele zijden
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banderolen Tangs de puien, veelvervige doeken en tapijten
over de raamkozijnen.
,,Ze vieren feest," dacht Yann, terugschrikkend voor
het gewoel van menschen en menschen, die de gangnauwe
straat vervulden met vroolijkheid en een warreling van
kleuren, overheerscht door het rood van scharlaken
mouwvesten, door het fluweelzwart der keurzen, door
wit, vee] blij wit, van kappen en kragen.
Een nijpende pijn beklemde Yann's hart, eenzaam
voelde hij zich als nooit, en steeds angstiger. Toch verzette hij de voeten in een drang om to zien en to zoeken.
Was zij, die hem voorging, hierbinnen ? ,,Is het een
hoogtij tot Naar welkomst, dat ze vieren ?"
Eer hij het wilt of wilde, nm de mensehenstroom
hem op, nam hem mee.
Een popelende verwachting scheen van deze alien tot
hem over to gaan. Zeker to vinden, zocht hij, speurde hij
tussehen de scharen naar die gene tengere gedaante in
sluiers van hemeiblauw.
En terwiji er steeds meer en meer over drempels en
stoepen toestroomden bij de velen, die voortschuifelden
alien in dezelfde richting, een wassende menschenvloed,
werd Yann zeer verwonderd, een voor én, in deze men
schen ringsom, terug to zien zoovelen, die hij vroeger in
Armors dorpen en steden had gekend.
Sleepvoetten daar niet, strain en krom op hun stok,
de ouder]ingen uit de visschersdorpen, zij, die niet meer
konden uitvaren, maar altijd weer den kustrand zochten
om uit to zien in de lokkende verte, zij, met hun zeeschuimerskoppen en hun droomige kinderoogen? Hen
vooruit baanden hun kloeke zonen zich met stap en
schouders den weg, de zwijgers met wie hij had omgezworven over het wijde water, die hem overlieten aan
zijn gedachten als de zonneloop zeif stijgend en zinkend
van iicht naar duister. Ook de breisters, de spinsters,
de nettenboetsers waren er, de kantwerksters, bezadigde
moeders en hupsche meisj es, trippend arm in arm; en
alle speelsche knapen, die het water aantrekt zooals het

176

DE ZANGER.

de meeuwen trekt. En daar schreden de kalme klompenmakers, die hem hun kunst leerden, de houthakkers,
de kolenbranders, alien die in de bosschen ooit in zomernacht of herfstavond om hem heen hadden gezeten,
wanneer hij zong. En deze hoevenaar en gene waard,
en weer dan een goede oude dorpspastoor, alien die hem
bij tijd of ontijd gulhartig brood en bed hadden gegund.
Stedelingen, die hem ooit genoodigd hadden mee aan to
zitten rond de wasemende soepterrien en den schotel
goudbruin gebakken zeevisch, zoovelen, die hem in zijn
levensdagen iets goeds hadden gedaan, soms alleen door
de vereering, die hem uit hun oogen had toegeblonken.
Hij zou hen willen groeten, en bej ammerde het, dat
niemand op hem lette in hun ongeduld om vooraan to
komen. Hij riep hun namen, maar zijn stem zooals heel
hun blij gezwatel werd overgalmd door de klokken, die
zooeven begonnen to luiden, bronzen en zilveren, hoog
getinkel boven diep dreunen uit, een gebeier alsof ze
van toren tot toren girlanden van klepelklanken over de
daken slingerden......
„TOCh de Moeder Gods ter eere ? Waar is ze ? Waar ?"
De pijn om zijn verlatenheid greep Vann, na het verstrooid verpoozen, nog feller aan dan to voren. De men
schenstroom had hem gestuwd op een ruin plein, en hij
vond zich staan op het rond voetstuk van een weidsch
marmeren f onteinbekken, waarin drie opspruitende
waterstralen ruischend weer in neerparelden. De fijne
vochte koelte stoof hem over baard en brauwen. Hij kon
islet meer voor of achteruit, en aanstonds dacht hij
niet meer aan verdergaan, zoo boeide hem het schouwspel, dat hij hier overzag.
Drie machtige bouwwerken, een kathedraal, een kasteei
en een raadhuis, overschaduwden het wijde ronde plein
met een zacht purperen schemer, die wazend van het
rood arduin der gevels door de zonnigheid zweemde.
Tusschen deze ontzaglijke gebouwen lagen als nieuwe
pleinen de uitmondingen open van straten, die zacht
neerglooiend uitzicht gaven op de zee. Masten en want
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van schepen aan den oever gemeerd, zag hij als een glanzig netwerk stralen voor de open oceaanverte, waaruit
drifters van roodbezeilde visscherspinken kwamen opdagen ; een donkere vloot van kleine barken, met zeilen
van aaneengenaaide dierenhuiden ; en scherpsnavelige
sloepen door vele riemen voortgeroeid, omstoven door
het zeeschuim ; ver de schirnmen van in licht vernevelde
fregatten ; maar het dichtst reeds de reede genaderd de
stoet van bootj es met kerkvanen tot zeil en het kruis
tot mast en stag, om het eene gewijde schip met want
van bloemfestoenen : het pardon van Plougrescent, met
het beeld van den zoon Gonery naar dat der moeder
Eliboubane. Ze landden. De pelgrims sloten zich aan bij
scharen, die de straten vulden, en dit waren Yann werd
het nu eerst gewaar processie na processie met de
beelden der heilige patronen en de opgetuigde offerfregatten op de schouders gedragen ; met zijden en fluweelen kerkvanen boven den witten wemel der strikkige
en strokige vrouwenkappen uit ; met bellengeklinkel
en koraalzang, begeleid door de muziek van binious,
pijpen en bombardons.
En hoorde hij niet het hoefgetrappel der cavalcades
van Sint Eloy ? het kwinkeleeren der vogels van Plougastel ? Kwamen de pardons uit alle oorden hier samen
met heel het yolk van Finistere en Cornouaille ?
„Wat moet er toch gebeuren ?" vroeg Yann aan wie
om hem stonden.
„De zanger zal zinger. C o s t i k a n n o d zal zingers,"
was het antwoord van velen tegelijk. ,,Hij vond een
nieuw lied, zoo schoon als niemand nog hoorde"......
Schrik doorschokte Yann. En nu eerst zag hij al die
gezichten naar hem toegewend. Meteen onderscheidde
hij in den eersten kring om het fonteinbordes heen
beer Leonardus, die hem aanzag alsof hij ging zeggen :
„Ik begrijp alles, Yann." Maar vlak naast heer Leonardus gluurde Daniel de Piper hem met zijn schelmsche
spleetoogen plagerig aan, als dacht hij : „Daar sta je nu,
met je grootsch hart."
Aan hurl zijden, achter hen,
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rondom, almaar welbekend gelaat naast gelaat, alle
dorpelingen van Rumengol in Wier woning hij eenmaal
N e d e 1 e k had gevierd ; en de inwoners der havensteden in wier huffs hij gewacht had op het einde van den
winter. Maar in verdere kringen halsreikend opdringend
de spotters van de dorpspleinen ; de kinderen die hem
met steenen gooiden, de hartelooze n erbergiers die hun
Bond op hem aanhitsten ; al het brullende jongevolk,
alle hebzuchtige winkeliers en kwanselaars van den
nieuwen tijd, met heer Leonardus' kleinzoon vooraan.
De processies uit de havenstraten werden tegengehouden
door die achterste rijen als door een onverzettelijken
muur, maar meer dan schaduw waren ze toch niet in
de omstraling der kringen, die hen omsloten : de alles
overglanzende plechtige schare, die verheven boven
dit lager gewoel, op verhoogen stonden tegen de voorgevels van kerk, kasteel en raadhuis. waren ze zooeven
eerst opgerezen uit het licht ?Eei der was Yann geen hunner
gewaar geworden. Maar nu herkende hij aanstonds dien
eenen in het midden met zijn gouden hoofdband vol
edelsteenen, het ontbloote kruiszwaard in de hand geheven, den wijden koningsmantel als een golf van zonneschijn over de schouders veer: koning Grallon ! En to
weerszijden van hem Nomioe en Judicael en vele andere
oude koningeil van Armor, allen gewapend en in volle
rusting, krijgshaftig ; links van hen Richmond, rechts
du Guesclin met de speer aan den voet geplant, dat de
driekante witzijden penoenen boven hun hoofd flapperden in de zon. Achter hen blokten de geweldige gekanteelde wallen van den somberen burcht. Maar tusschen
de luchtbogen van de kathedraal ontwaarde Yann in
vreedzamer schare : de zeven stichters van Armors bisdommen : Sint Gorentijn van Kemper, Sint Pol van Leon,
Sint Tugdual van Tregnier, Sint Brieuc, Sint Malo,
Samson van Dol en Paternus van Vannes, allen met
mijter en kromstaf, de vingers der rechterhand zegenend
geheven, goudglanzend in hun plechtig praalgewaad.
Aan hun zijde de heilige kerkpatronen : Yves, Gwenoleus,
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Ronan; de monniken en kluizenaars; de goede Sint
Hubertus met den jagershoren ; Sint Livertijn de hoofdpijngenezer met de handen aan de slapen; Sint Honarniaulus met den stok, die aangeroepen wordt tegen de
vrees; Brandaan, Efflam, Guirec, Quemar, Samson:
de zeeheiligen; en zoovelen meer, alien to herkennen
aan hun gelijkenis met de oude houten beelden in de nissen
en op de altaren van Armors kerken en kapelien.
Links en rechts van dezen zag Yann in den ring : zijn
broeders de Barden in hun wijden witten cotaigh met de
gele mouwen, de rhota rustend op den arm, terwiji de
wingers der rechterhand reeds in haar snaren grepen.
Wel was Sint Hervé, de blinde, to herkennen aan zijn
hemelschen stralenkrans. Maar wie was Chitarista?
Wie Rivallon? Waar Charlemagne's minnestreel, en
de vier die to Blois speelden voor de Bretonsche koningin
van Frankrijk? Yann's blik dwaalde den ring langs,
maar eer hij vond wie hij zocht, had hij, in haar bloempricel voor het raadhuis, Armors roem en liefde zelve
gevonden: Anna, de goede hertogin, met haar moeder
lijk glimlachend gezicht, road in de strakke witte kap,
Frankrijks leliesehepter in de rechterhand. Wie stond
aan hare rechterzijde? Sinte Anna haar patronesse. Wie
links, in haar weduwhuik, sluik en schamel? AnnaIk,
zijn pleegmoeder, met haar mooie goudgele kerstklompen
aan. En daar was Eliboubane en Sinte Nonna; Magdalena en Margretha; daar waren ze alien, de liefste
heiligen van Armor. Alleen zij niet, de ééne, de heiligste...
A v e M a r i a....Yann stond met gevouwen handers,
de oogen vol tranen, omdat hij de eenige, die hij zocht,
niet vond, terwiji zijn blik Loch dit allerschoonste mocht
aanschouwen: heel het yolk van Armor, omschenen, door
het aureool dier ronde nj zijner heiligen en helden.
Yann hoorde de klokken, hij hoorde de zee en het
geklapwiek der meeuwen; hij voelde de vochte bries
om zijn hoofd; hij rook den zilten geur der wateren
gebalsemd door Bosch- en bloeilucht, door de lucht
van gras en koren ; eul hij zag door zijn tranen heen deze
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eilandstad omblonken, door de oneindigheid ti an oceaan
en hemel......
„
g Het
,,Zing
!" was een gegons van vele stemmen, dat
aanwies tot een machtig geroep boven klokken en zeezang uit. „Zing, C o s t i k a n n o d !"
Yann trok den hoed van het hoofd, en verborg er zijn
gezicht mee, als om to bidden of na to denken......
In ademlooze stilte wachtte Armor. Maar toen hij nog
zweeg, en ze zagen hoe zijn schouders en lijf schokten
van snikken, begon het luide roepen opnieuw en steeds
dringender :
„C o s t i k a n n o d, uw lied! Uw levenslied !"
Daar zagen ze Yann ontwaken en zich opheffen, hoog
den verweerden grijzen profetenkop, omschenen door
den glans der spelende fonteinstralen.
Zijn levenslied? En heel Armor, Armor van alle tijden
zou „heil" roepen ? „Heil, grootste der barden, gelijke
der helden en koningen, broeder der heiligen. Heil Armors
roem ,s ......
Het scheen hem alsof de jubel reeds aanruischte door
de rijen, en hij wist dat hij het lied kende, het schoonste
dat Armor ooit gezongen had of zingen zou, het verbssende, het zegenende......
Zwaar zwoegt zijn Borst; de tranen stroomen ; en
reeds heft zich zijn hand met het gebaar van een zaaier...
Maar nog zoekt hij, weer zoekt hij ...... waar is zij, in
dit opperste oogenblik van zijn leven, de wonderbare,
die hem wachtend bewaard heeft ? Voor haar, alleen
voor haar wil hij zingen, om nogeens Naar gliml ach to
zien, nog eens, o ontferming Gods, den M a b i k to mogen
omarmen.
„Zing, Yann Rumengol !''
De scharen smeeken en dwingen. Het wordt het diepe
zoeven van den aanzwellen vloed.
Machtiger echter dan dit geroep welt en zwelt het lied
van zijn eeuwigen roem in Yann's hart. Reeds hoort hij
de barden op hun rotha's de wijze van zijn levenslied
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tokkelen, reeds zoemt het in de fluiten en binious der
speellui......
Maar ach, maar ach ...... alles wil hij geven om nog
eenmaal Maria en den Wa b i k to zien, alien roem en
geluk, heel Armor, zich zelven......
„Zing !" jubelt de menigte, zingen de rotha's, de binious
en fluiten, alle kerkklokken, alle altaarschellen der pardons, de zee zelf.
Maar Yann heft de handen ten hemel en roept, dat het
heel Armor en de zee overschalt
Credo!
En neerzinkend voelt hij zich kleiner worden, veernog eens een kindeke ? nog
lic,ht en steeds kleiner
eens het schamele wicht zonder vader of moeder, zonder
naam ?
Eene draagt hem weg in haar ijl-blauwe sluiers,
zwevend over Armors eilanden en kusten, over den
Gouden Gordel, over de bosschen der Zwarte Bergen.
vlammen de t a n t a j o' s? Sterren sparkelen uit
gouden vuren, een da ps van sterren......
Maria zelve droeg Yann's ziel het Paradijs binnen, dat
gelijkt op Armor in eeuwige lente.
Zijn lichaam lag tusschen de rotsen, in het kustravijn
van Rumengol en den Menez Hom. De zee nam het mee.
Over Zijn graf van wisselende rozenroode en violenblauwe glansen, zingen Armors torenklokken eeuwig den
weergalm van zijn C r e d o.
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Een wonderlijk kereltje, klein van postuur, met jets
koddigs in houding en gebaar. Onrustig bewoog hij
zich door de straten zijner even rusteloos elkaar opvolgende woonplaatsen. Gespenster-Hoffmann ! Een
lachobject voor den dommen philister, zoolang deze
er van onkundig was, dat in de potsierlijke gestalte een
Pruisisch staatsambtenaar school. De beteekenis van
een kunstenaar lag boven Michels bevattingsvermogen
en dus beneden zijn belangstelling. Lichamelijke misdeeldheid mocht alleen een man van wet of recht zich
veroorloven.
Gespenster-Hoffmann ! Een hoog voorhoofd, een breede
schedel met opstaande boksharen, golvend als sulfer
vlammetjes ; een paar hoogopgetrokken wenkbrauwen,
zooals Royaards in de „Lucifer" zijn duivelen grimeert ;
groote, starende oogen ; een krachtige, kromme neus ;
de dunne lippen hermetisch saamgeknepen alsof ze zich
nooit zullen openers; 't geheel een sfinxachtig masker,
dat, geheel anders dan bij de beweeglijke physionomieen
der meeste toonkunstenaars, elke aandoening verbergt
en doet verstarren in een demonische raadselblik met een
tikje weembed over eigen onbegrepen bestaan.
Gespenster-Hoffmann ! Teufels-Hoffmann !
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Allerwonderlijkst wezen voor den philister uit zijn tij d
schrijver van novellen, waardoor spoken en geesten waren
en op bedrieglijke wijze geestenwereld en menschenwereld door elkaar worden gesmeten, zoodat men nooit
recht weet, waar men zich bevindt : in de werkelijkheid
of in een phantastisch spookhuis, waar alle normale
verhoudingen op hun kop zijn gezet. Schrijver van
bizarre phantasieen en lieflijke sprookjes ; schrijver
ook van het wonderlijk-demonische boek Elixire des
Teufels
Teufels-Hoffmann !
Absoluut miskend door tal van Duitsche litteratuurhistorici als Gervinus, Wilhelm Scherer, Otto von Leixner,
e.a. die bij hun eindeloos onderzoek van brieven en
levensbizonderheden in bibliotheken en archieven, waardoor zij hun hersenen overbelastten met feitelijke zaakkennis in plaats van door to dringen in 't wezen der litteratuur, ten slotte hun ziel hebben weggestudeerd, als
ze er ooit een bezaten, en daardoor ook nimmer liefhebbend en vol begrijpend mededoogen doordrongen
in de subtiele zielegesteldheid vooral van zoovele mannen
der romantische richting. Geen flauw begrip hadden
deze boekenwurmen met hun typisch midden- l 9deeeuwsche geleerden verstand van een zielkundig raadsel
en genialen zonderling als Hoffmann, den spokenziener
en duivelsphantast.
Tegen 't einde der 19de eeuw, als er weer iets van deli
ouden trek naar Romantiek gaat opleven onder 't Duitsche y olk en de cultus van intellectualisme en ziellooze
veelweterij door jongeren in al zijn pedante eigengereidheid wordt gevoeld, ontwaakt. ook pier en daar weer
eenige belangstelling in Hoffmann en verschijnt Ellingers
met veel liefde en begrip geschreven biographie. Na ongebehalve zonderling
veer 70-jarige verwaarloozing,
genoeg in Frankrijk kwamen velen tot het inzichc,,
dat deze wonderlijke en veelbegaafde phantast, deze
droomer, wiens ziel muziek was weer dan van iemand
anders toch nog van meer dan gewone historische beteekenis was.
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Zoo werd Hoffmann door velen beter begrepen, wekte
in ieder geval meer belangstelling, wat ook wel in verband zal staan met de omstandigheid dat vele schrijvers
jets zijn gaan voelen voor het op de markt brengen van
bizar-phantastische verhalen, gelijk Edgar Ellan Poe
in het lezenswaarde, Hans Heinz Ewers in het zedeloosminderwaardige genre.
Heel langzaam slechts komen de officieele Duitsche
schrijvers van handboeken der ]itteratuurgeschiedenis
er toe, een eens ingenomen standpunt to verlaten en zoo
ze dit schoorvoetend doen, kunnen ze toch niet na] aten op
de oude dooddoeners nog wat na to kauwen.
Tegenover to groote minachting komt anderszijds
weer to groote waardeering en overschatting van Hoffmanns beteekenis. Moge de laatste op zich zelve sympathieker zijn dan de eerste, immers getuigend van gemoed,
ziel, meevoelende en smartendoorgrondende liefde, to
groote subj ectieviteit blijft ook ver van de waarheid.
Edgar Istel meent, dat men tot de Renaissance terug
moet gaan om Hoffmanns geestelijke evenknie to vinden
in Leonardo da Vinci. „Evenals deze geweldige Italiaan
omvatte hij kunst en wetenschap met meesterschap,
was hij een geestelij k krachtverwekker voor zijn tij d,
door zijn onuitputtelijke ideeenrijkdom een baanbreker
en padvinder op onbekende gebieden. Hij is musicus,
litterator, dichter, schilder. Hij toont begrip van velerlei
wetenschappen en is in staat kapelmeester en schouwburgdirecteur to zijn. En daartusschen of daarnaast is
hij bekwaam jurist en dient het rijk als Pruisisch staatsambtenaar."
Zie, dat is alles waar. Maar daarmee is hij gradueel
nog niet gestegen tot de geweldig geniale grootheid van
Da Vinci. Een betoog to willen leveren, dat Hoffmann
tot Da Vinci's schouderen reikte, zou reeds dwaasheid
zijn. Desniettemin heeft hij, nu hij honderd jaar verscheiden is, recht op onze aandacbt en we willen ons
daarbij bepalen tot wat hij 't eerst en het meest was
.musicus.
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Ernst Theodoor Wilhelm Hoffmann, de naam Wilhelm
verwisselde hij in 1800 voor dien van Arnadaus uit leefde
voor Mozart, is geboren 24 Januari 1776 to Koningsbergen als tweede kind uit een zeer ongelukkig huwelijksleven van echtelieden, die + 20 jaren in leeftijd verschil
den. De wader, uit een tamilie waar veel aan muziek
gedaan werd, was lang vrijgezel gebleven en had meer
dan goed was voor zijn lichamelijke en geestelijke constitutie van het leven genoten, zoodat hij verruwd was
in zijn moreele begrippen en het plichtenleven van een
goed huisvader niet verstond to leiden. De jonge moeder
kwam uit een streng op conventie- en fatsoensbegrippen
lettend milieu, waar misschien wat al to bekrompen
denkbeelden heerschten over wat paste en wat niet.
Haar huwelijksleven met den losbandigen zwierbol
werd een gruwelijke teleurstelling. Zwakkelijk vaii
gestel, daarbij vervuld van een ietwat teemende bekeeringszucht, vreesachtig voor het oordeel der buitenwereld, naijverig betreurend den verbleekten gans harer
jongemeisjesdroomen, bezat zij niet de rechte middelen,
haar loszinnigen heer gemaal to boeien.
Tusschen het ziekelijk gestel, en de larmoyante ingetogenheid der moeder eenerzijds en een grove zucht naar
frivool genot en een ongeregelde leefwijze des waders
anderszijds, kon Been harmonic bestaan en 't gevolg
was, dat de echtelieden reeds in 1779 voorgoed van elkaar
scheidden. De vader verwijderde zich naar elders. De
moeder trok zich met Amadaus in Naar eigen ouderlijke
woning terug en leefde voortaan samen met Naar moeder,
broer en zuster. Van den vader die ongeremd zijn wilde
neigingen kon botvieren, hooren we nu niets meer.
Blijkens allerlei autobiographische opmerkingen, welke
verspreid liggen in Hotfmanns geschriften, moet zijn
vader veel aan muziek hebben gedaan. Volgens een
opstel „Der Musikfeind" was het een begaafdheid van
de min of meer ruwe en path etische soort ; hoe meer
spectakel, hoe liever. Een stelletj e plaatselijke dilettantes
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kwam ten zijnen huize geregeld bijelkaar, bonkte, ringelde,
fidelde er lustig op los, zei met wonderiijk opengesperde
oogen eenige phrasen over Emanuel Bach, terwijl het
jonkske huilend de kamer uitliep. „Die jongen is zoo
muzikaal als een hond," oordeelde Papa met wrevel.
Maar wist het kind zich onbespied, dan zochten de
kleine v^ ngertj es allerlei well ua dende accoorden op het
klavier en het kon zich geruimen tijd met dit spel vermaken. Het had moeders nerveuze aard en koo1 tsigsubtiele phantasie. Het spon groteske kinderdroomen
maar voelde zich verpletterd door alles was massaal en
stram-technisch aandeed en de sensaties wekte van een
Pruisisch regiment in parade-pas met dreunende commando-stemmen.
Door de scheiding werd er vroegtijdig in het kind lets
gebroken. Bitter heeft hij ze vooral op lateren leeftijd
betreurd. Van zijn moeder hield hij zielsveel en in betrekking tot zijn vader zei hij steeds : „beter een slechte,
dan geen vader."
Een opmerking ondanks haar onhoudbaarheid, van zijn
standpunt nochtans begrijpelijk.
Ten huize van zijn grootmoeder ontving hij het eerste
muzikaal onderricht van zijn oom, Otto Dorffer, die het
klavier behandelde als een officier van den ouden Stempel zijn batalj on. Hoffmann spreekt van „der barbarischen Virtuositat mit der er das Spinett zu hantieren
wuste. "
Natuurlijk was het onderwijs uitsluitend gericht op
het verkrijgen van techniek, wat trouwens ook het eerst
noodige was. Maar tranen en smart heeft dit harde onderricht er geheel het op mechanische levensinrichting en
automatische orde gebaseerde opvoedingsstelsel den
knaap gekost.
Diepen weerzin heeft het gewekt tegen het philisterdom,welks geestelijke verlangens beheerscht werden
door uurwerk en conventie.
Een zonnestraal ontbrak gelukkig niet in de grootouderlijke woning. De jongste zuster van Hotfmanns
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moeder, Sophie Dörffer, gewoonlijk Tante Füsschen
genaamd, bezat poëzie en verbeelding. Zij verstond jets
van 't wonderlijk droomleven in 't kleine zieltje; zij nam
deel in zijn stille door hem zeif maar half begrepen
kindersmarten, zij troostte hem met haar lieve stem. Zij
moist gevoelige liederen to zingen, ongekunsteld, innig
poëtisch, zich begeleidend met de wonderdiepe, zachtfiuweelige tonen der luit. Zij plantte merle in dcii knaap
zijn aandoenlijkheid voor zingende vrouwenstemmen,
Welke later zoo dikwijls een mooie rol vervulden in zijn
litteraire werken.
Zijn geheele jeugd en jongelingstijd bracht Hoffmann
to Koningsbergen door. Toen hij 14 jaar was, bezat hij
reeds een verwonderlijk technisch meesterschap op het
kiavier, phantaseerde in stille stonden zijn knapendroomen
op het instrument en probeerde zelfs to componeeren.
Gedurende zijn gymnasiale jaren ontving hij grondig
onderricht in orgeispel, de leer van generaalbas en contrapunt van den Koningsbergschen organist Podbielsky.
Met vrienden beoefende hij vioolduos, en zelfs speelde
hij harp.
Zoo had hij, toes hij op 27 Maart 1792 werd ingeschreven als student aan de Koningsbergsche Universiteit reeds een aanzienlijke muzikale ontwikkeling genoten. Familietradities getrouw zou hij in de rechten
studeeren.
Dien wensch volbracht hij met tegenzin.
Zoo min als Wackenroder en later Schumann kon zich
zijn poetische en beweeglijke geest verdragen met de
spitsvondigheden der wetsinterpretatie en de dorre studie
van de ontwikkeling der rechtskundige begrippen 1).
Evenals Wackenroder stond hem een scherpzinnig intel
lect ten dienste, dat zich ten slotte door deze onpoetische
levensopdracht p een zou worstelen. Boven Wacken
roder had hij het voorrecht van een geweldige energie,
1) Over Wackenroder zie men mijn opstel in ,,De Tijdspiegel"
van 15 Sept. 1921.
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welke hem bestand maakte tegen de zware opgaven en
stormen des Jevens, een buitengewone tegenwoordigheid
van geest om nieuwe steunpunten to grijpen als de oude
losbrokkelden en hem dreigden to doers tuimelen. Sterker
was hij dan Wackenroder inzooverre hij kans zag, de
beelden zijner ziel to reproduceeren in zijn litteraire
werken. Wackenroder bracht het niet verder dan tot een
kleine nib korte opstellen over kunstzinnige onderwerpen.
Hoffmann produceert behalve dezulke, romans, novellen,
gesprekken. Hoffmann is scheppend dichter; dit to zijn
heeft Wackenroder gedurende zijn korte leven met weemoed verlangd.
Hoffmann werd scheppend toonkunstenaar, Wackenroder droomt en phantaseert over de toonkunst en het
is zijn smart, geen regel to kunnen componeeren. Hoffmann schilderde en uitte zijn verseheurde ziel het heist
in carricaturen, op zichzelf, op anderen, op autoriteiten
Wackenroder voelde allerminst neiging tot het laatste,
schrijft geestdriftig over Rafael en Albrecht Direr, maar
van de praktijk van 't schilderen verstaat hij niets.
Wackenroder was oerernstig. Hoffmann hield van wrange
snakerijen, waarbij de Koningsbergsche philisters werdei
voorgesteld als tragische hansworsten of domme duivels.
Gelijk Wackenroder de vriendschap van Tieck genoot,
zoo ontspon zich een vniendschapsverhouding tusschen
Hoffmann en Hippel.
Reeds als knapen van elf j aar hadden ze elkaar eens
ontmoet en leeren kennen. Toen ze als gymnasiasten
elkaar weer ontmoetten, kwamen ze geheel tot elkaar.
Gedurende de studentenjaren wend de band steeds
iñniger en kenmerkte zich als een Bier romantische betrekkingen zooals men ze vond tusschen Tieck en Wackenroder, Von Arnim en Brentano, Friedrich Overbeck
en Franz Pforr, enz. een bond voor 't leven, een geestesgemeenschap, zooals juist de Romantiek ze herhaaldehijk to zien gaf.
Hoffmann heeft later weer vrienden gehad, maar
Beene, tegenover wie hij zoo zijn gansche zieleleven bloot
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kon leggen, en wie hij zoo eerlijk ongevraagd al zijn mis-.
vattingen en vergissingen in 't levee opbiechtte. Hoe diep
de vriedschap geworteld was, blijkt uit tal van Hoff-.
manns litteraire werken, waarin twee poetisch aangelegde vriendennaturen optreden, b.v, in de bekende
dialoog: ,,Der Dichter and der Komponist." In zekeren
zin vulden de vrienden elkaar aan, gelijk ook in pasgenoemde dialoog het geval was. Naast de droomerige,
in zich zelve zinnende Hoffmann den levenslustigen en
geestigen Hippel, niet afkeerig van een dolle bui en van
studentenfratsen. Daarnaast bezat Hippel de gave, zich
tegenover zijn vriend op den achtergrond to kunnen
houden, want, hoewel vroolijker van inborst, was hij
overtuigd van diens grootere begaafdheid. Hij had een
behoette tot vereering van genialiteit. In de dingen,
waarin Hippel werkelijk groot was en grooten invloed
uitoefende, zooals het herstel van den staat na het
Napoleontische tijdvak, hield hij zich op den achtergrond en bleef zijn enorme werkkracht en beteekenis
voor den tijdgenoot verborgen.
Als gymnasiasten studeerden de knapen eenmaal per
week samen, vooral met het oog op de kiassieke talen.
Had de strenge oom van Hoffmann geweten, dat ook de
Confessions van Rousseau tot de geliefkoosde lectuur
behoorden, zeer zeker had hij strenger toezicht geoefend.
Verder musiceerden ze samen, beoefenden de teekenkunst
en putte Hoffrnanns, spelend vernuft zich daarbij uit
snaaksche carricaturen to verzinnen. Tot 1794 werd het
geregeld verkeer der vrienden voortgezet. Toen verliet
Hippel Koningsbergen en ontwikkelde zich een levendige
briefwisseling, die gelukkig behouden is gebleven en nog
altijd een der beste bronnen is voor het kennen en begrijpen van Hoffmann.
Deze studeerde ijverig, maar met tegenzin. Intusschen
was de ijver, waarmee hij zijn langwijlige studie doorzette een uitstekende wilsoefening. Van Kant, die in
zijne dagen de wijsbegeerte to Koningsbergen doceerde,
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schijnt hij niet veel begrip to hebben gehad. FIij vond hem
onbegrijpelijk en vervelend.
Dat moge niet erg eerbiedig geweest zijn, nit het voorbeeld van Hoffmann blijkt, dat men een geniaal man kan
zijn zonder eenig besef to hebben van de Kantiaansche
philosophie.
Slechts de kunst kon hem met zijn studie verzoenen.
Reeds in zijn studententijd heeft Hoffmann eenige
werken gecomponeerd, wat overigens practisch van
weinig belang is, want er is niets van overgebleven.
Een groote bevrediging was het voor hem, dat hij invloed
begon uit to oefenen op de wekelijksche concerten van
zijn oom en zorg kon dragen dat Ph. E. Bach en anderen
niet meer met barbaarsche virtuoziteit ,,groszartig"
vermoord werden.
Hij gaf klavieronderricht aan een jonge vrouw, Cora
Hatt, wier huwelijk zeer ongelukkig was, en vatte een
diepe genegenheid voor haar op, welke hartstochtelijk
beantwoord werd. Volgens de brieven, welke Hoffmann
in dien tijd aan Hippel schreef, droeg de verhouding
een zuiver platonisch karakter. In hoeverre hier idealiseerende phantasie en zelfbegoocheling in 't spel is, valt
moeilijk to beslissen. Wel is het zeker, dat de verhouding
Hoffmann ten slotte zeer veel moreele druk en onrust
heeft veroozaakt, wetend, dat in de gegeven omstandigheden van een huwelijk niets kon komen. Toen hij dan
ook, na volbracht examen, in 1796 Koningsbergen verliet, om to Glogau werkzaam to zijn als ambtenaar onder
den regeeringsraad Dörffer, voelde hij dit als een eerste
stap tot bevrijding van zijn hartstocht. Genoemde
Dörffer was eveneens een broer zijner moeder, een zeer
beschaafd man, muzikaal ontwikkeld, terwiji zijn vrouw
verdienstelijk gong.
Plichtgetrouw wijdde Hoffmann zich aan zijn ambt
en met verrassende sneiheid en nauwgezetheid wilt hij
zijn zaken of to doen, om ten slotte slechts to leven voor
datgene, wat hem ziels- en levensbehoefte was, de kunst.
In 1798 legde Hoifmann het examen voor Ref erendaris
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of en vertrok met zijn oom, die daarheen wend overep]aatst, naar Berlijn.
In de allerlaatste j area der 18de eenw en bet begin
der 19de was Berlijn het centrum van strijd. Vinnig
werden de oude profeten der Aufklarung, gelijk Nicolai,
bestookt door de Schiegels en Tieck, de voormannen der
Romantische richting. In 1798 verseheen het ,,Athenaeum"
waaruit Novalis zijn , ,Blütenstaub", Friedrich Schlegel
zijn scherpe ideeën cii aphorismen rondstrooide. In 1796
had Tieck zijn geheel onnatuurlijke verhouding met
Nicolal opgegeven en had met zijn ,,Volksmärchen"
en ,,Gestiefelde Kater" joist tegenover alle star rationalistisch beginselen van Nicolal stelling genomen. Kerstmis
1797 verschenen de ,,Herzensergieszungen eines Kunstliebenden Klosterbruders" van Wackenroder; even
later werden liens ,,Phantasien caber die Kunst" door
Tieck uitgegeven, beide simpele kleine boekjes, waarvan
inhoud en strekking voor het Duitsche geestes even der
19de eeuw niet licht to overschatten zijn 1). Eveneens
gal Tieck uit in 1798 ,,Sternbald Wanderungen", waar
Hoffmann mee gedweept heeft. In hetzelfde jaar verscheen Novalis' Heinrich van Ofterdingen.
In hoeverre Hoffmann de voornaamste werken der
vroeg-romantiek to Berlijn heeft leeren kennen, of hij
punters van aanraking had met cien kapelmeester Reichardt cii met de salons van de drie kunstzinnige en
begaafde Jodinnen, Rachel Levin, Dorothea Veith en
Henriëtte Herz, valt niet met zekerheid vast to stellen.
Wel blijkt later herhaaldelijk uit zijn werken, dat er, zij
het in stilte, romantische invloeden op hem werkzaam
zijn geweest. En onomstooteiijk vast staat het, dat zijn
practische muzikale ervaring hier in buitengewone mate
is toegenornen. Dc muziek van Mozart en Gluck, zooals
hij die to Berlijn uit hun opera's ]eerde kennen, heeft
ecu diepen indruk op hem gemaakt en zijn eigen talent
1) Zie mijn opstellen: Een daadlooze droomer. Tijdspiegel 15 Sept.
1921. De Muziekaesthetische denkbeelden der Romantiek. Tsp. 15
Dec. 1921.

192

E. T. A. HOFFMANN ALS MUSICUS.

heelt hij vooral aan iViozart gesehoold. Daardoor treft
later in zijn composities naast het spelend-phantastische
en het duister-demonische toch altijd het diepdoorzich
tige, de kiare logica, de geestige ornarnentiek, tie fijn
doordachte melodische phrase. Van Mozart bewonderde
hij wel in de eerste plaats diens ,,Don Juan", van Gluck
diens ,,Orleo", ,,Armide", ,,Alceste". Het verblijf to
Berlijn duurde slechts tot Maart 1800. Toen werd hij
ambtenaar bij de regeering to Posen.
Hier vond hij geen hem waardig gezelschap, waarbij
hij zich aan kon sluiten, waarmee hij geestige en opwekkende gesprekken kon voeren over wat hem het naast
aan 't hart lag: de kunst. Hij had er evenzeer weinig
gelegenheid, zich met anderen muzikaal bezig to houden.
Het leven was er oppervlakkig ; men zat er in het wijnhuis
dronk er de zware Poolsche wijnen en s peed er op over
onbenulligheden en frivole avonturen.
Meerdere omstandigheden drukten Hoffmann ter nederHij iced aan zijn noodlottige hartstocht voor Frau Hatt,
wiei zinnelijke bekoring slechts of en toe terugtrad voor
de lieflijker indrukken, welke reeds to Glogau een lid
en vroom meisje, Micheline Rorer, op hem gemaakt had.
Het overwicht van Cora Hatt op zijn gernoedsieven was
evenwel nog to sterk en in de Posensche omgeving greep
hij naar middelen, welke door j onge mannen wel weer
worden aangewend, om zich van dergelijke invloeden to
bevrij den. Hij begaf zich in gezelschappen, die hem geeste
lijk en zedeiijk minderwaardig waren; hij stortte zich in
den dolien da ps van het leven, in troebele genoegens
Zijn vrienden van vroeger herkenden in den onnatuurlijken druktemaker hun vroeger wel levendigen, maar
Loch ook ingetogen droomer niet meer. Zijn energie
scheen ondergegaan in een cynische genotzucht, en elke
hoogere aspiratie scheen hem vreemd.
Daar kwam nog een andere factor bij.
Onmiddellijk voor zijn vertrek naar Posen had hij voor
het eerst van zijn leven een tentoonstelling van oude
schilderkunst gezien, waarbij hij kennis maakte met de
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beroemdste werken der Dresdener Gemäldegalerie. 'I oen
hij zich verdiept had in deze onvoiprezen schoonheid,
kreeg hij, vooral to Posen, het aan alien kunstenaars
bekende neerhamerende gevoel: ,,Ik kan niets; ik ben
een prutser; van mij komt nooit jets terecht !" En weer
dan ooit wreekte hij zich op zichzelf door de carricatuur,
waarin hij zijn verbittering uitte over zijn eigen onaan
zienlijke gestalte en zijn wanhopige pogingen om op
kunstgebied jets to bereiken, terwiji hij zijn heele levee 't waren nog rnaar 24 j aren - als een geweldige mislukking beschouwde. Maar ook anderen moesten boeten
voor zijn zwartgallige stemmingen.
Ter gelegenheid van een gemaskerd bal liet hij een
aantal kleurige caricatures, voorzien van spottendgeestige rijmpj es, verdeelen onder de deelnemers, die hij
tot zijn pseudo-vrienden rekende. Alierlei Posensche
grootheden werden door deze prentjes belachelijk ge
rnaakt en Hotfmanns Mefistopheliaansche spotzucht
had zich in Naar wrange wellust in de allerhevigste mate
botgevierd aan generaai Von Zastrow, den commandant
der stall. Deze was in hooge mate gebeigd.
De mare gaat, dat de vertoornde noon van Thius
denzeifden nacht naar Berlijn reisde, om zijn bekiag in
to dienen bij de regeering met het gevoig, dat de onwel
voegelijke muzenzoon de opdracht kreeg, zich in het
voorjaar van 1802 ais regeeringsraad naar Plozk to begeven, een akelig dood nest.
Geheel onvruchtbaar is nochtans het Posensch verblijf
voor Hoffmann niet geweest. Hij leerde door de ervaring
inzien, dat een wegtuimelen in uitspattingen van twijfelachtig gehalte toch niet het rechte middel was, om zich
van zijn hartstocnt voor Cora Hatt to ontdoen en hij
greep een afdoend middei aan: een absolute breuk,
een doodverkiaren van zijn iiefde, de onverzetteiijke wii
om zich de geheeie verhouding als niet bestaande in to
peperen en - arbeid. Arbeid in de richting, die het meest
heilzaam en verrustigend werkte op zijn nerveuze zieistoestand. Hij wierp zich op de studie der Itaiiaansche
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kerkmuziek en trad in geestelijk verkeer met geestexi
als Adriaan willaert, Orlando di Lasso, Gioseffo Zarlini
en niet to vergeten Palestrina. We]dra componeerde
hij een ouverture als breede voorbereiding voor een
plechtige mis, waarvan het Kyrie voltooid werd. In de
instrumentale voorbereiding was de invloed van Mozart
merkbaar ; in het Kyrie paarden zich Palestrijnsche
invloeden wat betreft het vocale deel aan Mozarts instrumentatiekleur.
En in de tweede plaats huwde hij kart voor zijn vertrek uit Plozk met Micheline Rorer, het meisj e wier
lief en ingetogen karakter hem reeds lang had aangetrokken. Reeds in Glogau had hij, schoon zelf niet Katholiek, herhaaldelijk de Carmeliterikerk bezocht, om haar
waar to nemen, als zij de Mis bijwoonde en met kinderlijke
vroomheid geknield lag in aanbidding van 't Allerheiligste.
Steeds was plotseling de gedachte aan Frau Hatt de
komende rust van zijn gemoed komen verstooren, tot
eindelijk nu, na vier jaren, in de worsteling tusschen
ongeoorloofde en geoorloofde verstandhouding, de laatste het won van de eerste.
Met engelengeduld en groote lief de kon Micheline
hem ten slotte geven wat zijn nerveus en innerlijk ver
scheurd gemoed noodig had; rust en opgewektheid om
het levee weer met ernst en zelfvertrouwen onder de
oogen to zien ; en roerend is de zelfopoffering, waarmee
zij hem ook later in moeilijke omstandigheden, toen het
lot van haar veel wijsheid en doorzicht eischte, ter zijde
heeft gestaan en zijn levee trouw met haar onuitputtelijke zorgzaamheid heeft omringd.
In Plozk oefende Hoffmann weer trouwhartig en nauwgezet zijn ambt uit tot groote tevredenheid zijner sL^perieuren. Zijn tijdelijke zelfvertwijfeling was als een booze
droom weggevaagd. Nog onder den indruk van de
visionaire pracht der Italiaansche schilderschool eenerzijds en in diepe bewondering voor Gluck, Mozart, Beethoven en den toenmaals nog vrijwel onbekenden J. S.
Bach anderszijds, vraagt hij zich af, wat hij eigenlijk
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worden moet; schilder of musicus. Daarnaast komen de
eerste uitingen van letterkundige werkzaamheid.
De beoefening van zoovele kunsten tegelijk is inderdaad wel een heriimering aan de groote geesten der Renais
sance. Toch bepaalt hij zich in hoofdzaak tot de muziek
en is deze de levensadem voor al zijn andere kunstzinnige uitingen.
Zeer bevriend was hij met de monniken uit het St. Bernardsklooster. Gaarne zong hij merle op het koor en leerde
in de praktijk grondiger de prachtige Gregoriaansche
hymnen kennen. Hij schreef missen en vespers, waarvan
trouwens alleen de mis in d-mol behouden bleef, vender eenige kiavierwerken en een Trio in e-dur.
Al klaagt hij zijn vriend Hipp el wel eens over zijn verbanning, de brieven ademeii een rustigen toon ; hij werkt
kalm maar met alle energie. Hij roemt zijn jonge vrouw:
zijn steun en zijn vraagbaak. Met eenvoudige natuurlijkheld en zonder geleerdheidsvertoon beoordeelde zij zijn
arbeid en gaarne beriep Hoffmann zich in tegenwoordig
held zijner vrienden op de meening zijner vrouw. Menigeen kon niet nalaten, lichtelijk to meesmuilen, dat hij
waarde hechtte aan de uitspraken van iemand, die op
't gebied van kunst zoo weinig ontwikkeld was. Ten
onrechte! Het oordeel van Micheline was onvertroebeld,
berustte op een zuivere intuItie en een natuurlijk smaakgevoel, zonder meer.
In 1804 kwam aan de ballingschap een einde. Hij werd
overgeplaatst naar Warschau, toenmaals een Pruisische
stad. Weidra schrijft hij aan Hippel.
,,Wie es mir in Warschau geht, fragst du, mein teurer
Freund! - eine bunte Welt! - zu geräuschvoll, - zu
toll, - zu wild, - alles durcheinander. - Wo nehme
ich Musse her, um zu schreiben, - zu zeichnen, zu
componieren !"
Het is echter een feit, dat juist dit grootestads-leven
met zijn veelvuldige en velerlei aiwisseling in hooge
mate emotioneerend werkte ook op zijn scheppings
kracht. Een geweldige drang bruiste door zijn aderen,
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een rijkdom van melodieen stuwde door zijn zinnen, en
weldra vond hij kanalen om zich to uiten.
Er woonden destij ds to W arschau, vooral onder de
Pruisische bestuursambtenaren, tal vary hoogst beschaafde
lieden ; er was een opgewekt muzikaal leven en ook op
andere wijze werden de kunsten beoef end.
Nauwelijks was Hoffmann er aangekomen en had
men jets van zijne verdiensten gehoord, of een geestdriftig muziekminnaar kwaln op de gedachte een soort
van vereeniging tot ontspanning door middel der toonkunst op to richten. Weldra telde dit gezelschap 120
leden en Hoffmann speelde een leidende rol. Hij werd
secretaris, bibliothekaris en censor over de theoretische
voordrachten. Als hij eenige jaren later in tijdschriften
voor muziek zijn prachtige analyses, recensies en poetische interpretaties geeft, heeft hij voor een niet gering
deel de vaardigheid daartoe to danken aan zijn eigenaardige censorsrol, die hem noodzaakte, wekelijks zijn
meening to zeggen over allerlei, maar vooral over muziektheoretische en muziekwetenschappelijke onderwerpen.
Bovendien vormden een aantal leden dezer vereeniging
een dilettantenorchest, waaraan twee kapelmeesters
verbonden werden, die om de andere week de uitvoeringen moesten leiden. Een dezer was Hoffmann.
Den 3den Aug. 1806 trail hij voor het eerst als zoodanig
op en het publiek stond verstomd, dat het kleine, onrustige en beweeglijke kaereltje daar zoo vol rustige zelfbeheersching voor de muzikanten stood en met fijn en expressief gebaar zijn eigen innerlijk vuiir in hen wilt over
to storten. Men oordeelde toen reeds, dat niemand beter
dan hij de gaven bezat, vooral Mozarts muziek, waarvoor hij zulk een geestdriftige bewondering koesterde,
tot haar recht to doers komen. Ook Haydn en Gluck
voerde hij uit en zelfs aan een symphonie van Beethoven
,waagde men zich niet zonder resultaat.
De groote Italiaansche contrapunctisten met hun heerlijke melodieen bleven zijn belangstelling behouden.
Ook als schilder was hij druk werkzaam. be vereeni-
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Bing verheugde zich al spoedig in het bezit van een eigen
gebouw met concertzaal. Hoffmann schilderde friezen,
plaf onds en waar hij niet zelf werkzaam was leverde hij
teekeningen en ontwerpen aan de schilders.
De tijd to W arschau is buiten twijf el de gelukkigste
zijns levens geweest. Zijn ambtsbezigheden waren licht
en lieten hem veel vrijen tijd. Deze kon hij uitbuiten
voor zijn kunstzinnige ontwikkeling en productie. Hitzig,
zijn latere biograaf, met wien hij to W arschau vriendschap
sloot, ofschoon Hitzig geestelijk lang niet tegen hem
opgewassen was, getuigt herhaaldelijk dat hij hem later
nooit weer zoo welgemoed en vol rustig krachtsbewustzijn gekend heeft.
Talrijke composities werden vervaardigd : zoo Brentano's opera: „Die lustige Musikanten", waarvan de
muziek zeer, het libretto weinig geroemd wordt.
In 1805 schreef hij muziek bij Zacharias W erners
„Kreuz an der Ostzee." In den zelfden tijd broedde hij
op een Faust-compositie, waarvoor Werner den tekst
zou schrijven. Hiervan echter kwam niets.
Ook verdiepte hij zich in Schlegels vertaling van
Shakespeare en Calderon. Een van Calderons werken
bewerkte hij under den titel „Liebe and Eif ersucht"
tot een opera. Verder werd de mis in d-mol, to Plozk
begonnen, geheel voltooid en componeerde hij een lymph onie is Es-dur.
De mis werd onder Hoffmanns leiding to Warschau
uitgevoerd en werd zeer geroemd.
Gedurende het jaar 1807 kwam aan het rustige en
prettige werken een einde. Verschillende oorzaken werkten hiertoe mede. In de eerste plaats verloor Hoffmann
zijn twee] arig dochtertj e Caecilia, dat hij aldus genoemd
had naar de lieflijke Heilige ouder wier patronaat de
toonkunst staat. Dit verlies smartte hem diep en greep
zijn zenuwen hevig aan, die in 't begin des jaars door to
harden arbeid overspannen waren geweest. Daarna kwam
er iets, dat van ingrijpenden aard was op zijn heele maat13
0. E. XX I I 8
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schappelijk en geestelijK bestaan. Warschau werd belegerd door de Franschen.
Eindelijk moesten de Pruisen en Russen, die de stad
bezet hielden, terugtrekken en de troepen van Napoleon
deden hun intocht. Fransche officieren bezetten de
openbare ambten en Hoffmann was ambteloos. In het
begin vond hij dit niet onprettig. Hij dacht zich nu uitsluitend aan de kunst to zullen wijden. voor de eerste
weken was hij financieel gewaarborgd, want voor den
intocht der Franschen hadden de ambtenaren onder
elkaar de openbare kas verdeeld. Hij hoopte door middel
van zijn muzikale arbeid wel zooveel to verdienen, dat
hij de toekomst met vertrouwen onder de oogen kon
zien. Op den duur bleek dit echter tegen to vallen. Bovendien werd zijn woning in beslag genomen voor inkwartiering. Tijdelijk kon hij gratis met zijn gezin een verblijf
betrekken boven het vereenigingsgebouw. Weidra werd
het bestaan hoogst moeilijk. Hij liet zijn vrouw met het
overgebleven dochtertje naar Posen reizen, waar ze in
afwachting van een vaste betrekking voor Hoffmann,
bij Naar familie haar intrek nam. Hoffmann zeif voerde
een moeilijk bestaan. Des morgens werkte hij in de
Benedictijnerkerk mede als tenorzanger, waarvoor de
guihartige monniken hem gaarne telkens een stevig
ontbijt lieten gebruiken. Spoedig was dit zijn eenige
bron van bestaan.
Het was de allertreurigste tijd we]ke hij gekend heeft
een ochtendboterham, en verder niets; geen lessen,
geen toekomst, geen kracht en inspiratie tot compositie,
geestelijk onmachtig de levensmelodieën, Welke des
ondanks zongen door zijn ziel, to grijpen en to vertolken;
geen uitzicht op hereeniging met zijn gezin; niets dan de
zwarte schaduwen van het noodlot.
Hij dacht over een refs naar Weenen, het muzikaal
centrism van Europa, maar er waren geen middelen voor
de refs bijeen to brengen. Toen trok hij naar Berlijn,
arm en berooid, bijna een vagebond, maar diep in zijn
hart de fierheid en de kunstenaarstrots, die nooit ver-
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twijfelt. Hij leed hoiiger en wist den eenen dag niet,
waarmee hij den anderen dag zijn maag zou vullen en
bezat daarbij den hoogen moed zich niet to willen vernederen voor het Berlijnsche philisterdom, waarvoor hij
een diepe minachting koesterde. Hij bleef steeds innerlijk
overtuigd van zijn eigen waarde. De gedachte, de wil,
om een positie to zullen vinden, warin hij geheel en
uitsluitend kunstenaar zou kunnen zijn hield hem er
boven op. De uitgever Peters to Leipzig hood hem voor
een hongerloon een plaats aan als corrector in zijn zaak.
Met verontwaardiging wees Hoffmann dit baantje ge
schikt voor den eersten den besten schoolmeesterlijken
nauwgezetheidsmaniak van de hand. Ten slotte dong hij
naar de betrekking van Kapelmeester en beriep zich op
zijn prestaties bij het liefhebberijorchest to Warschau.
Hiermee had hij eindelijk geluk.
Hij werd met ingang van 1 September 1808 benoemd
tot kapelmeester to Bamberg. Nog eenige maanden lagers
er voor het aanvaarden dezer functie.
Maar deze maanden waren voor Hoffmann nu geen
benauwenis meer. Het vooruitzicht, vrij to zullen zijn
en zich volstrekt. aan de kunst to kunnen geven, deed zijn
ziel opgaan in melodieuze vreugde. Opgetogen was hij en
zijn nimmer ondergegane energie strekte zich en rekte
zich en bereidde zich voor op krachtige werkzaamheid.
Ondanks zijn armoede componeerde hij to Berlijn een
aantal werken o.a. 6 canzoni per 4 voci alla cappella,
waaronder een Ave mans Stella in F-dur, een 0-sanetissima in F-dur en een Salve Regina in d-mol. Eigenaardig is het, dat juist de teksten ter verheerlijken van
Onze Lieve Vrouwe hem het meest hebben geboeid voor
zijn a cappella composities, waarin hij blijk geeft de edele
gratie van de Palestrijnsche hymnen goed to hebben
doorvoeld.
Ook vervaardigde hij to Berlijn nog een Requiem, dat
klaarblijkelijk onder den invloed van Mozarts beroemde
Requiem, diens zwanenzang, staat. Men leide uit al de
verschillende muzikale invloeden welke op Hoffmann
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inwerkten, de edelste trouwens, welke men zich denken
kan, niet af, dat deze daarom alle oorspronkelijkheid
miste. Groote geesten schromen nooit, hun voorgangers
tot voorbeeld to nemen, van bier en daar hun motieven
to grijpen. In hun z 1 elen versmelt al het geleende wel
tot jets eigens met een eigen persoonlijke kleur, van gansch
eigenaardige bekoring.
Hoffmann heeft zich nooit ontveinsd, zijn grooten
voorganger Mozart tot uitgangspunt to nemen in zijn
composities. Vandaar immer het doorzichtige, het wonderlijk kiare, het ideaal romantische der muzikale lijn. Gelijk
men weet is . bij Mozart elk muzikale gedachte afgewerkt
tot een ideale volkomenheid van vorm. Zij doet in haar
soepeiheid van lijn, in Naar teerheid van uitdrukking denken aan de elegante gratie en wonderfijne expressiviteit
van de Italiaansche Madonna's van Rafael tegen een
diepdoorzichtigen Romaanschen hemel. Een grondeloos
cliepe klaarheid vol gouden licht, waartegen de vormen
en lijnen scherp maar gracieus en koninklijk zich atteekenen, zoo is de hemel van Mozarts muziek.
Ze is door en door Romaansch en mist den eenigszins
mystiek-pantheIstischen trek, het ineenvloeien der
vormen, de geheimzinnige schemeringen en duisternissen
van den Germaanschen geest, zooals we die bij vele groote
Duitsche musici zich zien openbaren.
Hoffmann is Germaan, maar heeft in al zijn kunst
wonderlijk weinig van de wegduizelende Germaansche
diepzinnigheid. Aan Mozart, Gluck en de Italianen
schoolt hij zich, hij bewondert en vereert ook Beethoven
en Bach, maar hij leeft uit de eersten. IJeze vormen hem
tot componist.
Deze kiare muzikale vormenspraak zal later ook zijn
litteraire werk, zijn novellen en romans, beheerschen.
Hij heeft een groote liefde voor het spookachtig-phantastische, voor de nachtzijde der natuur. Maar ci is altijd
bij alle geheimzinnigheid een realiteit van taal en uitdrukking, een klaarheid van lijn en compositie, die herinnert aan zijn romaansch geschoolde muzikale meesters.
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Ziehier misschien de verkiaring, waarom men later in
Duitschland hem niet las, terwijl hij in Frankrijk bekend
was en veel en met lielde gelezen wend. Er was verwantschap van wezen tussehen dezen Oost-Pruis, die van
Kant niets moest hebben, en den Franschen kunstenaar,
die zoekt de spetterende geestesvonken en de volmaaktheid van vorm en lijn ook in de conceptie van de meest
grillige verbeeldingshartstocht.
Behalve de geestelijke werken, die herinnerden aan
een Latijnsche scholing, schreef Hoffmann to Berlijn
ook nog muziek bij Sodens Operatekst: ,,Der Trank
der Unsterblichkeit", een werk van uitsluitend tijdelijk
belang, en verder een zeer bizonder quartet met harp 1).
Den 1 September 1808 haalde hij dan zijn vrouw naar
Bamberg, waar hij meende, dat hem een heerlijke toekomst wachtte. Des to bitterder was de teleurstelling.
Het is onnoodig, uitvoerig op de opera- en orchesttoestanden vale het betrekkelijk kleine stadje in to gaan.
Allerlei, een kunstenaar van stiji en bekwaamheid neerdrukkende kleinsteedsche begrippen en verhoudingen
beletten hem, iets in grooten stiji to ondernemen en to
volvoeren. Voldoende zij het, op to merken, dat het
orchest uit nog gees 30 menschen bestond, waarvan
de meesten als musici nog niet tot de middelmaat reikten,
die verder reeds j aren in den waan verkeerden, dat zij
er de eenig mogelijke kunstenaars vormden en dus leden
aan geweldige zelfoverschatting. De concertmeester
Dittmaier, die er tot dusverre de zaak geleid had met de
viool onder de kin en juist technisehe vaardigheid genoeg
bezat om de stumpers en brekebeenen beurtelings weer
op de been to helpers voelde zich teruggezet. Hoffmann
was gewoon van den vleugel uit to dirigeeren en eischte
dat ieder zooveel mogelijk zelfstandig zijn plicht deed;
hij had geen trek ook bid uitvoeringen beurtelings de
partijen van zangers of muzikanten mee to doedelen
op de piano om de zaak in 't rechte spoor to houden;
I) Het quartet met harp staat dezen zomer in Duitschland na
honderd jaren van onbekendheid weer op het programma.
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hij wenschte een directie to voeren overeenkomstig de
eischen der kunst. Bovendien werd de Pruis, die eigenlijk
in zijn wezen zoo weinig Pruisisch had, uitgenomen dan
den zin voor strenge orde en voor de in een muzikaal
ensemble zoo allernoodzakelijkste tucht, door de trage
Beiersche virtuosen met onverschillige slordigheid ontvangen. Van of het begin bestond er een soort van lijdelijk verzet, dat den hartstochtelijken jongen man, die
in merg en nieren kunstenaar was en groote dingen be
oogde, het levee vergalde.
,,Das Orchester 1st erbärmlich, die Fagotts Kämme,
die Homer Brummeisen and die Violinen Pappendeckel.
Dabei sitzen die Herren capellisten des vorigen Bischotfs
einen IJünkel ohne Gränzen and sind nie vergnUgter
als wenn sie eine Sache umgeworfen haben."
Evenals bij het orchest vond hij bij het koor slechts
terughoudend wantrouwen en onwil.
Het slot was, dat zoowel het publiek als de muzikanten
en hun aanhang aan Hoftmann de schuld gaven van
alle mislukkingen. Zoo deed zich het gewone verschijnsel
voor, dat iemand van meer dan gewone begaafdheid in
een omgeving van middelmaat en eigengerechtigde
stommelingen moreel vermoord kon worden om gewaand
onvermogen.
Het eerste optreden mislukte, het volgende maakte het
niet beter. Diep gegriefd en teleurgesteld, daar hij terecht overtuigd was van zijn eigen superioriteit, gaf hij
na twee maanden den ongelijken strijd op en liet de
leiding van de philisters over aan den philister, dien ze
waard waxen, den concertmeester Dittmaier.
Hoffmann was diep teleurgesteld.
Toch bezat hij wilskracht genoeg, om niet tobbend
en kiagend bij zijn verbrijzelde illusies veer to zitten.
Van zijn kapelmeesterschap behield hij alleen den titel.
Na een paar j aren werd zijn vriend Holbein, dien hij to
Berlijn had leeren kennen theaterdirecteur. Met de leiding
der Bamberger muziektoestanden wilde Hoffmann zich
niet meer inlaten, rnaar hij werd theatercomponist,

E. T. A. HOFFMANN ALS MUSICUS.

203

decorateur en tooneelarchitect, zoodat ten slotte toch
een belangrijk deel der kunstzinnige regeling aan hem
bleef toevertrouwd. Gedurende den tijd, dat hij niet meer
dan een vaste naam-positie had, wilt hij in zijn onder
houd to voorzien door het geven van tang- en pianolessen,
wat hem niet gemakkelijk viel, want hij moest kinderen
van onbenullige grootheden, die waanden in hun uil en
valk to zien, met eindelooze moeite en voiharding een
beetje bitwijs makers.
Soms werd zijn drift hem de Baas, als een dom kind,
waarvan de ouders alles verwachtten, zijn geduld eindeloos op proef stelde. Dan gaf het verwikkelingen met de
vertoornde Ma of Pa. Dan weer werd hij op avondbezoek
gevraagd en moest fatsoenlijkheidshalve zijn kunsten
vertoonen voor minzaam neerbuigende grootheden, philisters, Wier aspiraties niet hooger gingen dan de modemuziek dier dagen, Welke op het zelfde peil stond als de
tegenwoordige One-Steps en Two-steps. Natuurlijk kwam
zijn kunstenaarstrots hiertegen in opstand en kon hij
iiiet nalaten dit vrij sarcastisch to laten merken.
Maar ten slotte sloeg hij er zich door en was er onder
de leerlingen een die zijn poëtische scheppingsdrang
weer machtig opwekte.
Hij gal zanglessen aan een 16-jarig meisje, Julia Marc.
Ze was een bloeiend en levenslustig, maar lichamelijk
nosh geestelijk buitengewoon begaafd kind. Ze bezat een
onbedorven en gevoelig gemoed, had geen neiging tot
knapheidsvertoon, herinnerde in Naar onbevangenheid
van oordeel aan Hoffmanns vrouw Micheline en beschikte
over een heerlijke stem. De j onkvrouwelijke reinheid en
zachtheid oefenden een buitengemeene bekoring op
Hoffmann uit.
Nu was hij niet zoo zelfzuchtig, dat hij om Julia zijn
eigen vrouw verstooten zou; evenmin zou hij een j onge,
bloeiende maagd aan zijn eigen levee, waarover de stor
men waren heengegaan, hebben willen verbinden, maar
hij vereerde het meisje meer dan in burgerlijke oogen
kon worden goedgevonden.
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Men dient echter Hoffmanns begrip van kuistenaarsliefde in 't oog to houden. Lief de en poëzie waren voor
hem één; dock niets achtte hij nadeeliger, dan wanneer
de beminde, die de vonken der scheppingsdrang in den
kunstenaar tot een laaienden gloed aanwakkerde, nu
ook de vrouw zou worden en het hooge vuur der bezieling
gebluscht zou worden door het proza van den echterlijken
stand.
Veeleer zou de gcliefde in ideale gestalte voor den
kunstenaar zweven, gelijk Beatrice voor Dante, gelijk
Sophie von Kuhn voor Novalis om hem steeds tot nieuwe
artistieke scheppingsdaden to bezielen. Hoffmanns vrouw
wist van de verhouding en schijnt deze niet al to tragisch
to hebben opgenomen. Anders de buitenwereld.
Dc moeder van Julia deed intusschen moeite, haar
dochter uit to huwen aan een rijkaard, hetgeen haar
gelukte. Niet dat Julia huwde heeft Hoffmann gegriefd,
wél dat zij het eigendom werd van een lichamelijk en
geestelijk verdorven losbol, die op den huwelijksdag zelfs
stomdronken voor de voeten van zijn bruid neertuimelde.
Hoff mann was daarvan getuige en liet niet na, den ellende
ling en zijn schoonmoeder met verwijtingen en beledigingen to overladen, waarna hij zich omwendde en heen
ging. Maar de gedachtenis van Julia ver]iet hem nimmer
meer, zij bleef in het middelpunt van zijn poëtische fantasie; haar gestalte beeldde hij uit in zijn werken in bijna
bovenaardsche schoonheid en altijd is het de wondere
bekoring van haar stern, die de aanwezigen betoovert.
Toch had de ervaring met Julia ook een nadeeligen
invloed. Zijn geloof in menschen had door het gedrag
der oude koppelaarster en door het ongelukkig huwelijksleven dat Julia ten deel viel, een geweldigen schok gekregen. Er was reeds zooveel mistroostigs over zijn hoofd
gegaan; zoo ontzaglijk veel moeilijkheden en ontgoochelingen had het I even hem gebracht.
Inplaats van humor en ironic kwamen zelfmartelende
bitterheid en cynisme, welke zich uitten in zijn litteraire
productie, vooral later in zijn novellen.
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Gedurende het Bambergsch verblijf werden, in de Aligemeine Musikalische Zeitung de schoonste proeven van
Holfmanns muzikaal-critisch talent gepubliceerd. In
de allereerste plaats uitte hij zich over het wezen der
muziek en het bleek, hoe hij zich aansloot bij de denkbeelden van wackeiiroder. Evenals deze zag hij in de
muziek een citing van het geheimzinnige en wonderbare,
een onlniddellijke uitiiig, welke Schopenhauer aan den
wil meende to moeten toeschrijven. Hij zegt in zijn dialoog
„Der Dichter and der Komponist" : „Ist nicht die Musik
die geneimnisvolle Sprac.he eines fernen Geisterrekhs,
deren wunderbare Akzente in unserm Innern wiederklingen and Bind h®heres, intensives Leben erwecken ?
Alle Leidenschaften kampfen schimmernd and glanzvoll
geristet miteinander and gehen unter in einer unaussprechlicher Sehnsucht, die unsere Brust erfullt." Zij is
het Sanskrita der natuur. Zij spreekt onmiddellijk tot
het menschelijk gemoed. Hoffmann sluit zich geheel bij
wackenroder aan. Beide schrijven zij ook over de Italiaansche kerkcomponisten. Niets gaat hun in verheven
glorie boven de Palestrijnsche missen. Inderdaad behoeft men o.a. de Missa Papae Marcelli, die to Amsterdam herhaaldelijk door Hubert Cuypers met zijn prachtig a-cappella-koor Schola Cantorum wordt uitgevoerd,
slechts gehoord to hebben, om to beseffen, dat er
waarschijnlijk niets schooners voor de menschelijke
stem geschreven is en dat de kardinalen, die haar in
1565 voor 't eerst hoorden, waanden engelenstemmen to
vernemen.
Geestdriftig prijst Hoffmann ook de navolgers van
Palestrina als Allegri, Scarlatti, Lotti, e.a. Het componeeren is hun tot een religie geworden, tot een verheven
uiting van godsvrucht.
Uitvoerig schrijft Hoffmann verder over de instrumentaal-muziek van Mozart en Beethoven, geheel in den
geest van wackenroder, maar uitvoeriger en met meer
gloed van taal en uitdrukking.
Ook over programmamuziek denken beide gelijk.

206

E. T. A. HOFFMANN ALS MUSICUS.

Een en ander behoef ik hier niet uit to werken. Men
neme desgewenscht kennis van mijn beide reeds genoemde
opstellen in ,,IJe Tijdspiegel"
In hun beschouwingen over Programmamuziek hebben
Wackenroder en Hoffmann later wijsgeerig-aesthetische
huip gekregen van Schopenhauer, die zoowel in zijn hoof dwerk als in de ,,Parerga et Paralipomena" deze muziek
veroordeelt. En thans, nu het tijdperk van de stelselmatige beoefening der programmamuziek weer reeds
achter ons ligt, zonder dat men er geheel mee gebroken
heeft, verklaart een aestheticus als Gietmann toch, dat
men er voorzichtig mee moet zijn en rekening moet blijven
houden met het eigen karakter van elke kunst.
Hoffmanns opvatting van de muziek was zuiver romantisch. De invloed van Novalis, die meende, dat het slechts
aan de zwakheid onzer zintuigen lag, dat we geen blik
in de Feeënwereld kunnen krijgen en niet in onmiddellijke verbinding met de Geesten kunnen treden, is duidelijk merkbaar. Hoffmann trekt de lijn nog jets verder.
De muziek, zegt hij, brengt ons de stemmen uit de Geestenwereld; zij weerklinken in ons innerlijk en wij moeten ze
naar buiten vertolken door middel onzer phantasie.
Het wonderbare, het sprookjesachtige, door Hoffmann
van of zijn kinderjaren gezocht, was voor Novalis een
poetische realiteit. Het sprookje is voor Novalis de canon
aller poëzie en zijn levee zelf is een wonderlijk sprookje
geworden, waaruit een romantische muziek ons tegen
klinkt. Meer invloed misschien nog dan Novalis oefende
het onvoltooid werk van Tieck en Wackenroder uit:
,,Sternbalds Wanderungen." Het ideaal van een leven
in en voor en door de kunst, zonder zich telkens weer
door de eischen van een practisch ambt in de materia
listische wereld to voelen verplaatst, wordt in Sternbald
poetisch uitgewerkt. Het is het levee, de omzwervingen
van een schilder uit IJürers school, poetisch verbeeld,
waarvan Goethe spottend zegt, dat het ,,musikalische
Wanderungen" zijn. Maar Hoffmann is geheel onder den
indruk van ,,diesem wahren KUnstierbuche." Dc schilder
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is pier tevens dicliter en musicus, een ideaal dat Hoffmann
verwezenlijkte.
Hoffmanns critische opstellen over muziek zijn doortrokken van dell Tieck-Wackenroderschen geest uit de
Herzensergieszungen" en ,, Sternbald". Overal tracht
hij de muziek in onderling verband to zien met de andere
kunsten, al is de toon en de strekking vóór alles muzikaal.
Allerlei muziek wordt door hem beoordeeld, van de
grooten tot de kleinen toe. Bach, dien men toen ter
tijde nauwelijks anders kende dan als muziek-theoreticus
wordt door hem op de hem toekomende plaats gesteld,
Beethoven bewonderd, en in Noord-Duitschland bekend
gemaakt. Zelfs trok Hoffmanns critiek Beethovens aandacht. Wat den ouden brombeer zelden gelukken wiide,
hij schreef Hoffmann een vriendelijk briefje.
Heel vole van zijn muzikale opstellen onderteekende
Hoffmann met het pseudomiem Johannes Kreisler.
Kreisler is zijn dubbelganger. Evenals Wackenroder zich
bij een poëtische zelfbeschrijving verscholen heeft achter
den naam Joseph Bergliiiger, in Wien hij, de stille bescheiden droorner zich vrijer kon uiten dan onder zijn
eigen naam, zoo verschuilt Hoffmann zich achter Kreisler.
Vrij en ongedwongen geeft hij lucht aan zijn bitterheid
en teleurstelling. Zonder terughouding hekelt hij personen
en toestanden. Als Kreisler beschrijft hij sarcastisch de
muzikale bij eenkomsten to Bamberg..
Onder Kreislers naam schrijft hij ,,Lichte Stunden
eines Wahnsinnigen Musikers" en de waanzin van Kreisler is voor Hoffmann een veiligheidsklep, om de dwaasheden en de vertwijfelingen van zijn eigen geest naar
buiten to laten ontsnappen.
In Kreislers waanzin is zin. Hoffmann vertelt van
zijn dubbelganger ergens Immer exzentrischer, immer
verwirrter wurde sein Ideengang; so z. B. sprach er
kurz vor seiner Flucht aus dem Orte viel von der unglücklichen Liebe einer Nachtigall zu einer Purpurnelke, das
Ganze sei aber (meinte er) nichts als ein Adagio, and dies
nun wieder eigentlich eill eiiiziger lang ausgehaltener
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Ton Juliens, auf dem Romeo in den höchsten Himmel vol
Liebe and Seligkeit hinaufschwebe. Endlich gestand
er mir, wie er semen Tod beschlossen and sick im nächsten
Walde mit einer ubermassigen Quinte erdoichen werde."
Elders weer schrijft Kapelmeester Kreisler een brief
aan een gefingeerden Baron Walborg, een brief vol
muzikalen onzin of onzinnige muzikaliteit, al naar men
wil. Hij heeft Baron Walborg in zijn nabijheid gehad
en klaagt, dat deze plotseling verdwenen was. ,,Hoeveel
had ik nog to zeggen; onopgeloste dissonanten schreeuwden ontevreden in mijn binnenste, maar j uist toen al
die slangentongige septimen wegzweven wilden in een
lichte wereld van vriendelijke tertsen, daar was Uwe
Hoogwelgeborene verdwenen - weg - en de slaiigen
tongen staken en priemden mij zeer !" Even verder
vereenzelvigt hij de wereld van tertsen en melodieën in
zijn ziel met Baron Walborg: zijn beter ik, dat telkens
plotseling verdwijnt of voor een spook op de viucht gait.
Het is niet noodig, hier een overzicht to geven van
dezen beteekenisvollen onzin. Een enkel citaat. nog.
In soich einer Lage, wean ich nämlich in den Kreis
irgend eines Spuks. gerate, pflege ich, wie ich wohi weisz,
einige besondere Gesichter zu schneiden, auch hatte ich
gerade ein Kleid an, das ich einst im höchsten Unmut
fiber ein miszlungenes Trio gekauft, and dessen Farbe in
Cis-moll geht, weshaib ich zu einiger Beruhigung der
Beschauer einen Kragen aus E-dur-Farbe daraufsetzen
lassen."
Allerlei grillige metaphoren; ongewone verbindingen
van denkbeelden, betrekking hebbend op zaken, die in
wezen volstrekt verschillen; spookachtige verschijnselen
in een wereld van werkelijkheid en wederom een werkelijkheid, die sprookjesachtig aandoet; al deze dingen
vinden we in de biographische opmerkingen van Kreisler
en in zijn brieven. Het zijn Been eenvoudige bakersprookjes, Welke Hoffmann-Kreislei vertelt; in zijn dwaasheid
is logica. Het is, alsof hij steeds de zinnelijke wereld wil
plaatsen tegen de voor hem soms demonische, soms
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feeerieke wereld vaii het onzinnelijke. Het is alsof het
zinnelijke opdoemt uit den oergrond van het metaphysische. EIl de muziek is het geheimzinnige kanaal, waardoor de mensch met den grond der dingen in verband
staat.
„Die Ahnurg des Hochsten and Heiligsten, der geistigen Macht, die den Lebensfunken in der ganzen Natur
entzundet, spricht sick horbar aus im Ton."
Soms schrijft hij rustig-obj ectief met een tikj e weemoed
als een andante van Mozart; dan weer is hij elegischsentimenteel en poseert in een wekelijke overgevoeligheid, die hij plotseling weer van zich smijt met een
satanische schaterlach, om over to gaan in een jagend
prestissimo, waarin hij krijgertj e speelt met helsche
geesten ei den satan met gruwelijke dissonanten om de
ooren slant. Even later is alles weer vrede en rust en,
alsof er niets gebeurd was, zingt hij in breede maten en
statige melodieen den lof der Godheid.
Vat is hij ? Pantheist? of Christen?
Er loopen pantheistische draden door zijn weefsel,
maar weinig vindt men er in van de Germaansch romantische natuurmystiek, welke wegduizelt in een vage
en onpersoonlijke alleenheidsgedachte.
Hoffmann spreekt in zijn werken zelden over de natuur,
houdt zich niet bezig met natuurbespiegelingen en mystiek gepeins over het wezen der natuur.
Hij houdt van de natuur alleen in zooverre die hem
muziek geeft en wijst naar het metaphysische. In zooverre
beaamde hij Goethe's woord : „Allen Vergangliche 1st
nur em n Gleichniss."
Er vonkelen in diepen goudglans Christelijke gevoelens,
Katholieke schoonheidsvisies over zijn gobelins. Maar
Katholiek is hij niet. Hij sputtert nooit tegen de Kerk ;
hij Bert Naar hooge onaantastbaarheid, maar hij brengt
het niet verder dan een aesthetisch welgevallen, omdat
ze voor hem het orgaan is, dat den lof der Godheid verkondigt in de incest verheven muziek, meer niet.
Hij dweept met de muziek van Mozart, Gluck, Beet-

210

E. T. A. HOFFMANN ALS COMPONIST.

hoven om haars zelfs wille, nog meer in zooverre die
hem zielen openbaart, hem in gemeenschap brengt met
deze grooten.
Hij vereert de groote meesters des Italiaansche kerkmuziek, die het heerlijkst des Scheppers lof hebbern
gezongen en hij meent terecht, dat dit ten slotte oorzaak
en einddoel aller muziek moet zijn : bewust of onbewust.
Hij is op geestelijk gebied niet dit of dat, behalve musicus. Hij dicht, schrijft, schildert en componeert als
musicus ; hij doet alles bezield van den „heiligen geest
der muziek."
In zijn ernst, in zijn pose, in zijn koele hooghartigheid,
in zijn liefde, in zijn vertwijfeling en verbittering, in
zijn waanzin en in zijn vreugde, altijd hoort hij muziek,
vertolkt hij zijn gedachten in muzikale termen en beeldspraak. Al zijn werk is compositie, hetzij in tonen, hetzij
in woorden.
Zijn opstellen en critieken zijn muzikaal doordacht,
het zijn composities. Hij Wilde, dat elke beschouwing
over een muzikale compositie dezelfde gevoelens zou
wekken als het besproken werk bij een goede uitvoering.
Daardoor is hij een meester geworden voor de muzikale
critiek. wie zich verstouten wil, in dag- of weekbladen
recensies van concerten to geven, mag niet nalaten,
Hoffmanns muzikale geschriften to lezen, en evenmin
die van Robert Schumann, die regelrecht op zijn beginselen voortbouwt 1).
Hoffmann is de varier van de moderne wijze van
schrijven over de muziek. Schumann is zijn geniale
volgeling, die zoozeer onder de bekoring van Hoffmanns
schrijverij staat, dat hij •klavierinterpretaties geeft van
„Kreisleriana", „Phantasiestucke" en „Nachtstucke
Evenals Hoffmann zich in zijn „Seraphionsbruder" een
muzikale vriendenkring dacht, zoo verzon Schumann,
deels naar het levee, zijn „IJavidsbii.ndler." wat Hoffman
naar buiten gooit onder het mom van een waanzinnigen
1) Over I obert Schumann zie men mijn artikel in „De Beiaard"'
van 1 Aug. 1922.
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kapelmeester, dat houdt Schumann helaas in zijn ziel
verholen ; het vermoordt hem en brengt hem ten slotte
in een krankzinnigengesticht.
Een andei jong musicus, die geheel oncter de bekoring
van Hoffmanns dichterlijk proza komt, is Hector Berlioz,
wiens romantisch leven inderdaad ook eenige gelijkenis
zal vertoonen met enkele van Hoffmanns lotgevallen.
Hoffmanns groteske humor vindt weerklank bij Berlioz
en er is in Berlioz' muziek een en ander, b.v. in het slot
der Damnation de Faust dat doet denken aan Hoffmanns dol-bizarre zielsvertwijfelingen. Als aan het slot
de helletrompetten schetteren, bekkens kletteren en
fluiten gieren, dais denkt men aan Kreislers waanzin
of aan den moord voor 't hoogaltaar in „Elixire des
Teuf els."
En wat wel zeer merkwaardig is : terwijl Hoffmann
de programmamuziek veroordeelt, wordt Berlioz de
eigenlijke vader der programmamuziek en weet hij er
ons soms mee to verzoenen. Men herinnere zich slechts
zijn „Symphonic Phantastique", waarin een wel wat
breed uitgesponnen overigens zeer Iieflijke pastorale
met opkomend en weer wegtrekkend onweer, terwijl
schrille trompetstooten als bliksemschichten door het
orchest flitsen. De hoofdzaak is echter, of naar Riemanns bepaling, de muziek overeenkomstig haar wezenhier werkt als „frei ausstromende Empfindung", of zij
naar Beethovens wensch „Ausdruck der Empfindung"
is, of zij haar einddoel bereikt, de ziel op onmiddellijke
wijze to bewegen, terwijl alle andere kunsten daarvoor
omwegen noodig h ebben, doordat ze eerst bepaalde
voorstellingen wekken, die de stemmingen der ziel to
voorschijn roepen. Het is alleen maar de vraag of de
programmamuziek een uiterlijk of een innerlijk gegeven
tot onderwerp van vertolking neemt.
Hoffmanns muzikaal-critische en beschouwende opstellen voerden hem ongemerkt tot het zuiver verhalend
proza. Hij schrijft een aantal novellen, die alle op eene
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of andere wijze verband houden met de muziek. we
noemen „Ritter Gluck," „Rath Krespel", „Don Juan",
Der Kampf der Sanger," „Die Automate", „Die Fermate"
en vele andere, die hij later heeft vereenigd in een z.g.
Rahmenerzahlung" : „Die Seraphionsbruder", gelijk Tieck
deed in zijn Phantasus.
Muziek vormt in alle deze een hoofdmotief.
Eerst later treedt dit motief terug en schrijft Hoffmann
werken van anderen aard.
Thans hebben we nog zeer kort een gewichtig punt
van Hoffmanns muzikale werkzaamheid to bespreken,
het componeeren van de opera Undine.
In 1811 had Friedrich de la Motte Fouque het lieflijke
sprookje Undine geschreven, dat terwijl al zijn overige
letterkundige arbeid reeds aan de vergetelheid is
prijsgegeven, hem een eervolle en blijvende plaats verzekert in de Duitsche litteratuurgeschiedenis. De plaatsruimte laat ons helaas niet toe een overzicht van den
inhoud to geven 1).
Reeds in 1812 las Hoffmann het sprookje en onmiddellijk besefte hij, dat dit een gegeven was, om tot een opera
to verwerken. Hij zette zich aan het vervaardigen van
een libretto, maar 't wilde niet vlotten.
Intusschen verhuisde hij weer naar Dresden. Enkele
dagen na zijn vestiging trokken Napoleons troepen de
stad binnen en werd het gewone leven geheel in de war
gebracht. Hoffmann ergerde zich verschrikkelijk en vond
in den oorlogstoestand aanleiding, om zijn gesprek „Der
Dichter and der Komponist" voor to bereiden. Overigens
bekommerde hij zich weinig om kanonnades en aanverwant lawaai. Hij schreef : „welcher Kunstler hat sick
sonst urn die politischen Ereignisse des Tages bekumnZert ? er lebte nur in seiner Kunst, and nur in ihr
schritt er durch das Leben ; aber eine verhangnisvolle
schwere Zeit hat den Menschen mit eiserner Faust er1) Zie mijn artikel in het Letterk undig Bijblad van de N. R.C.
van 6 Mei 1922.
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riffen, and der Schrnerz preszt ihm Laute aus, die ihm
sonst fremd waren." Hebben niet vele onzer moderne
kunstenaars hetzelfde gevoeld gedurende den wereld
oorlog? De dichter en de componist ontmoeten elkaar tijdens
den oorlogsroes en weidra is alle uitwendige narigheid
vergeten. Ze spreken over hun kunst. In werkelijkheid
vertegenwoordigen beide een zijde van Hoff manes natuur
Den dichter noemt hij Ferdinand, den componist Ludwig,
naam ontleend aan den vereerden Beethoven. De ge
heele dialoog is een poetische vertolking van de tegenstrijdige gevoelens in zijn eigen zieleleven. Door de
meeningen scherp to stellen en to ontleden hoopt hij tot
een oplossing to komen. Dc vraag is, of niet volkomen
eenheid van tekst en muziek mogelijk is, wanneer dichter
en komponist vereenigd zijn in een en denzelf den persoon.
Ferdinand, de dichter, meent dat het kan. Ludwig, de
componist, twijfelt er aan. Hij meent, dat de voor het
componeeren benoodigde inspiratie zal verdampen bij
het dichten.
,,Ganz unmöglich würde es dem Musiker sein, sick
nicht gleich bei dem Dichten mit der Musik, die die
situation hervorgerufen, zu beschaftigen, Ganz hingerissen and nur arbetend in den Melodiëri, die ihm zuströrnten, würde er vergebens nach den Worten ringers,
and gelange es ihm, sick mit Gewalt dazu zu treiben, so
würde jener Strom, brauste er auch noch so gewaltig
in hohen Wellen daher, gar bald wie in unfruchtbaren
Sande versiegen. Ja, um noch bestimmter meine innere
Ueberzeugung auszusprechen: in dem Augenblick der
musikalischen Begeisterung würden ihm alle Worte,
erbärmlich vor
alle Phrasen ungenugend - matt
kommen, and er mUszte von seiner Höhe herabsteigen,
um in der untern Region der Worte fur das Bedürinis
seiner Existenz betteln zu können. Würde aber hier ihm
nicht bald, wie dem eingefangenen Adler, der Fittich
gelahmt werden, and er vergebens den Flug zur Sonne
versuchen ?"
0. E. XXII 8
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In dit citaat ligt wel de kern der kwestie. Het is een
soort zelfverdediging, waarbij Hoffmann, die wel dichter
is, betoogt dat hij niet zelf den tekst zijner opera's vervaardigen kan.
Dat hij zich nu tot Undine bizonder voelt aangetrokken, heeft zijn bizondere reden. Undine was door en
door romantisch in den geest zooals Hoffmann dien
wenschte. Het wonderlijk verband tussehen geestenwereld en menschenwereld, de verrassende overgangen
b.v. bij Kuhleborn, een gepersonifieerde natuurmacht,
die zich beurtelings als mensch en als demon gedraagt
om weer to verdwijnen in bron of waterval, de geheimzinnige en toch zoo door en door edel menschelijke ververschijning van Undine, dat alles was jets naar Hoffmanns eigen phantasie.
„Allerdings" schrijft hij in bo y engenoemde dialoog,
„halte ich die romantische Oper fur die einzig wahrhafte,
denn nur im Reich der Romantik ist die Musik zu Hause.
En verder betoogt hij : Een echte romantische Opera
dicht slechts de geniale bezielde dichter : want deze alleen
brengt de wonderbare verschijnselen van 't geestenrijk
in 't werkelijke leven ; op zijn vleugelen zweven wij over
de klove, die ons anders daarvan scheidde en gewoon
geworden aan het vreemde land, gelooven wij aan de
wonderers, die als noodzakelijke gevolgen der inwerking
van hoogere naturen op ons zijn, zichtbaar geschieden,
en al de machtig ingrijpende toestanden ontwikkelen,
die ons nu Bens met schrik en ontzetting dan weer met
hoogste vreugde vervullen. Het is, met een woord, de
tooverkracht der poetische waarheid, welke den dichter
die het wonderbare vertolken wil, ten gebode staan moet,
want slechts deze kan ons vervoeren. Een blootelijk
doellooze volgorde van Feeentafreelen, zooals men in
menige z.g. romantische opera ziet, schijnt ons echter
dwaas en p otsig. "
Hiermee is Hoffmanns voorkeur voor Undine wel verklaard, evenzoo zijn weifelen met het libretto. Gelukkig
opende zich een uitweg. Zijn vriend Hitzig, was eveneens
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bevriend met Fouqué en bracht de dichters met elkaar
in aanraking. Fouqué verklaarde zich gaarne bereid,
zijn sprookje tot operatekst to bewerken. Hoffmann was
in de wolken en zond het ontwerp van een scenarium,
een tooneel- en bedrijfindeeling. Reeds in 1813 had Hoffmann een prachtig libretto tot zijn beschikking. Tusschen
allerlei werkzaamheden door kwam de opera reeds einde
1814 gereed. De decors werden door den schilder Schinkel
vervaardigd in overleg met Hoffmann, die ontwerpen
teekende en aanwijzingen gaf.
In 1814 verhuisde Hoffmann weer naar Ber]ijn. flier
nam het vrije kunstenaarsbestaan met al zijn wissel
valligheden een einde en kwam bij als Kammergerichtsrat weer in het ambtelijke levee. Het gelukte hem, hier
voor zijn opera een plaats to vinden in het Schauspielhaus.
3 Augustus 1816 ging de eerste opvoering. 23 maal werd
het stuk gegeven; toen was het uit. Twee dagen na de
laatste uitvoering, 29 Juli 1817 brandde het Schauspiel
hans af. Ook de prachtige decors gingers in viammen op.
Men Wilde dat Hoffmann nu zijn opera zou laten nitvoeren in 't opera gebouw. Dit was hem echter niet intiem
geroeg en de machinerieën dochten hem onvolledig.
Er zou dus gewacht worden tot de schouwburg weer
herbouwd was.
Er kwam echter ook door de langdurige ziekte en den
dood des componisten niets van.
Gedurende de geheele 19de eeuw hoorde men zoo goed
als niets van Hoffmanns opera. En vormde zich een sage,
dat ook de orchestpartituur met muziekpartijen met den
brand verdwenen zouden zijn. Afgezien van het felt,
dat er in het Gewandhaus to Le'pzg onder 1&ding van
Hieronymus Truhn enkele deelen in concertvorm werden gegeven, hoorde men er gedurende de geheele 19de
eeuw zoo goed als niets meer van, tot dat Hans Pfitzner
in 1906 een klavieruittreksel vervaardigde en uitgaf.
Ruim 80 j aar is de opera zoo goed als verdwenen geweest,
en de verwachtingen zijn hoog gespannen nu Hoffmanns
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Undine, dit j aar to Aken voor het eerst weer gegeven zal
worden.
Met de eerste uitvoering van Undine werd de moderne
romantisehe opera in lJuitschland ingeluid. Wiji dichtende en schrijvende Romantici reeds eenige j area de
gemoederen ontvankelijk hadden gemaakt, voor een
nieuw geluid trok Undine voile schouwburgen met een
geestdriftig pubiiek. Carl Maria von Weber schreef nadat
hij Naar eenige malen gehoord had een opgetogen relaas
in de ,,Allgemeine Musikalische Zeitung", waarin hij de
opera grondig besprak. Hij roemde de eenheid van plan
en volgehouden phantastisch-romantische stemming, de
gelukkige karakteristiek der hoofdpersonen.
,,Das gauze Werk ist eines der geistvollsten, das uns
die neuere Zeit geschenkt hat. Es ist das schöne Resultat
der Voilkommensten Vertrautheit and Erfassung des
Gegenstandes, vollbracht durch tief Uberlegten Ideengang and Berechnung der Wirkungen alles Kunstmaterials, zum Werke der schönen Kunst gestempeit, durch
schön and innig gedachte Melodien", zoo schrijft Weber.
De uitvoeringen van Undine hebben ongemeen be
vruchtend gewerkt op de compositie van ,,Der FreischUtz". En deze oefende met ,,Fidelio" en de 9de
symphonie van Beethoven weer grooten invloed uit
op Wagner.
Van geweldigen theoretischen invloed op Wagner
waren Hoflmanns muzikale geschrif ten. We kunnen
daarop verder door plaatsgebrek niet ingaan.
Ook op Jaq. Offenbach, den componist van ,,Les
contes dHoffn'iann" en op Albert Lortzing, die een nieuwe
opera Undine schreef is invloed merkbaar.
Bij een vergelijking van Hoffmanns en Lortzings
Undine wint de eerste het in fijne en karakteristiek
romantische behandeling, terwiji de laatste misschien
meer ,,volkstümmlich" is.
Na Undine is het met Hoifmanns scheppende muzikale
werkzaamheid vrijwel nit. Zijn vrijen tijd vult hij met
het schrijven van novellen en romans. In deze treedt het
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inuzikale element steeds meer op den achtergrond.
Helaas oefende het wijnhuis een to groote bekoring op
hem uit, zij het dan niet in die mate als phiiisterachtige
schrijvers van dikke handboeken het voorstellen. Hoffmann zegt zeil in zijn ,,Höchst zertreute Gedanken":
,,Man spricht viel von den Begeisterung, die die Künstler
man
durch den Genusz starker Getränke erzwingen
nennt Musiker and Richter, die nur so arbeiten können.
Ich glauhe nicht Baran - aber gewisz ist es, dasz eben
in der glucklichen Stimmung, ich möchte sagen in der
günstigen Konstellation, wenn der Geist aus dem
Brüten in das Schaffen ubergeht, das geistige Getränk
den regeren Umschwung der Ideen betördert....Der
Mensch gieszt Wein aul, and das Getriebe im Innern
dreht sich rancher !"
Maar een ras-drinkebroer was hij niet.
Intusschen werden zijn laatste levensjaren verduisterd
door zwaar lichamelijk lijden, hetwe]k ontaardde in
ruggemergstering. Zeer zeker heelt hij zell zijn smarten
verergerd door deze sours weg to willen drinken. Men
vergete echter niet, dat de eerste getuigenissen daar
omtrent tot ons komen van menschen, wier ouderwerpen
van gesprek hun geestelijk en zedelijk hoogtepunt vonden
in wat we noemen ,,herbergklets".
Niet zoozeer het drinken van wijn heelt Hoffmans
gestel ondermijnd, maar wel het nachtbraken, doordat
hij steeds zeer laat naar het wijnhuis ging en na zijn bezoek aldaar nog tot den ochtend ging zitten werken.
Zijn door vele moeilijke omstandigheden en levenserva
ringen verzwakt lichaam werd op deze wijze totaal geruIneerd, totdat zijn kwaal hem aan de kamer bond.
Men kan zeggen, dat hij daar vier maanden stervende
neerlag. Maar met stoIcijnsche kalmte en geduld verdroeg
hij zijn smarten. Ook in de oogenblikken van de fo]terendste hooldpijnen behield hij zijn tegenwoordigheid
van geest en uitte zich in bitteren scherts of wrange
humor. Terwiji zijn lichaam meer en meer wegteerde,
bleef zijn geest lrisch.
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Zijn l etterkundige productie vertraagde Been oogenblik.
Toen de hand verlamde dicteerde hij wat hij to zeggen
had.
Eindelijk dreef een onoverwinnelijk verlangen hem
naar buiten, waar de zomer in voile weelde bloeide. Hij
moest de velden, de bloemen, de boomen, de wolken
nog eens zien. Wellicht wie weet hoopte hij op nieuwe
tintelingen van levee als de zonnelucht in zijn aderen
drong. Men voerde hem onder de diepste smarten naar
buiten. Kort daarop stierf hij 25 Juni 1822.

ANNA MARIA VAN SCHURMAN.
(1607-1678).
DOOR

JOHANNA VETH.

Het was in het j aar 1568, in het begin dus van Alva's
schrikbewind, dat duizende Nederlanders naar Ouitsch land togen, om de godsdienstvervolgingen van Philips
den tweeden to ontvluchten. Onder hen waren de ouders
van Vondel en de grootouders van Anna Maria van
Schurman. De Vondels en Schurmans vestigden zich
in Keulen, waar zij voorloopig de gewenschte godsdienstvrijheid mochten genieten. In ,,Agrippinae veste,"
door Vondel zoo geestdriftig bezongen, werd in 1607
Anna Maria van Schurman geboren, de ,,onvergelijkelijke," Wier lof door kunstenaars en geleerden zou worden
bezongen, voor wie vorstelijke personen reizen zouden
ondernemen, die zou spreken en briefwisseling houden
met Europesche beroemdheden, voor wie zij de raadsvrouw zou zijn in onderwerpen van godsdienst en wetenschap, waarvan gewone menschen nauwlijks kunnen
droomen, -- de vrouw, van wie Cats zou getuigen:
Van dat de werelt stont tot heden op den dagh,
Niet één die haar geleeck, of nae bereycken mag.

Wij kunnen bij den aanblik van Anna Maria's uitnemendheden niet meer in die vervoering raken, die zij
bij hare tijdgenooten opwekte. Hare kunstvaardigheid
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was verbazend, hare geleerdheica verbijsterend, hare
doorzettendheid in het vorschen naar den letterlijken
zin der Heilige Schriften moet bijna ongeevenaard geweest zijn, maar zij zat to zeer Vast aan Naar tijd, Naar
geest was to weinig ruim en oorspronkelijk, dan dat
zij voor het nageslacht nog haar licht zou hebben konnen
doers schijnen. Anna Maria van Schurman was Vermaard
als weinigen en is nu bijna Vergeten. Toch is zij overwaard dat men haar herdenkt, als een der merkwaardigste vrouwen uit een belangrijk tijdperk.
Wat als een sterke draad door Anna's geheele leven
heeft geloopen was: haar hartstochtelijke zin voor het
goddelijke en bovenzinnelijke en zij heeft het later als
een grief genoemd dat juist die sterke neiging „bijkans
van niemant als de voornaamste stof f e van haar lof is ter
hant genomen." De geleerde vrouw vergat, dat iemand
wel beroemd kan worden door uiterlijke gaven, maar niet
door diepe innerlijke gevoelens.
„Onder andere schiet mij in," vertelt zij in hare
„Eucleria" 1), „dat, als ik nauwlijks een meisj e van vier
jaren was, bijgelegentheit van dat ik met mij ne . dienst
maagt eenige kruiden verzamelde, en op den oever van
een beekje zat, en als ik door haar anmanen de antwoort
op de eerste vrage van den Heidelbergschen Catechismus
uit het hooft opzeide, mijn herte, op de woorden dat ik
niet mijns maar mijnes getrouwen .Zaligmakers Jesu
Christi eigen ben, met zulk een aangename vreugt en een

innig gevoelen van de lief de Christi is overgoten geworden,
dat alle volgende jaaren de levende geheugenis van dies
tijdblik noit hebben konnen uitwisschen." .
Nog moet worden vermeld als blijk van haar mystieken
aanleg, dat het kind, nog heel klein, met een Geschiedenis
1) A. M. van Schurman. Eucleria of Uitkiezing van het Beste
Deel. Waar in vertoont wert een kort begrip van haar leven, als mede
veel Hooft-stukken van den Godsdienst grondig werden verklaart.
— Van haar Ed. in 't Latijn beschreven, en nu in 't Nederduits vertaalt.
— to Amsterdam. Bij Jacob van de Velde, Boekverkooper, op de hoek
van de Korte Niezel, 1684.
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der Christelijke martelaressen in de hand, vurig wenschte
een dergelijken dood voor haar geloof to molten sterven.
Besehouwen wij Anna Maria in dit licht, dan denken
wij niet aan nederigen hoogmoed en vinden het zeus niet
vreemd als zij in haar ,,Eucleria" minachtend en toch met
een zekere voldoening spreekt over hare gaven en verrichtingen. Zij heeft daarmee willen aantoonen hoe veel
aantrekkelijks zij wel heeft moeten prijs geven, om tot
de kennisse Gods to worden opgevoerd.
Anna's wader, Frederik van Schurman, noon van een
her Antwerpsch edelman, leidde haar eerste en buitengewone schreden op 't gebied der wetenschap en ,,door
verscheiden slag van konsten werden de weer ernstelijke
studiën als door 't overgieten van een aangename sauze
gematigd." Wat Anna op het gebied des konsten tot stand
bracht is overmerkwaardig en verdiende niet dat zij er
later over sprak als ,,groote gekkernijen die alleen dit
nut hadden dat zij haar van 't ijdele gezelschap met
andere Joffertjes en van het maken van hare optooiselen
hebben afgehouden." Maar als vond zij die minachting
voor haar eigen talenten Loch zeif wel wat bar, liet zij
er op volgen:
,,Ik zal wel niet ontkennen dat men een konstig verstand onder de gaven van God moet stellen."
,,Als ik maar een dochtertje van zes j area was," verhaalt Anna, met een zonder]inge mengeling van trots
en berouw, ,,kon ik zonder enig voorbeelt allerlei treksels
en beeldjes uit papiertjes, die mij in de handen vielen,
met een schaartje net uitsnijden." Anna heeft haar werk
in deze niet to hoog geroemd; in de knipsels met de schaar,
een kunst die vroeger in hoog aanzien was, bracht zij
het ongeloofelijke tot stand. Te Leeuwarden worden nog
van haar bewaard kunstig geknipte insecten met de fijnste
pootjes en sprietj es, bloemen, elk met haar eigenaardig
groen sierlijk geschakeerd en zóó uitvoerig behandeld,
dat zeus de meeldraadjes niet gemist worden. Verbazingwekkend is een uit papier geknipt, draadfijn stuk kant,
waarop in 't midden initialer staan, omringd door grasjes
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en bloempjes, alle met de grootste kunstvaardigheid
uitgewerkt. Ook snedd zij in elpenbeen en palm y out
bloemen en vruchten, dieren en gebouwen, huise]ijke en
landelijke tafreelen. Anna zelve gewaagt nog van hare
borduurkunst, die zij in drie uren geleerd had. Zij bootste
met de naald landschappen en watervallen, gehuchten
met woningen, stroomen met schepen op zijde, doek en
tapijtwerk allerkunstigst na ; nog ° zijn bewonderenswaardige overblijfsels daarvan, hier en daar verstrooid,
aanwezig. Van haar overige takken van kunst wil Anna
niet reppen, „omdat zij niet alle paelen van zedigheit
schijne over to springers." Wij zijn echter aan de beroemde vrouw verplicht nog to verhalen hoe zij met
verbazende sierlijkheid bokalen en roemers met de
diamant beschreef en to spreken van haar sierlijk Grieksch
en Arabisch schrift, waarvan in Franeker nog voorbeelden
bewaard worden. Een f eit, Anna's werk betreff end, moeten
wij nog uit de Eucleria vermelden, omdat het zoo sprekend
haar kunstrichting aanwijst. Anna had een wassen
beeldj e van zich zelf voor den spiegel geboetseerd. De
oogen, verhaalt zij, vertoonden niet alleen in 't klein de
hare, maar om den levendigen glans van den oogappel,
zoo schepen zij zich met de door, waarin het beeldj e lag
mee om to draaien. Zij had die oogen met zeer teedere
haartj es door onvermoeiden arbeid omgeven en de
diamantj es, die om den hals waren, bootsten de natuur
zoodanig na, dat men de kunst van de natuur niet anders
kon onderscheiden, dan wanneer men ze met een speld
doorstak.
Men voelt het, Anna's reusachtige werkzaamheid
was vooral gericht op het nabootsen der natuur, met
bijna pijnlijke nauwkeurigheid en uitvoerigheid.
Natuurlijk was het dat de vrouw die in hoogdravende
zangen van de dichters uit dien tijd de Tiende Muze, het
Kunstorakel, het Wonder harer eeuw, de Allerkonstigste,
de Parel, der parelen ten spijt" genoemd is en aan wie ook
Fransche, Duitsche en Italiaansche lofzangen werden
opgedragen, steeds hooger streefde.
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Door 't Noorden en het Zuid, het Oosten en het West
Kionk Anna's loftrompet door het Gemeenebest.

Zij wilde dan gaan sehilderen en voegde zich, toen
later Utrecht haar woonplaats was geworden, bij de
leerlingen, die onder den schilder Honthorst werkzaarn
waren. De uitkomst heeft niet aan de hooge verwachtingen beantwoord. In uitvoerigheid en juistheid Van
wedergave kwam Anna de groote schilders van haar tijd
nabij, maar hun wezenlijke grootheid heeft zij niet begrepen. Ook op het dock leerde zij thans de natuur met
angstvallige juistheid nabootsen; de hand voerde nit
wat het oog zag, maar de ziel sprak niet mee. De wonderwerken der schilders uit de gouden eeuw hebben blijkbaar niet tot haar gesproken. De extase was bij haar nog
sluimerend gebleven; die zou eerst later opvlammen, en
voor andere dingen.
In 1615 verhuisde de familie van Schurman naar
Utrecht. Van de j aren 1616 tot 22, die to Franeker werden
doorgebracht, opdat Anna's broeders daar zouden
kunnen studeeren, weten wij alleen dat hun vader daar
overleed, na Anna op het hart to hebben gedrukt niet
ate trouwen, maar haar leven aan godsdienst en wetenschap to wijden. ,,Hij heeft mij inzonderheit ernstlijk
en vieriglijk omtrent zijn dood vermaant," schrijft Anna,
,,dat ik mij van den onontwarlijken verdorven wereltschen huwlijksbant zou wachten." Zij heeft zich daaraan
gehouden.
In 1622' vertrok Anna met hare moeder en twee tantes
weder naar Utrecht, waar zij in het deftige huffs aan het
Voetiussteegje, tegenover den statigen Dom, het huffs,
waarin de uitstekendste vernuften van haar tijd haar
hun eerbiedige hulde hebben toegebracht, hare studiën
voortzette.
Het is moeilijk kort to zijn, als men ook maar een flauw
denkbeeld wil geven van Anna's geleerdheid. Zij sprak
en schreef in 't Latijn en Grieksch met een bevalligheid
en juistheid, die de Franeker en Utrechtsche hoogleeraren
beschaamde. Zij las de werken der oude wijsgeeren en
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redenaars met een bijna godsdienstige vereering en bezielde zich met hunne gevoelens en beelden. Anna's
studie was niet een bloot in zich opnemen van kennis;
zij had een doel voor oogen, dat haar heilig was. ,,Ik geloofde dat ik alles wat weetlijk is, leeren moest, ,,verklaarde zij later, ,,zoodat ik de Grieksche en de Hebreeuwsche taal in waarde hield als de grondtalen van de H.
Schrilt, en dat ik de andere Oostersche talen als dochters
van de Hebreeuwsche of als takken derzelve, mij liet
voorstaan dat ik die door onuitputtelijken arbeid verkrijgen moest." Zij bekwaamde zich hierom ook in het
Syrisch, Arabisch en Moorsch. Hare lofredenaars verheffen bijzonder hare ingenomenheid met het Ethiopisch;
zij zelve vervaardigde tot eigen gebruik eene spraakkunst
van die taal. Volgens haar levensbeschrijvers zou zij
ook zeer bekwaam in het Chaldeeuwsch, Turksch en
Perzisch geweest zijn; de Rabbijnsche schriften en den
Koran had zij meermalen met de pen in de hand gelezen.
Van hare vruchten der taalstudie is het meeste verloren
gegaan, maar er zijn nog merkwaardige schoonschriften
in verschillende talen bij kunstverzamelaars bewaard
gebleven. Het getuigenis van tijdgenooten, dat Anna van
Schurman met elk yolk in zijn eigen taal kon spreken,
dat geen geleerde haar in kennis der Heilige Schriften,
geen Jood in die van den Talmud, geen Muzelman in die
van den Koran overtrof zal wel wat overdreven zijn, maar
zeker is het dat de roem barer geleerdheid over de geheele
beschaafde wereld was verbreid.
Wie Schurman noemt, noemt in dit woord
Al wat geleerdheid is in elke stad, elk oord.
Er is geen taal ter wereld ooit geweest.
Die zij niet kent, niet spreekt, niet leest.

Dit is een van de vele, vele lofspraken van hare tijdgenooten.
Al zou men, met een gewoon menschelijk inzicht, oordeelen dat voor zOOveel kunst- en taalstudie zes menschenlevens nauw}ijks toereikend zouden zijn, de Tiende Muze
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was hiermede niet volciaan ; hare zucht naar kennis
kende geen grenzen. In aardrijkskunde, geschiede&s,
dialectica, rekenkunst, meetkunst, physika en metaphysika, ontleed- en geneeskunde drong zij door met een
diepte Van studie, die de bekwaamsten van Naar tijd
verbaasd deed staan. In het kabinet van Colvius begon
zij den omloop der planeet, die zij bewoonde, den loop
en afstanden der hemeibollen to meters en to berekenen;
geheele nachten waren aan die studie gewijd.
Van Anna's wetenschappelijke werken zijn verschenen
Naar geschrift ,,Paeisteen van den tijd onzes levens
(1639) en hare ,,Opuscula" (1650). Ook kwam van haar
een levendige briefwisseiing in het licht met Dr. Rivet,
opvoeder van Prins Willem II, under den titel : Over de
geestelijke geschiktheid der vrouw tot de beoefening der
wetenschappen." Door velen wordt Anna beschouwd als
de eerste Nederlandsche, die voor de emancipatie der
vrouw ijverde. Zij deed dit evenwel met mate en verklaarde dat zij, hoewel ten voile overtuigd dat de vrouw
het recht had zich in kennis en wijsheid to oefenen, toch
niet het gevoelen van anderen kon deelen, dat de man in
sommige opzichten bij Naar achter stood. Later, toen de
vurige strijderes geheel opging in hare godsdienstige over
peinzingen, heeft zij hare bemoeiingen op dit gebied diep
betreurd; stonden niet al zulke vraagstukken in verband
met de ,,afgoderije der geieertheyt ?" ,,En daarom",
zoo schreef zij met bitterheid, ,,wederroep ik op deze
plaats alle mijne schriften, noch ik kenze niet ]anger
voor de mijne."
Maar laat ons teruggaan tot het j aar 1636, dat aan
Anna van Schurman's naam nieuwen glans verleende,
het j aar, waarin de in 1634 gestichte illustre school to
Utrecht tot academie werd verheven. Men sprak in Anna's
geleerden kring bijna over niets anders dan over het
groote geluk dat aan Utrecht ten deei zou vaiien: een
middenpunt to worden van wetenschap en beschaving;
en wie kon hierover meer in geestdrift geraken dan zij
zelve, de Ster van Utrecht, Wier belangstelling zich niet
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bepaalde tot de boeken van de studeerkamer, maar die
het rijke levee der gulden eeuw van Frederik Hendrik
ten voile meeheefde !
De dag van de inwijding der hoogeschool moet voor
Anna een der schoonste nit Naar levee geweest zijn, want
niet alheen dat zij ongetwijfeld de groote plechtigheid
in den Dom heeft bijgewoond, waar aan den rector magnificus Bernardus Schotanus den scepter wend overgegeven, niet alleen dat ook zij getroffen moet geweest
zijn door het triomfantelijk gebulder van het geschut
en het beijeren der klokken, maar zij was de zangster
van den dag, de vrouwelijke Bard ! De Hoogleeraar
Voet, die Anna van Schurman beschouwde als de beste
latinist van de geheele stad, had Naar uitgenoodigd een
Latijnschen feestzang to vervaardigen. Reeds vroeger
waren nit de pen der „hoogbezielde jonkvrouw van
Utrecht" welluidende zangen gevloeid ; hoe had zij
dan nu kunnen zwijgen ?
Anna's Latijnsche feestregelen gaven nieuwe aanleiding om de mare van hare talenten heinde en ver to doen
verspreiden. De geheele dichterwereld kwam in beweging.
„Die zingers kon, greep naar de tier," zegt Dr. Schotel 1),
„en de breede stroom van Hollandsche, Fransche, Italiaansche, Latijnsche, Grieksche, Hebreeuwsche en Arabische gedichten, die naar Utrecht vloeide, zou een foliant
kunnen vullen. Men wedijverde om stoute beelden uit to
denken ; de hoogdravendste stiji der zeventiende eeuw
scheen niet voldoende, wanneer men van juffrouw
Schurman sprak" Mannen en vrouwen met vorstelijke
titehs, die ons vaderland doorreisden, meenden niets
gezien to hebben, zoo zij de „princesse van Utrecht"
niet hadden aanschouwd. De Prinsen van Nassau I rachten Anna in kennis met Prinses Elizabeth van Boheme,
die Coen aan het Haagsche hof vertoefde, en met wie zij
een hartelijke en trouwe vriendschap shoot. In het werk
van Jean le Laboureur : „Histoire du voyage de la reine
1) Anna Maria van Schurman, door Dr. G. D. J. Schotel. Predikant
to Tilburg. 's Hertogenbosch. Gebroeders Muller. 1853.)
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de Pologne," wordt uitvoerig verhaald hoe de koningin
Maria Louise de Gonzago, op een bezoek to Utrecht,
in gezelschap van den Bisschop van Oranj e, haar geneesheer en Jean le Laboureur, Anna's woning betrad.
De koningin was ontzet, toen zij Anna Maria in verschillende talen over wetenschappelijke onderwerpen
hoorde spreken. Zij sprak met den Bisschop in 't Italiaansch, verder over diepzinnige onderwerpen in sierlijk
Latijn en onderhield zich met den geneesheer in het
Grieksch. Ten slotte vermelden wij nog een bezoek in
Anna's woning van de begaafde Christina van Zweden.
Weinig tot genoegen van de Jezuiten, die de vorstin
vergezelden, knoopte Anna een gesprek met hen aan
over godgeleerde onderwerpen, waarbij het de eerwaarde
vaders niet gelukte Naar vast to zetten.
Ondanks Naar ingespannen studien schijnt Anna van
Schurman tusschen Naar 2Oste en 3Oste jaar tamelijk
veel in de wereld verkeerd to hebben. Zij had omgang
met de beste letterkundigen en schilders uit haar tij d en
was in gezelschappen zeer gezien. In het huffs van Constantijn Huygens in den Haag was zij als kind geliefd en
zag zij zich omringd door de beste letterkundigen, die
haar vereerden en bezongen. Van uiterlijk schoon was
Anna niet geheel verstoken en het was dan ook waarschijnlijk niet alleen om hare kunde en beroemdheid, dat
uitstekende schilders zich beijverden om haar portret
to waken. E. W. Moes vermeldt in zijn Iconographia 1)
14 geschilderde portretten van Schurman, die in openbare
en bijzondere verzamelingen verspreid zijn. Zij werd
geschilderd door Mierevelt, Lievens, Gerard Dou, Van
der Heist, Govert Flinck en Janssens van Ceulen ; van
de andere portretten is de herkomst onzeker. IJe vele
conterfeitsels, die Anna van zich zelf heeft genomen,
toonen aan, dat zij zich aanvankelijk met rijke en weidsche
1) Iconographia batava. Beredeneerde lijst van geschilderde en
gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen
door E. W. Moes, directeur van 's I^ijks Prentenkabinet to Amsterdam,
In 2 deelen. Amst.: Fred. Muller en Cie. 1905.
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gewaden tooide, maar hoe ook langzamerhand hare kleeding soberder werd.
Op de vereenvoudiging van Anna's uiterlijke verschij ping
schijnt Voetius van invloed to zijn geweest. Deze strenge
voorvechter der rechtzinnige Calvinistische leer in Nederland, de vader der Voetianen, bestreed heftig de weelde
en buitensporigheden, die toen in Holland onrustbarend
toenamen, en trachtte door handel en wandel meer
Puriteinsche beginselen to verspreiden. Hij vatte voor
Anna een vaderlijke vriendschap op en leidde het eerst
hare theologische studien, en zoozeer eerbiedigde hij
haar dorst haar wetenschap dat hij haar, hoewel dit
voor een vrouw iets ongehoords was, tot zijn auditorium
in den Dom toeliet, evenwel op de galerij en achter een
gordijn verborgen.
Anna had, hij hare philosophische studien, ook de
wijsbegeerte van Descartes, die toen in Nederland zijn
verblijf hield, met vlijt beoefend ; zij kenden elkander,
hij sprak gaarne met haar en bezocht haar dikwijls in
hare woning. Soms zette hij zich naast haar in haar afgesloten hoekj e in den Dom, vooral wanneer de Cartesiaansche begrippen werden verdedigd en bestreden. Maar de
vriendschap tusschen de Calvinistische maagd en den
grooten denker kon niet blijvend zijn; de rationalistische
wijsgeer begun Anna's begrippen eng en bekrompen to
vinden en toen hij zich tegenover haar Bens oneerbiedig
over de Hebreeuwsche taal en den Bijbel had uitgelaten,
heeft zij hem niet meer in haar geleerd hoekj e genoodigd,
noch hem in hare woning ontvangen. Nog minder kon zij
zich vereenigen met de beginselen van Hugo de Groot;
als strenge Gomariste stonden de vrijere begrippen van
Grotius haar sterk tegen.
Al heeft Anna van Schurman, eer zij van de garde heenging, al hare werken van geleerdheid verlochend en haar
roem voor niets geacht, zij zou toch, als zij thans weer
voor ons kon verschijnen, pijnlijk aangedaan zijn bij de
ontdekking, dat de oude roem van zelf als sneeuw voor
de zon versmolten is. Want weinig letterkunctigen uit
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Anna's tijd, den tijd van de „republiek der letteren," hadden zoo vele geleerde vrienden als zij en onderhielden
zulk een uitgestrekte briefwisseling.
Doch men dacht aan de vermaarde vrouw niet alleen
om hare talenten, maar ook om haar rein en ernstig
wezen. Toen Dr. Rivet in 1651 to Breda op zijn stertbed
lag, dacht hij nog aan zijne vrienden. „Indien ik nog
eenige kracht had," zeide hij, „ik zou met mijn stervende
hand eenige getuigenissen schrijven van den eerbied en
de hoogachting, die ik voor Naar gevoel."
Van de lofdichten met vurige beelden en ontboezemingen, die Anna ontving, en die zij in denzeltden omslachtigen stijl beantwoordde, willen wij niet verder
gewagen, maar wel moeten wij even spreken over een
harer oudste en liefste vrienden, Jacob Cats. In zijn dichtwerk : „'s werelts begin, midden, einde, besloten in den
Trouringh, met den Proefsteen van den zelven" heeft hij
in een breede lijst Anna's kundigheden opgenoemd. Het
werk zelf droeg hij aan Naar op, met een vriendelijk
en geestig gedicht. Aan het begin van Cats' werk staat
een lief p ortretj e van haar.
Hoe groot de rij van Anna's vrienden in Nederland
-ook was, nog aanzienlijker moet die in andere deelen van
Europa geweest zijn. Uit Duitschland, Noorwegen, Frankrijk, Italie, Zwitserland en Engeland kreeg zij gedurig
brieven. De Kardinaal de Richelieu en Anna van0ostenrijk o.a. schreven Naar in vleijende bewoordingen over
hare kundigheden. Eenige van deze documenten zijn
aan de vergetelheid ontrukt ; wat zij zelve daarvan nog
bezat heeft zij verbrand.
De dood van mevrouw van Schurman bracht een keer
in Anna's leven, en vooraa in dit tijdperk toonde zij niet
alleen mannelijke talenten to bezitten, maar ook tot
vrouwelijke toewijding in staat to zijn. Anna bleef over
met hare tantes, 68 en 70 jaren oud, beide zwak en
haast blind. Zij heeft de beide moeien gedurende twintig
jaren met de grootste liefde verzorgd. Met dezelfde vastbe®. E. XX I 18
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radenheid en doorzettendheid, waarmee zij al hare studies
had aanvaard en volbracht, nam de hooggeleerde Maagd
thans het bezorgen der huishouding op zich, sloot hare
deur voor gasten, brak haar briefwisselingen grootendeels af, zette kunst en geleerdh eid op zijde en verdiepte
zich in godsdienstige bespiegelingen. Het stille leven
met de tantes schijnt Anna zoo veel voldoening to hebben
gegeven, dat zij na den dood barer Inoeitj es verklaarde :
„God had ons met zulken nauwen en zoeten bant der
liefde to zamen gebonden, dat mij zo veel jaren rnaar
weinig dagen schenen to zijn."
Het levee van afzondering zal Anna just daarom niet
ongevallig geweest zijn, wijl het samenviel met een ommekeer in haar geestelijk leven. Hare theologische onderzoekingen hadden haar geen zielevrede kunnen geven en
in de Eucleria verklaart zij : „Ik ben nu echter van gevoelen dat zelfs de minste ondervinding van de liefde Gods
een waarachtiger en inniger kennisse in de Heilige Bladen
geeft, als de allergrootste kennisse van de heilige Tale zelf,
en dat een goed herte to hebben den besten godsdienst is."
Het was in zulk een geestesstemming, een zich ontworstelen aan de doode letter, een zoeken naar licht en
liefde, dat Anna van Schurman's levensroman zich
voorbereidde.
Jan Godschalck, Anna's zachtaardige broeder en
vriendelijke leidsman„ was naar Geneve gegaan om met
eenige beroemde geleerden in kennis to komen. In die
stad was hij hartelijk ontvangen door den leeraar Jean
de Labadie, Wien hij in zijn brieven aan zijne zuster
prees als een hervormer, een apostel des Heeren, een man
vol van genade. Van zijn refs teruggekeerd, was Godschalck zoo zeer vervuld van eerbied voor zijn geloofsheld, dat Anna niet twijfelde of deze zou de man zijn, die
haar geestelijke behoeften volkomen zou vervullen. Toed
Naar broeder tot hare groote droefheid kort na zijn
terugkomst overleed, met den naam van de Labadie op
de lippen, werden Anna's gedachten nog sterker in de
richting van den wonderbaren man gevoerd.
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Jean de Labadie heeft niet alleen een groote plaats
vervuld in Anna's leven, maar is ook gedurende enkele
jaren van meer dan gewone beteekenis geweest voor het
godsdienstige levee in Nederland. Hij is in ons land als
uit de lucht komen vallen, bewonderd en veracht, vergood
en verguisd, verheerlijkt en gevloekt, om na h crten tijd
to verdwijnen en door de groote massa vergeten to worden,
hoewel zijn invloed op de kerk niet verloren Bing. Hij
was in 1610 geboren to Bourg bij Bordeaux, door de
Jesuiten opgevoed, Inaar na het bestudeeren van de
werken van Calvijn tot de hervormden overgegaan en als
predikant to Geneve opgetreden, waar hij door buitengewone welsprekendheid en strengheid van zeden diepen
indruk maakte en het middenpunt werd van een kring
jonge mannen, die hij sterk aan zich boeide. Hij was
zeldzaam begaafd, overtuigd en doorzettend, tevens
heerschzuchtig en dweepziek. Langzamerhand ontwikkelde zich bij hem en zijn aanhangers het vurig verlangen
om de apostolische kerk in haar oorspronkelijke zuiverheid to herstellen.
Anna van Schurman was niet de eenige, die met verlangen uitzag naar den buitengewonen prediker, als een
die de zielen zou redden.
Het was in 't begin van 1666. De overheersehing van
het dogmatisme in Nederland, het onbezonnen gedrag
van vele predikanten, de twisten over de kerkelijke goederen en den Sabbath, het gebrek aan godsdienstige stichting in de kerk deed zeer velen en onder hen zelfs de
leerstellige Voetius met zijne vrienden, naar hervorming
verlangen. Vele vrome Christenen klaagden over het
verval der kerk; een krachtige stem moest zich doers
hooren, een machtige hand het verdwaalde yolk ten
goede leiden ! De naam van de Labadie werd in vele
Nederlandsehe gemeenten genoemd en toen in Middelburg
een Waalsch predikant rioodig was, werd hem dringend
gevraagd die plaats to vervullen. Anna steunde het verzoek met innige woorden, maar het was niet noodig
geweest, meende zij ; een hemelsche stem had hem reeds
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geroepen. Hij verhet Geneve, na over de zondeil der
stad geweend to hebben, en in Nederland klonk uit verschillende gemeenten de juichtoon: „de Labadie zal tot
ons overkomen !"
Na een moeilijke reis, waarop hij nauwlijks aan de
vervolging der Roomschgezinden was ontkomen, richtte
de Labadie zich het eerst naar Utrecht en stapte regelrecht in de richting van den Dom naar het huis van
Mejuffrouw Schurman ; Voetius met zijn ambtgenooten
en de predikanten van Utrecht waren daar reeds bijeen,
om den Broeder in den Heer met geestdrift to begroeten.
De beroemde vrouw zelve ontving hem met blijde vervoering en toen zij na de eerste plichtplegingen den
prediker met diepen ernst aanzag, was zij overtuigd, en
dat geloof heeft haar nooit verlaten, dat hij de heilbrenger was, naar wien zij zoo lang had uitgezien.
De Labadie verwijlde tiers dagen in Anna's huffs en
bracht haar volkomen onder de bekoring van zijn schitterend rijken geest en zijne welsprekendheid ; de betoovering, die hij op mannen en vrouwen uitoef ende, moet
onbeschrijfelijk geweest zijn.
Groot was het verlangen in geheel Utrecht om den
ijveraar to zien en to hooren ; een ontzettende menigte
was bijeengekomen, toen het uur aanbrak, waarop hij
voor de gemeente het woord zou voeren. Toen hij den
kansel betrad met het bleeken, scherpe gelaat, de teere
gestalte en het levendige oog 1), dat de vergadering in
een oogwenk overzag , volgde er een doodelijke stilte,
en daarop vloeiden de woorden met ongekende zeggingskracht van 's predikers lippen. Hij vroeg aan de gemeente
wat het was, dat hen in zoo groote getale tot hem voerde ;
was het inderdaad de vreeze des Heeren ? Hij zelf had
de stem des Allerhoogsten gehoord, die hem geroepen
1) Een mooi portret van de Labadie, prent van A. van Zijlvelt
naar een teekening van C. Lairesse, vinden wij in het werk van Prof.
Dr. L. Knappert, C eschied. der Ned. Herv. Kerk gedurende de 16e en
17de Eeuw (Meulenhoff & Co, Amsterdam.)
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had om in het vreerde land van Hem to getuigen. Toen
sprak hij van de hervorming, die noodig was, en vol
geestverrukking drong hij aan op het volgen van den
Heer en het verzaken van aardsche wenschen, opdat de
kerk van Christus weer zou worden de vergadering der
wedergeborenen, der volmaakten. De gemeente verliet
diep ontroerd het bedehuis ; de vromen waren in verrukking en Anna van Schurman meer dan een hunner.
Dat was jets geheel anders dan de stelselmatig in
elkaar gezette preeken der Voetianen of de omslachtig
geleerde vertoogen van zijn tegenstanders ; deze leeraar
sprak de taal der apostelen, hij zou het groote werk der
hervorming volbrengen, zoo men zijne woorden en vermaningen slechts gelooven wilde. Velen dachten als Anna,
en de Labadie bracht met iedere prediking nieuwe geestdrift. Voetius en de zijnen hoorden hem aan met een
mengeling van verbazing, bewondering en ergernis ;
waar moest het heen met dezen zonderlingen prediker,
die zijne toespraken blijkbaar niet voorbereidde, maar,
alle regelen der rhetorica ten spijt, zijne redenen als
bergstroomen deed vloeien, terwijl anderen urea besteedden aan het opstellen, schikken en ordenen van
hune predikatien ?
Toen de prediker Utrecht verlaten had, kwam over
Anna een wonderlijk gevoel van eenzaamheid ; de zeltde
vi'ouw, die in al Naar arbeid en bemoeiingen een zekere
starre beredeneerdheid had getoond, liet zich nu ten
voile meeslepen door Naar gevoel van verlatenheid. Van
jonge liefde kon Kier geen sprake zijn; Anna was bijna
60 en de Labadie lets jonger, maal zij kon de bezieling,
die hij haar schonk door zijne woorden en zijn gansche
wezen, hiet meer missen. Zooals zij het zelf heeft uitgedrukt : de kleine spranken van godsvrucht waren een
lichtelaaie vlam gew orden.
Een dag werd de gedruktheid zoo sterk in haar, dat zij
besloot haar vriend om hulp en raad to gaan vragen. Met
enkele genooten toog zij naar Middelburg ; zij bleven er
twee maanden en waren getuige van den sterken invloed,
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in menig opzicht ten goede, dien de Labadie op zijn gemeente uitoef ende.
Het waren heerlijke dagen voor Anna to Middelburg
en Naar eerbied voor den verkondiger des Woords werd
van dag tot dag grooter. In de drie jaren, die volgden,
bezocht zij de stad nog verscheide malen,met klimmende
geestdrift voor hem, in Wien zij Christus geopenbaard
zag. De kracht van 's predikers woord moet overweldigend
geweest zijn; er kwam een vreeze over het yolk!
Maar er kwamen moeilijkheden. De Labadie was onvermoeid in het verkondigen van de liefde Gods, overtuigd
en vol toewijding, maar tevens eigenzinnig en onverzettelijk vasthoudend aan zijn meening. Hij kwam in
botsing met de overheden der kerk en werd in 1668 als
prediker geschorst.
De leden der kerk, die den begaafden leeraar reeds als
hervormer hunner gemeenten hadden beschouwd,
werden thans bitter teleurgesteld ; door de tegenkanting
van;Ie zijde der Synoden ondervonden, besloot hij met
de geheele Nederlandsche hervormde kerk to breken en
een volkome reine kerk van ware wedergeborenen to
stichten. Waren Voet, Essenius, Lod ensteyn over dez e
daad ontzet, het gaf hun wezenlijke droefenis to zien dat
Anna van Schurman den ontrouwen kerkdienaar zonder
voorbehoud bleet aanhangen. Toen de voorganger door de
bewoners van Veere geroepen werd om daar een Waalsche,
loch geheele onafhankelijke gemeente to stichten, was ook
zij weder onder hun gehoor. Het eenzame stadj e, dat thans
geen duizend inwoners meer telt, zal zich nauwlijks weer
kunnen voorstellen dat het in de dagen van de Labadie
een levendige en bevolkte plaats was.
In een oogwenk was Middelburg als uitgestorven ;
Veere leef de op. Alle woningen en vertrekken, die daar
beschikbaar waren, werden in bezit genomen ; de prachtige weg van Middelburg naar Veere was tweemaal
's weeks met karossen en voetgangers bedekt. Met de
Labadie scheen de zegen in het stadje to zijn gekomen.
Hevige ijverzucht van Middelburg's geestelijkheid en
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magistraat kon nu niet uitblijven. Toeii hierdoor een
wezenlijke burgerkrijg dreigde uit to brekeii, was de prediker zeif verstandig genoeg zijne aanhangers daaraan niet
to wagen: in Augustus 1669 verliet hij de stad, om naar
Amsterdam to trekken.
In de hoofdstad werd door de Labadie, onder vriendelijke voorteekenen, een kleine huiskerk gesticht. De burgemeester van Beuningen was hem zeer toegedaan en de
regeering wenschte hem to bescherrnen.
Wat zou Anna Maria van Schurman doen? Zij had
zich nog niet van de hervormde kerk afgescheiden, maar
thans aarzelde zij niet meer. Zij verklaarde zich open
lijk voor de ,,goede zake Gods", want zij vond in de leer
van de Labadie ,,een zekere wonderbare veerdigheid en
eenvoudigheid en een onverwinlijke kracht." Geen
waarschuwingen van vroegei e geloofsgenooten konden
de geestdriftige vrouw thans meer tegenhouden ; zij
vertrok naar Amsterdam om er een woning to zoeken,
in de nabijheid van het huffs, waar Naar dierbare herder
woonde en zijne godsdienstoefeningen hield, en zij
wenschte zich thans met hart en ziel aan de Labadistische
beweging to geven. Toen er geen geschikt tehuis gevonden
werd, nam Anna de uitnoodiging van den prediker aan,
om het onderste gedeelte van zijn woning to betrekken
Bet licht, dat zij gezien had, was door niets meer to verduisteren, hare vervoering door tegenwerking noch
miskenning to temperen.
Bet is kensclietsend voor den tijd, waarin Anna
leefde, dat voor het betrekken van de Labadie's woning
groote moed noodig was. Zij kende volkomen den wettischen geest en de vormelijkheid van de toenmalige
Hollandsche samenleving eul wist zeer goed dat zeus
hare twee en zestig j aren haar niet konden vrijwaren
voor spot en hoo p . Voortaan zou juffrouw Schurman
niet meer zijn de ,,eedle maagd", de ,,schoone bloem der
deugd" maar eels afvallige, die alle bezadigdheid, alle ingetogenheid had prijs gegeven, om met verdwaasdheid en
overmoed een scheurmaker to volgen, die Naar op dwaal-
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wegen zou leiden. Maar Anna meende met menschelijke
voorzichtigheid niet to moeten rekenen, waar het de
navolging van Christus gold. Zij verkocht hare vaste
goederen, om de opbrengst ten nutte der gemeente to
besteden en Naar leidsman met goed en werkkracht bij
to staan. Plechtig herriep zij al hare schriften „die naar
losheyt van gemoet en naar ijdelen wereltschen geest
riekten, om voortaan, met verzaking van de dingen dezer
werelt, in den dienst des Heeren to leven."
Kunst, talen, wetenschap, geleertheyt. grootheyt, eer,
Met blijdschap ley sy 't al voor Christi voeten neer.

Anna is de gemeente trouw gebleven tot aan den dood,
steunde Naar door invloed en vermogen en was Naar
eere door haar ootmoed en bescheidenheid.
Slechts ruim een jaar heeft de Labadie zijn evangelische
gemeente to Amsterdam kunnen staande houden. Wel
waren velen tot de „gemeenschap der heiligen" toegetreden en hieronder waren zeer ontwikkelde en geleerde
personen, maar even vurig als zijn aanhangers voor hem
ijverden, even stellig verklaarden anderen zijn leerstellingen voor gevaarlijke dwalingen. Zoowel van den
preekstoel als door geschriften werd tegen de Labadistische onrechtzinnigheid gewaarschuwd. Kerkhoof den
verzetten zich, predikers wonden zich op, het yolk
werd opgezet, en het kwam zoo ver, dat er een hagel
bui van steepen door de vensters van het huffs der gemeenschap werd geworpen. Die toenemende beroeringen
beangstigden de regeering zoo zeer, dat aan de Labadie
het openlijke prediken verboden werd en de gemeente
besluiten moest Amsterdam to verlaten. Wat nu to doen ?
Gelukkig, er kwam hulp.
Men zal zich herinneren dat Anna van Schurman in
Utrecht vriendschap had gesloten met de prinses Elizabeth van Boheme; deze was een van de weinigen, die Anna
niet hadden gesmaad om haar volgen van den veelbesproken voorganger ; zij was de Labadisten genegen en
bood hen huisvesting en vrije uitoefening van hun godsdienst aan to Herford in Westfalen, waar de Prinses zelve
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Protestantsche abdis was van het vorstelijk rijksstift.
Met dankbaarheid werd het voorstel aangenomen.
In October 1670 gingers 50 Labadisten met 5 voorgangers
scheep ; de andere 28 leden zouden volgen. De gemeente
was zeer klein gebleven, maar was ook niet de eerste
Christen gemeente die zij wilden navolgen, klein geweest ?
Zij, die medegingen, noemcten de Labadie „Vader". De
verdrukkingen der laatste maanden hadden zijne geloofsovertuiging niet verzwakt, en zij zagen naar hem op als
hun leidsman. Hij was ongetwijfeld een dweeper, maar
worden niet juist dweepers voortdurend gesteund door
de schoone beelden, die zij voor zich zien ? Dr. J. Reitsma
zegt van hem: „De Labadie is werkelijk een man van
beteekenis. Hij had zonder twijfel groote gaven en ook
het ernstige voornemen om een zedelijke hervorming
to weeg to brengen."
De waardige „Moeder" der schare was Anna Maria
van Schurman ; zij was ook thans, op de moeilijke rein,
door haar geestdrift en volharding een voorbeeld voor
alien.
De kleine gemeente landde in Bremen en werd daar
met de hofrijtuigen der Prinses afgehaald en naar Herford
gebracht, waar Elisabeth alien hartelijk verwelkomde.
Terwijl zij op het terrein der abdij hunne tenten opsloegen,
heerschte in de stad groote spanning. De vreemde geruchten die van hen uitgingen brachten het yolk in
opwinding en de Raad werkte mede om de vreemde,
gasten op allerlei wijzen to bemoeilijken ; zij werden beschimpt, zelfs mishandeld. De Prinses trachtte alle gevaren
of to weren en de gemeente werkte met onbelemmerde
geestdrift aan de ontwikkeling van het godsdienstig
levee, in Elizabeth's Hofkapel of in het huis, dat Naar
tot gemeenschappelijke woning was afgestaan. Anna
Maria gewaagt in de „Eucleria" met verrukking van de
Labadie's prediking. „De oefeningen," verklaart zij,
„waren zoo hemelsch, dat zij ons geheel aan de werelt
en ons zelven ontrukten."
Het was in die dagen, dat men besloot in gemeenschap
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van goederen to levee. ,,Dit oogenblik," zegt Schotel,
,,was ook de geboortedag der kerk en zuiks wilden zij
door het houden van het H. Avoidmaa1 bekend makers."
Maar hier ook begon het gevaarlijke hoogtepunt van het
samenleven der Labadisten. De verrukking bracht hen
tot buitensporige uitingen ; er werd luide gezongen men
omhelsde elkander en begon in geestvervoering to huppelen en to dansen. De deftige Voetius schreef, toen hij
hierVan hoorde, (en wij kunnen ons hierin zeker met hem
vereenigen,) dat zuike hoogklimmende devotie en godzaligheid zijn begrip to boven gingen.
De burgers van Herford kregen thans meer en meer
wantrouwen in hunne zonderlinge stadgenooten. De abdis
bleef hen standvastig handhaven, maar het stadsbestuur
wist hen op slinksche wijze to dwingen de stall to verJaten.
In 1672 vertrok de dappere stoet naar Altona in Holstein, waar de kor'ing van Denemarken hen in beseherming nam. Zij voelden zich onderling nauw verbonden;
zooals later een van hen getuigde: ,,allen hadden elkaar
lief en aller liefde vereenigde zich op de grijze Maria van
Schurman, hunne geestelijke moeder; zij was met de
Labadie het voorwerp van aller teederste zorgen." De
Bens zoo veelzijdig arbeidende vrouw wijdde thans al hare
gaven aan den dienst der kudde; de ,,Hollandsche Sapho"
verheerlijkte God, dichtende eu zingende. Hare brieven
uit dien tijd nemen, zooals to denken is, een wonderhooge vlucht, die wij moeilijk kunnen volgen, maar zij
zijn van een milden geest.
Te Altona begon Anna hare ,,Eucleria" to schrijven.
Dit merkwaardige boekje werd door hare tijdgenooten
zeer verschillend beoordeeld; sommigen vonden het overmatig schoon, anderen noemden het een extravagant product van een suffende oude. Voor ons is het bezwaarlijk
er een oordeel over to vellen; zeker is het, dat er moeilijk
door to komen is, wegens de langdradigheid en, ik moet
er bijvoegen, de zeurigheid van den stiji. Toch heeft het
oude boekje voor ons groote waarde: het bevat de voor-
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naamste gegevens betreffende Anna's levee en denkwijze,
het is hare geschiedellis en geloofsbelijdenis.
In den tijd van het schrijven der „Eucleria" trof Anna
en hare vrienden het droevigste : de Labadie overleed
na een ziekte van zeven dagen. „Ik zie niet", had hij kort
voor zijn dood tot zijn helper Yvon gezegd, „dat ik nog
veel omtrent de leden onzer gemeente heb to doen, zij
dienen den Heer, zij h ebben lief de onder elkander. Ik
sterf vergenoegd."
Yvon wend de Labadie's opvolger als voorganger der
gemeente. Aan zijne zijde stond de hoogbejaarde Schuman, wier raad met het grootste vertrouwen werd zopgevolgd. „Wanneer zij in de raadsvergadering zat," getuigden hare geloofsgenooten, „dan sprak de wijsheid ; opende
zij de lippen in het bedehuis of aan het krankbed, men
hoorde hemelsche woorden."
In Altona zouden de Labadisten zeker gebleven zijn,
zoo niet de oorlog tusschen Zweden en benemarken het
hun geraden had gemaakt naar een andere schuilplaats
om to zien. En zoo kwamen zij dan aan hun laatste verblijf, het dorp Wieuwerd in Friesland.
Misschien zijn er maar weinig Friezen die, als zij met
vreemde gasten Wieuwerd bezoeken, om den vermaarden grafkelder to zien, waarin de lijken niet vergaan,
maar in de lijkkisten opdrogen en tot mummies worden,
nog van de Labadisten gewagen, die in het jaar 1675 het
slot Waltha gingen bewonen, het hooge slot, door dubbele
poorten voor elken aanval beveiligd. Een hoogte, door
een gracht omgeven, wijst de plaats aan waar eens het
trotsehe kasteel stolid, thans reeds Lang door den tij d
vernietigd ; de grafkelder behoorde bij de bezitting. De
jonkvrouwen van Sommelsdijk, vurige Labadisten, aan
wie het slot behoorde, betrokken het bij het verlaten van
Altona en deelden, getrouw aan het beginsel van gemeenschap van goederen, de mime veste met hare geloofsgenooten.
Nergens zijn de leden der zwaar beproef de gemeente
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zoo veilig geweest en hebben zij zulk een bloeitijd beleefd
als in het Wieuwerdsche slot. Niet dat er geen strijd
voor hen to voeren was! De predikanten waren beducht
voor hun invloed en zochten hen verdacht to maker,
maar Yvon en de zijnen wisten zich moedig staande to
houden en de Staten van Friesland, deels nit eerbied voor
de geloovigen, maar ook wel nit achting voor het echt
Friesche geslacht der Sommelsdijken, beschermden hen.
Het kleine dorp nam door de vele bezoekers in bloei toe
en dit was een van de redenen waarom men in Wieuwerd
de Labadisten genegen was.
Anna van Schurman was intusschen zeer oud en zwak
geworden, maar haar geest was nog helder als vroeger.
Met het oude vuur onderhield zij zich met den vermaarden stichter der kwakergemeente William Penn en zij ne
vrienden, die de Labadisten wilden leeren kunnen en
hen daartoe een bezoek braehten. Zij vertelde hun van
haar strijd en haar afscheiding van de hervormde kerk,
sprak over den wereldschen zin van hen, die deze kerk
aanhingen en werd zell geheel door haar onderwerp
meegesleept. Wij kunnen ons voorstellen dat de kwakers
de vroeg verouderde vrouw verbaasd znllen hebben aangestaard. Was dat de beroemde Anna van Schurman, die eenmaal tobde over den letter der Heilige Schriften en een
Ethiopische spraakknnst had samengesteld ? Hoe ver
lag dit alles thans achter haar!
Anna heeft in het laatst van haar leven nog menigeen
tot liefde voor de gemeente weten op to wekken door
haar bezielende taal en overtnigende brieven.
Toen zij eindelijk to ziek werd om meer eenig deel to
kunnen nemen aan het gemeenteleven, droeg zij haar
lijden met het grootste geduld, onder de liefderijke verpleging van haar geneesheer en hare geloofsgenooten.
Zij is gestorven in Mei 1678, 71 jaren oud.
De Wieuwerdsche gemeente heeft na den dood van
Naar, die zich geheel aan Naar gegeven had, nog eenige
jaren gebloeid, maar toen de vaste bezittingen der rijke
aanhangers na hun dood weder aan hnnne familien ver-
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vielen en er geen gegoeden meer tot de gemeenschap
overgingen, werd haar bestaan onmogelijk. Na 1707
werden geen nieuwe leden meer aangenomen, en zoo moest
de huiskerk langzaam uitsterven. In 1732 behoorde zij
tot het verleden.
Dat de gemeente der Labadisten, schoon met vallen
en opstaan, zich bijna 60 jaren heeft gehandhaaf d,
mocht zij danken aan hun geestdrift en aan den moed
hunner voorgangers. „Een klein groepj e in de groote
wereld van het 17de eeuwsch protestantisme, „zegt
Prof. Knappert, „heeft het niet vergeefs gearbeid en, al
heeft het in zijn mystiek egoisme de sociale beteekenis
van het Evangelie niet verstaan, voor de verteedering
van Christelijke vroomheid heeft het zeker harten geopend."
Doen deze woorden ons weldadig aan, belangrijk is
ook voor ons de volgende uitspraak van Una Birch 1) :
„Holland is inderdaad verrijkt door het geestelijke leven
der Labadisten. Tegenover de toen heerschende zucht
haar genieten, het vooropstellen van gemak, veiligheid,
voorspoed eii wereldlijke schoonheid, predikten de Labadisten een wereld, die over het zinnelijke leven heenziet ;
zij leerden dat alleen door het doordringen in de diepte
der dingen wezenlijke schoonheid, vreugde en heiligheid
worden gekend. Hun streven was een heldhaftige poging
om het evenwicht to herstellen tusschen het zienlijke en
het onzienlijke."
En ook al waren deze \voorden niet gesproken, wij
zouden vertrouwen hebben in de nobele zijde der Labadistische beweging, wijl Anna Maria van Schurman, met
haar buitengemeene geestelijke ontwikkeling en eerlijk
varschende natuur, tot in haar laatste oogenblikken de
voile en dankbare overtuiging heeft behouden dat haar
overgang tot de Labadisten inderdaad hare „Eucleria"
of „Uitkiezing van het beste deel" is geweest.

1) Una Birch. Anna van Schurman, artist, scolar, saint.
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CHRISTOFOOR. Het is of de grond onder mij wegzinkt, Godemin, als ik zie wat er in de wereld omgaat :
zooveel heldere geesten als wrakken in een maalstroom,
zooveel oprechte en flinke harten den koers toch bijster.
Waarom dwalen er toch zooveel ernstige mensch en in
duisternis rond zonder Hem to vinden, die de Weg is?
Waarom gaat de massa, die dorst naar gerechtigheid
en waarheid, de eenige bron voorbij, die Naar lavers kan,
zonder die zelfs op to merken ? Al die menschen, in wier
harten de boodschap van Christus minder weerklank
vindt dan Johannes de Dooper vond in de woestijn, o,
het is vreeselijk om aan to zien. Arme zielen, ze verdringen
zich als een kudde altijd weer voor dezelfde afgoden en
ze hebben er geen vermoeden van, dat een Christus zijn
levee voor hen heeft gegeven. Wij spreken ervan......

1) Deze dialoog verscheen als IVe „Cahier des Boute-Feu" (Parijs,
P. Chazel, 53 Rue Lemercier, 1921) en werd door een paar Hollandsche
vrienden met medewerking van den schrijver herzien op 't origineel.
Het heeft beteekenis als document van den geest in de kringen der
Fransche Christen-studenten en tevens om den inhoud zelf, die ook
hier to lande weerklank vindt. De heer Arbousse is als afgevaardigde
der Fransche Christen Studenten Vereeniging op de Nunspeetsche conferenties bij ons welbekend.
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en wat doet de wereld? Zij hoort ons niet, zij markt ons
zelfs niet op. Neen, ze kennen ons niet, of misschien,
denk ik wel eens, kennen ze ons maar al to goed ! Soms
zou ik er zelfs toe kunnen komen om to gelooven, dat de
zielen der uitverkorenen het zegel reeds van alle eeuwigheid dragen en dat het dwaash eid is om, in deze wereld
tenminste, de genade der godservaring voor alle menschen
to verwachten.
GODEMIN. Dat onze wereld een vroolijk schouwspel
is, zal ik zeker niet beweren, Christof oor. Ik kan mij ook
uw gevoelen zoo goed begrijpen, omdat het meer dan
Bens het mijne is geweest. Toch lijkt het mij bedenkelijk
om hierdoor ons standpunt to laten bepalen. Neen, Christofoo_r, er bestaan geen zielen, die voorbeschikt zouden
zijn tot de duisternis. Als het dien schijn heeft, dan
ligt het aan ons, Cliristenen, die door hetgeen wij persoonlijk zijn, medewerken om die „beschikking" tot werkelijkheid to maker. Onze godsdienst is niet wat zij wezen
moest en de manier, waarop wij ons verstand gebruiken,
is er niet minder schuld aan.
Onze godsdienst is tegelijk to bescheiden en to overmoedig. Zij heeft lets van die al to fiks nit de kluiten
gewassen knapen, die wel mannen lijken, maar, als het
erom spant, zwakker blijken dan zij dachten. Wij moeten
er ons niet over verbazen als de massa ons voorbijgaat
zonder naar ons to luisteren. Wij behoorden de menschen
minder to beloven en meer to brengen.
CHRISTOFOOR. Daar heb je wel grout gelijk in, Godemin ! Wij moesten aan de menschen van onzen tijd meer
geven. Dat zij niets om ons geven, en ons dat laten gevoelen ook, komt omdat zij ons niet kennen. Wij hebben
ons to fang in onze kerken opgesloten. Wij moeten eruit :
laten de door de wol geverfde Pharizeeers hun synagogen
dan maar houden ! Zonder dogma's en theologieen
den Christus van het voile evangelie op de markt brengen,
onder ieders bereik, dat moeten we doen !
GODEMIN. Neen, zoo meen ik het toch niet precies,
mijn waarde. Ge neemt het me wel niet kwalijk, maar ge
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maakt U zoo warm om to zeggen wat ge op het hart
hebt, dat ge daardoor maar half verstaat wat een ander
wil. Ik wilde zeggen, dat de wanverhouding tusschen
fins getuigenis en wat het uitwerkt, naar het mij voorkomt, gedeeltelijk to verklaren is uit de zonderlinge gedachten, die tal van Christenen koesteren omtrent de
wereld, omtrent de menschen en omtrent God.
CHRISTOFOOR. Ketterij in onze dagen ? Geen zweem
ervan ! Je bent werkelijk al to diepzinnig, Godemin, en
een beetj e minder zelfvertrouwen zou je ook geen kwaad
doen. Dat is nu toch heelemaal uit den tijd! Welke Christen, die zoo mag heeten, heeft er nu nog zijn tijd voor
over om to gaari disputeeren over woorden.
GODEMIN.
Woorden en woorden zijn twee...... Dat
er geen ketterijen meer zijn in onze dagen is geen wonder
nu het woord ketterij aan niemand meer jets schijnt to
zeggen. En dat vind ik een ramp. Onze Christenen zijn
zoo verward in hun uitingen, dat zij de eer van een ban^loek Diet meer waard zijn.. Wij willen de wereld veroveren ? Laten we eerst beginnen met jets to beteekenen
en ophouden met ons van onze verwardheid een eer to
maken. Als het yolk ons voorbijgaat, hebben wij dan
den eersten steer op to nemen ? ! Kunnen menschenzielen
soms levee van duisterheden, hebben hun harten niet
meer noodig dan sprakelooze zielsverheffing ?
CHRISTOFOOR. Als je mijn vriend niet was, Godemin,
dan zou ik jouw orakeltaal onuitstaarlbaar noemen.
Wees zoo goed je wat helderder uit to drukken, misschien
zal ik je dan beter begrijpen.
GODEMIN. Wel, als je dan helderheid wil hebben......
de menschen van onzen tijd meenen, dat ze het wereldraadsel oplossen als ze maar een of ander sacramenteel
woord daarvoor kunnen gebruiken. Een vijf en twintig
jaar geleden zijn ze begonnen met het heelal to verklaren
door „persoonlijkheid". God zelf heeft zich moeten laten
welgevallen, dat men Hem dien mantel omhing, omdat
degenen, die hem zelf droegen, er een koningsmantel in
zagen. Een heelers tijd heeft men zich afgetobd om Hem
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die livrei aan to trekken, maar ten slotte hebben de grootceremoniemeesters der godgeleerdheid een uitweg gevonden. Ze hebben de eindigverklaring Gods uitgesproken
en hebben Hem zijn onmacht aangezegd. God den Vader
hebben ze, met algemeen goedvinden, doodgezwegen.
Was het trouwens nog de moeite waard om over Hem to
spreken, nadat men Hem zoo gekortwiekt had? Den
Zoon daarentegen konden zij niet hoog genoeg verheffen !
Nu er van godheid Been persoonlijkheid to maken was,
maakten ze van persoonlijkheid godheid. Onze menschelijke natuur weet toch soms op een rare manier Naar
zinnetj e door to zetten !
CHRISTOFOOR. Maar, m'n beste Godemin, je hadt
moeten geboren worden in de eerste eeuwen van het
Christendom, toen het geding over de Drieeenheid nog
in vollen gang was ! Thans zal je weinig mensehen vinden,
die lust hebben in die haarkloverij. Er zal wel niets voor
je overblijven dan om in de diepten van het verleden Arius
en zijnsgelijken gezelschap to gaan houden.
GODEMIN. Dat zou ik nog niet zoo kwaad vinden.
De tijd van Arius had boven de onze toch voor, dat men
toen met vuur kon hooren spreken over den Vader. Maar
de grootste ketterij van onze eeuw is, dat de Christenen
niemand meer verketteren en 't zich makkelijk maken
in een godsdienst, die den moed niet meer heeft om zich
to verdedigen of om rechtop en rechtuit haar weg to gaan.
Ik weet niet hoe of we toch gekomen zijn tot die onderschatting van het denken over de goddelijke dingen en
waar of wij de zekerheid vandaan hebben, dat het Loch
nergens toe dient om „God lief to hebben met geheel zijn
verstand."
Als je wilt vastleggen wat een woord beteekent, dan
ben je niet van dezen tij d. Heb je een begrip, dan ben je
lastig ; wil je het uitspreken, dan beet je pedant. Dat
kruideniers en kantoorloopers er zoo over denken, daar
zou ik nu niet al to hard tegen protesteeren. Maar, dat
Christenen van eenige beschaving het zoover hebben
laten komen, dat zij een hartgrondigen afkeer hebben
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van alles wat op een gedachte lijkt, dat vied ik ergerlijk.
Het hindert me, dat er zooveel Dienaren van Christus
zijn, die er hun eer in stellen om geloof en gedachtenloosheid to vereenzelvigen. Zij leggen er zich waarachtig op
toe om niet to spreken van God, omdat ze bang zijn, dat
ze zich schuldig zouden maker aan het hebben van een
begrip. Maar waar ze bang voor moesten zijn, dat is,
dat we in zulk een achterlijk gedoe zouden blijven steken,
dat wij mettertijd de treurige vermaardheid zouden verwerven van onmachtig geweest to zijn om ter verheerlijking van onzen God zelfs het armzaligste ketterijtje
voort to brengen !
CHRISTOFOOR. M'n beste vrind, je windt je op en je
spreekt nu toch meer kwaad van je geloofsgenooten dan
je wel zou willen verantwoorden. Zeker, ze spreken voor
alles over den persoon van Christus, maar daar hebben
ze dan ook alle reden voor. Jij bent toch niet de eerste,
die ooit nagedacht heeft over Jezus' godsdienst en over
de manier om haar aan de menschheid voor to ? eggen ?
Diezelfde menschen, die je zoo ver wegwerpt, zijn ertoe
gekomen om zoo to spreken en op to treden als zij doen,
omdat zij daarover hebben nagedacht. Jij hebt daar geen
vrede mee ; maar, hadden ze dan evenals een vorig geslacht
maar moeten blijven worstelen met de tyrannie van een
tale Kanaans, die je deed griezelen van haar bloederig
karakter of walgen van haar zoetvoerigheid ? was het
dan sours hun plicht om zich to buiten to gaan aan woordtoernooien, die niets dan kwaad doers? Zij hadden meer
dan genoeg van al dien klinkklank. Zij hadden wat beters
gevonden : vrede en rust in de aanschouwing van Jezus'
persoonlijkheid. wilt ge dan onverdraagzaamheid en
waardeeringloosheid bevorderen en daar zoover in gaan,
dat ge die mannen niet kunt hooren ppeeken zonder ze
met uw of keuring to vervolgen ! Het zou je niet meevallen,
Godemin, als ik je aan je woord hield en je stelde voor de
taak om aan het yolk het evangelic van Jezus to verkondigen en dat dan in het keurslijf van een „gezonde" theologie. Het is een eerste eisch van de practijk, dat men zulke
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waarheden lliet moet voorstellen in hun kern en wezen,
want dan begrijpt niemand ze. Ik ken maar twee manieren
om het Christendom to prediken : of een theologie ontwikkelen, of een Persoonlijkheid voor oogen stelien. Ik
kies de laatste en ik vertrouw wel, dat ik dan minder
moeilijkheden heb dan jij met je theologie. Het religieus
besef moet ons van de aarde ten hemel heffen. wij kunnen
er niet op blijven wachten, dat het uit den Hemel zal
komen vallen. God kunnen zonder Jezus is een onmogelijkheid. Menschen ware stichting geven zonder Hem,
zou jij dat kunnen ? Niemand komt tot den Vader dan
door Mij.
GODEMIN. Daar was ik het al mee eens. Maar, waar
het op aankomt is, dat ge dan ook „tot den Vader"
komt! Komen ze daar, die Christenen van „den historischen Christus en het voile evangelic" ? weet ge wat
ze van Hem maken : een anarchist, een syndicalist of
een psychiater. Onder hun handen wordt Hij tot een
Persoonlijkheid, die ons niet loslaat omdat zij zoo vreemd
is : iemand met to veel inzicht voor een mensch en to
veel moeilijkheden voor een god. Ik denk er niet aan om
to ontkennen, dat ze talent hebben : ze schilderen u een
Christus, die van dezen tijd is, een man van actie, die
weet wat Hij wil, een practisch psycholoog, een specialist
in occulte wetenschap, een maatschappelijk hervormer,
een verheven figuur, die bewondering en eerbied afdwingt, die bezieling wekt, die alle krachten opzweept,
maar...... die de menschen niet brengt tot God, een Christus, die zich eenzaam verheft in een ledigen hemel. Een
Christus zonder God...... welk een paradox, Welk een
godslastering !
Ik geloof ook niet in die wonderbare macht tot herschepping, die schuilen zou in Zijn woorden, waarvan
men dan beweert, dat zij de waarheid hebben gebracht
aan deze wereld. Is het niet wonderlijk, dat men met die
prediking van „den historischen Christus" ertoe komt
om aan een gehoor van vrijdenkers of atheisten een
Christus voor to stellen, die uit medelijden met het Teed
16
0. E. xx 118
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der menschheid zich afgekeerd heeft van den Vader
Zeker, ik weet wel, dat het gemakkelijker is over den
Zoon to spreken dan over den Vader en ik heb bovendien
alle achting voor wat gij van den kansel weet to bereiken.
Welke geestesgesteldheid ook onder uw gehoor heersche,
wanneer de menschen maar niet bezield zijn met een
afkeer voor die hedendaagsche geestelijke luiheid, gelukt het u zonder moeite om hun sympathie to wekken
voor den een of anderen kant van wat gij voordraagt.
De eenvoudigen en de verfijnden, de rustige geesten en
de onrustige zielen vinden alien iets wat hun goed doet
in die komst van den „Zoon des Menschen," waar gij
altijd van spreekt. Want den Eeuwige hebt ge onttroond.
Ge hebt Hem uit de wereld, ja zelfs uit de zielservaring verbannen. Maar wie voor uwen „Christus der Evangelien"
een knieval maakt, die krijgt absolutie voor alle slordigheid
van denken, voor alle theologische afdwalingen. Zelfs met
atheisten, als ze maar humanistisch zijn, staat ge op den
besten voet. Een lichte trilling in hun stem, terwijl zij
hulde brengen aan den „verheven Galileeer", en gij zijt
ruimhartig genoeg om hun alle mogelijke deugden toe
kennen. Dat denkend deel der natie komt er dan ook
wel eens toe, om, onder den indruk van uw goedmoedigheid, toe to geven, dat gij nog zoo bekrompen niet zijt.
En als ze dat doers, ja dan ziet gij het godsrijk al komen.
CHRISTOFOOR. Godemin, je wordt al to hardhandig !
GODEMIN. We kunnen In deze wereld niet buiten
hardhandigheid, Christof oor ! Wie zich inbeeldt, dat men
in begrip ooit verder zou komen zonder worstelingen,
nederlagen en overwinningen, dat is een gevaarlijk mensch.
Wij lijden aan een nachtmerrie van ruimhartigheid. Wij
zijn zoo onnoozel om to gelooven, dat wij ruimhartig zijn!
Wij hebben een manie van het bovendien aan een ieder to
willen bewijzen. Wij ontzeggen ons alle begrip om maar
niet minder „ruim" to schijnen. Maar de ware ruimhartigheid is : niet-ruim to wezen en aan een ander toe to staan
het ook niet to zijn. Inplaats van voor de proletariers een
Jezus op to hangen, die zich „kameraad" zou hebben laten
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noemen of aan de vrijdenkers den ,,goddelijken profeet"
uit Nazaret voor to stellen, zouden we beter doen met
een voihardend onderzoek naar een vernieuwde uitdrukking van ons geloof, die vrij zou moeten zijn van verouderde formules. Zoo moesten we ook of zien to komeii
van die goedkoope beeldspraak en van die oppervlakkige
redeneeringen, waarmee men de schare zoekt to vangen
door ze onder de suggestie to brengen van dien Christus, die
vat heeft op hun verbeelding. De ware Christus, Hij, die
zich de Zoon van God heeft genoemd, is de Gids die ons den
weg wijst, wanneer wij zouden verdwalen. Hij is er niet tevreden mee, dat iemand in zielsverrukking voor Hem blijft
staan: Hij wil dat wij kaim en moedig voorwaarts zullen
schrijden. Die Christus is het Licht, ontstoken om in onze
duisternis to schijnen. Wie Hem aanstaart loopt gevaar
blind to worden : voortschrijden moeten wij, door Zijn
licht geleid. Van Hem gaat het lichtend spoor nit, dat
leidt tot God. Maar dat spoor is God niet. Het wijst de
richting aan, waarin men langen tijd moet voortgaan
om tenslotte de glans van 's Vaders heerlijkheid zich
to zien afteekenen.
CHRISTOFOOR. Maar...... wat wilt gij dan buiten en
behalve Christus ! Een dogma, een theorie, een leerstelsel?
Weet ge wat achter dit alles schuilt: dat gij droomt van
een afgod, die het werk uwer handen zal wezen. Uw God,
dat is tenslotte een afgod. Doe, wat ge niet laten kunt,
maar 11W kleinkinderen zullen er niet over juichen !.
GODEMIN. Dat kan misschien wel zoo wezen. Maar tot
stilstaan zou ik toch niet kunnen komen, zelfs niet aan
de voeten van den Christus. 1k luister naar Hem, maar
wat ik hoor drijft mij voorwaarts, opwaarts, nader tot
den Vader. De Christus is voor mij een goddelijk rustpunt
op den weg. Vandaaraf wordt de weg wel rimer,
maar hij blijft klimmen. Onze kleinkiiideren zullen ongetwijfeld ook over onze voorstellingen glimlachen gelijk
wij het doers over die van een vorige generatie. Maar,
als onze onnoozelheid voor hen een voorwendsel zou
kunnen worden om geen enkele gedachte meer aan God
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to wijden, dan zouden zij het allereerste van hun plicht
als mensch zijn gaan verzuimen. Denkers en kinderen
naar den geest kunnen falen in hun overpeinzingen, hunne
voorstellingen van Gods wezen kunnen o zoo grof wezen,
maar hoe rossig zij ook, helaas, mogen gloeien door onze
menschelijkheid, offervlammen zijn het ter eere des
Scheppers !
CHRISTOFOOR. Godemin, ge moet het mij niet kwalijk
nemen, maar ik kan uw metaphysische adelaarsvlucht
niet meemaken. Laat mij maar van mij n Meester mogen
spreken zonder afgeleid to worden door theologieen en
confessies. Laat mij Hem mogen doen kennen aan menschen, die het moeilijk hebben, zonder dat ik mij behoef
in to lateil met commentaren en gissingen over de graden
van Zijn verwantschap met God of over den aard van
Zijn voorbestaan en van Zijne verheerlijking.
GODEMIN. Spreek zooals je geweten je voorschrijft,
maar vriend, voor ge dat in het openbaar gaat doers,
moet ge toch dit bedenken. Gij gaat „Christus brengen"
en van Hem niet meer zeggen dan gij persoonlijk ervaren
hebt. Goed, maar dan loopt ge het gevaar, dat de menschen
u voorbij zullen blijven gaan zonder naar u to luisteren
en dat uw eigen kleinkinderen, voor de taak staande om
Iemand to prediken dien zij niet kennen, dan ook dien
Uebermensch, dien „historischen Christus", die buiten
de historie staat, welken gij hun echter hebt gelegateerd,
aan de vergetelheid zullen prijsgeven. Gij zijt het, die
hen de Kerk zult hebben leeren verachten. zij zijn het,
die zonder erbarmen zullen uitblusschen wat daar thans
nog een walmend licht verspreidt. Zij hebben ons het
denken hooren kleineeren, zullen zij dan niet zeker, evenals de middeleeuwsche asceten hun ongedierte spaarden
om Gode aangenaam to zijn, het een heilige plicht achten
om de komst van het Koninkrijk Gods to bevorderen
door onkunde aan to kweeken ? Gij zult hun de hartstocht voor actie hebben ingeprent, voor een actie, die
nooit op adem komt, actie om de actie, en ageeren zullen
zij totdat ze er hun ziel bij verloren hebben! Bekruipt
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hen het gevoel, dat er jets toch niet in orde is, komen ze
als zij ooit tijd zullen hebben om daartoe
tot twijf elingen
to komen dan zal hun eenige zekerheid berusten op
een kunstmatige „wil tot geloof", of op een onhelder
besef, dat de Christus, of wel wat zij dan in Diens plaats
zullen hebben gesteld, hun van nut is om met een mystiek
vernisj e het feit to bedekken, dat er nergens een eenheid
is, waaruit hun actie voortkomt. Men zal ook niet lang
hebben to wachten of een paar met evenveel warmte als
vernuft voorgedragen verhandelingen zullen hen in staat
stellen om Jezus en hull tijd zoo volkornen met elkander
to verzoonen, dat atheisten, socialisten, theosof en, Joden
en zelfs Christenen Hem als hun Meester toejuichen.
Dat zal me een gejuich en een blijdschap wezen, een
f eest van ruimheid van geest en van groote woorden !
Want dan wordt onder de h eerschappij van den „historischen" Christus die Been verband met God meer heeft
een nieuwe godsdienst der menschheid gesticht : een
rnengelmoes van utopistische religieuze gedachten gekruid met socialistische nuttigheden.
CHRISTOFOOR. Maar, Godemin, hou toch op met
zulk een spotbeeld to teekenen van de komst van dien
Meester, die mijn leven en levenswerk bezielt.
GODEMIN. Is het dan niet genoeg, dat de Christus tot
aan het einde der tijden blijft lijden voor de zonden der
menschen, terwijl zijn aanbidders zelf nog, zonder het
to weten, medewerken om dat lijden to vergrooten ?

NASCHRIFT.
als ik dat woord mag gebruiken
Wat „leer" betreft
wil deze dialoog noch reactie noch revolutie. Zij wil
alleen maar de botsing aantoonen van tweeerlei geestesgesteldheid, waarvan de een misschien meer van dezen
tijd is dan de andere. Wat moois om uw tijd zoek to
brengen, hoor ik al zeggen, met het vertoonen van zulke
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zielebotsingen ! Neen, 't is een studie, die zeker haar nut
heeft, als zij ons er maar toe brengt om geesten van zulke
verschillende geaardheid zoo to vergelijken, dat we daardoor onszelf beter leeren kennen en beter in de hand
krij gen.
Een slotwoord op deze discussie, een uitspraak ten
gunste van Godemin of van Christof oor ? Wie zou zulk
een wijd- en fijnvertakt probleem in enkele bladzijden
kunnen oplossen ? Maar we bekennen gaarne, dat Christofoor het toch niet heel en al aan het verkeerde Bind
heeft en dat Godemin heel wel gelijk zou kunnen hebben
......als men maar toestemmen wil, dat zoowel de een als
de ander in hun tweegesprek enkele woorden hebben
uitgesproken, die het overdenken waard zijn.

INVOCATIO
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Spreek maar een woord, en 'k zal genezen,
Geef mij uw hand, en 'k ben gezond.
En bitterheid zal blijdschap wezen,
Dust mij uw month
Er is in dit gebonden levee
Slechts klank van ketenen voor mij.
Maar wilt gij mij uw lief de geven,
Dan ben ik vrij ....
Ik voel de ruime winden zwaaien
Langs 't hooge deinen van de zee,
Waarover wolken meeuwen waaien,
O, vliege ik mee !
De zon lokt 't lawerke uit de zoden
Hoe hunker ik in eenzaamheid
Tot mij uw blinkende oogen nooden.
Ik ben bereid.

VERZEN
VAN

W. G. Z W A A N.

AVOND-NEVEL.
De zon was heengegaan ;
Een nevel-waas school bleeke wade
Ongeziene aan,
De duinen sche pen zich to Baden,
Hadden slui'ren omgedaan...
De zee werd wolkenbaan,
Waarin de schepen 'luidloos zonken
Stil teniet gedaan,......
En alles alles was Verdronken,
Heel de wereld scheen vergaan.....

GEVANGEN IS.
Ach, de nacht is weer koud en kil,
Een gapend duister, blik in graf,
Ach, mijn star&nde oogen zijn strak,
Mijn handen lam
en 'k ben zoo moe......
'k Zie niets dan vallende blaren,
Blaren, ach, die vallen ten grave,
HCulpeloos snik ik, gemarteld
En wil slapen
, maar kan niet slapen......
Ach, een zware deur houdt tegen
En dikke muren, die grijnzen,
Ik ben in eel van dood-gedoemde,
Die niet mag
, wachten moet, ach, wachten......
De nacht is koud en kil, maar geeft...
Geen koeling
; een doffe wensch
In wanhoop broeit......, ach, 'k verlang naar dood
Naar dood,
want 'k ben ontmoedigd, en zoo moe...

AVOND.
Kaim ligt zee in avond, bewegingloos,
Rustig doez'lend matten suizel-kiater
,
Van paar kleene borne dommel-golfj ens
'n Licht van vaag een scheepj e wiegelt nauw'li jks......
Stil is 't strand
en stil zijn de duinen
, leev'
Verlaten......, door mensch ontvlucht, die schijnbaar
Prett'ger toeft...... ; ik ga alleen, plezier-bewust.
wolken-hemel laat soms even blinkers
Verscholen maan, waardoor dan alles witOverdroomd wordt als met smet'loos sneeuwlaag
In een bleeke mijmerende scheem'ring.
En groote stilte heerscht, al het geluid
Schijnt als boei-bevrozen...... ; vrede, alom
Vrede, die een rust schenkt, diep geweten. -Maar, weer verderop, terug, daar bronst mij
Roezing tegen, als een stormig brand,
Van de daver-dondering der stag,
. Vree zijgt henen......
Schatert geel-rood licht op
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Dr. F. Pijper. Het Modernisme en andere stroomingen in
de Katholieke Kerk. S. L. van Looy. Amsterdam. 1921.
Er staat in dit boek veel belangrijks. Het handelt over: Febronius,
F. de Lamennais, Georg Hermes, de Tractarians of het Puseyisme in
de Anglikaansche kerk, Kardinaal Newman, J. J. I. von Dollinger,
het Amerikanisme, het Modernisme van Schell, het Modernisme van
Loisy, het Modernisme van Tyrrell, de veroordeeling van het Modernisme door den Pauselijken Stoel. Eigenlijk is het niet juist to zeggen,
dat het er over „handelt". Het geeft, bij voorkeur met hun eigen woorden, weer wat de genoemde personen gedacht en geschreven hebben
ten aanzien van hun verhouding tot de R.K. Kerk en haar leer, en vertelt van hetgeen hun dientengevolge wedervaren is. Wie tot deze zoo
belangwekkende geschiedenis ingeleid wil worden en in 'n betrekkelijk
kort bestek, uit de eerste hand, kennis wit maken met de hoofdzaken,
waar het zich telkens herhalend Modernistisch conflict in de R.K.
Kerk over loopt, kan zich geen betrouwbaarder gids wenschen. Zelf
houdt hij geen beschouwingen. Hij laat de gegevens voor zichzelf
spreken. Hun taal is boeiend en welsprekend genoeg, en taat geen twijfet
over het karakter der geestesrichting, die ze, ieder op zijn wijze, vertegenwoordigen. Toch is het niet twijfelachtig aan welken kant de sympathie van den schrijver ligt. Dat spreekt trouwens bij 'n protestant
vanzelf. Hij staat weliswaar „buiten het geding dat tusschen genoemde godgeleerden en de R.K. Kerk gevoerd wordt" (Voorrede).
Maar de „hoofdvraag", die met name „in de geschriften van Newman,
Loisy en Tyrrell wordt behandetd, raakt ook de Protestantsche theologie van nabij" (ib.). Ik geloof zelfs, dat het rechte inzicht in dit geding
'n broodnoodige verheldering zou kunnen brengen in de theologie van
menigen Protestant. De zooeven genoemde Voorrede vangt aan met
deze woorden : „eene tragische geschiedenis is het die in de volgende
bladzijden wordt verhaald. Het is de geschiedenis van een aantat botsingen tusschen het zetfstandig nadenken en de onwrikbaar vaststaande
kerkleer." Inderdaad, deze geschiedenis is tragisch : de bedoelde personen konden niet anders en de Kerk kon ook niet anders. Protestanten
vinden het nogat eens jammer, dat de R.K. kerk zoo gehandeld heeft.
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Ze zijn dan van oordeel, dat het in het belang van die perk zeif zou geweest zijn, wanneer ze al deze vrome, nobele, begaafde menschen in
Naar schoot ongehinderd had laten leven en werken. De R.K. Kerk
heeft deze welmeenende raadgevingen niet noodig. Ze is zeif volkomen
in staat om to beoordeelen wat goed voor haar is. Ze is soepel tot het
uiterste, maar blijft toch onder alles zichzelf gelijk. Ze heeft zich in den
loop der eeuwen door alle wederwaardigheden heen naar haar eigen
aard ontwikkeld en met wonderbare helderziendheid altijd weer ontdekt
wat met haar wezen al of niet vereenigbaar is. Indien ik overtuigd
was, dat de R.K. Kerk even goed weet wat tot heil van de menschenziel
als wat tot haar eigen heil strekt, dan zou ik mij zonder aarzelen aan
haar leiding durven overgeven. Welnu, het komt mij voor, dat de Paus,
van zijn standpunt, volkomen gelijk heeft als hij het Modernisme niet
een ketterij, maar het vergiftigde sap van alle ketterijen noemt. In 'n
kerk als heilsinstituut, de verkondigster en handhaafster van bovennatuurlijk geopenbaarde, eeuwige, goddelijke waarheden, is de Modernistische geesteshouding met de daarmee samenhangende leeringen
volstrekt onduldbaar. Door Naar toe to laten zou ze aan zichzelf ontrouw worden. 'n Kerk, die dit doet, heeft als kerk afgedaan. De Kerk
zal anti-modernistisch zijn of ze zal niet zijn. Ik zeg dit natuurlijk niet
om den Paus voor z'n inzicht 'n prijsje to geven, dat hij, zoo mogelijk,
nog minder noodig heeft dan het gemoedelijk aduies, waarvan ik zooeven sprak. Ik zeg het alleen maar, opdat Protestanten, die niet weten
wat 'n kerk, wat de kerk (het begrip Kerk laat geen meervoud toe)
beduidt, zich van hetgeen in de R. K. Kerk (de eenige, die waarlijk
Kerk durft to zijn) mogelijk en voor de toekomst to wachten is, geen
illusies zouden maken.
D. S.

Dr. A. Eekhof. De theologische faculteit to Leiden in de
17de eeuw. C. J. A. Ruys. Utrecht. 1921.
Zeshonderd en achttien bladzijden over zoo'n onderwerp ! De argelooze lezer zou Licht in de verleiding kunnen komen daarin to vermoeden
de weinig aantrekkelijke vrucht van 'n alle perken to buiten gaand wetenschappelijk chauvinisme. Deze lezer zou zich dan leelijk vergissen.
Laat mij beginnen met to zeggen, dat Dr. Eekhof zich voor de geschie
denis, die hij zeif geschreven heeft, met 'n bescheiden deel van dit dikke
boek tevreden heeft gesteld. Ze omvat niet meer dan 112 bladzijden.
Het overige wordt ingenomen door 'n diplomatisch nauwkeurige weergaaf van de bronnen, bestaande uit 3 deelen met handschriften, die
berusten in het archief van de theologische faculteit to Leiden. Men
behoeft het een en het ander maar in to zien om tot de overtuiging
to komen, dat deze publicatie uit historisch oogpunt werkeiijk van belan g is. De theologische faculteit to Leiden was in de 17e eeuw 'n cen-
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trum van het godsdienstig leven. Ze stond midden in de beweging der
geesten. Ze vormde 'n belangrijke macht in het nationaal bestaan. Ze
was 'n steunpilaar van de Gereformeerde Kerk. Ze werd vertrouwd en
geraadpleegd in alle mogelijke zaken van leer en leven door particulieren
zoowel als door kerkelijke en staatkundige autoriteiten. Vooral ook als
keurderesse van hetgeen als orthodox-Gereformeerd had to gelden
speelde ze 'n niet to onderschatten rot. Ik vroeg mij, dit boek doorbladerende, of of de tegenwoordige dignitarissen niet wel eens bij nacht bezocht worden door de Gereformeerde schimmen van hun 17de eeuwsche
voorgangers. Niet, dat ik deze heeren en de toestanden, waarin ze leefden, terug verlang. Integendeel. Maar mij dunkt, zij zouden in hun graf
onrustig worden als ze wisten wat er van hun faculteit der Heilige Godgeteerdheid geworden is. Quantum mutata ab illa ! Vermoedelijk is de
schrijver van dit boek de eenige, die genade zou kunnen vinden in hun
oogen. Hoe dit zij, men begrijpt, dat de uitvoerige correspondentie, de
verzameling van inkomende en uitgaande stukken van zoo'n lichaam 'n
historiebron vormt van groote waarde. Ze stelt in staat het teven op
heeterdaad to betrappen. Ze geeft telkens 'n verrassenden kijk achter
de coulissen. Ze werpt 'n onverwacht zijlicht op allerlei verhoudingen.
Ze geeft ongezocht het antwoord op onoplosbaar lijkende kwesties.
Dat is reeds het geval gebleken voor 'n probleem in de geschiedenis
van het levee van den wijsgeer Geulincx. En zelfs hij, die geen historicus van professie is, zal met belangstelling in dit boek lezen. Ik voor
mij althans heb er eenige aangename uren mee doorgebracht. Dat het
in dezen tijd mogelijk gebleken is het uit to geven, moge intusschen
gelden als 'n verblijdend bewijs, dat we ook in dit opzicht nog lang niet
D. S.
aan het einde van onze middelen zijn.

Kees van 3ruggen. Koning Adam. Amsterdam.
voor Goede en Goedkoope Lectuur. 1921.

Mij.

Een paraphrase van het paradijs-verhaal...... neen, tot ver over de
grenzen van dit gezegend gebied onzer oer-ouders heen reikt deze verbeetding. Niet het eerste menschenpaar, bron aller geslachten, wil deze
vertelling spiegelen, doch den mensch, het onvoltooide evenbeeld Gods.
De greep is niet gering.
Geeft onze moderne (roman)literatuur een afschij fling van den minof meer modernen mensch, geplaatst in een door zekere bepaaldheden
beperkt milieu, hier verschijnt hij ons in de naakte neutraliteit der
schepping. Liggen in het eerste, tot volrijpheid en dus tot dood volgroeide genre alle mogelijkheden en waarschijnlijkheden voor de
grijpende hand gereed, in dit laatste, een zij 't niet nieuw, toch onontgonnen gebied, moet naar elken korrel van het kostbare erts waarheid
opnieuw en zonder voorbehoud worden gedolven.
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In onzen tijd van pijniijk tegen elkaar botsende bepaaldheden, van
elkaar vijandige isolementen, waarin wel ieder min of meer bewust
hunkert naar het wegvallen Bier verengende muren, waardoor de mensch
weer zal komen to staan in de vrije ruimte, is de verschijning van een
boek als dit -- al is het als kunstwerk wellicht slechts ten deele geslaagd — op zichzelf reeds verblijdend. Dat het een verlossend woord
zou kunnen spreken is teveel verlangd en verwacht in een tijd, waarin
alle geluid is gescheurd en gebroken tot disharmonie. En deze disharmonie is het dan ook, die in dit werk we! vooral Naar weerklank vindt.
Allereerst in den vorm, dezen hybridischen vorm, wonderlijk samenstel
van welhaast hoogdravende lyriek, van rhetorica, van symboliek,
wijsgeerigheid, banaliteit, satire. Maar ook in de beelding van de Adamfiguur, die stijl en eenheid mist. Te zeer is deze in het eene oogenblik
de mensch, beeld van het volstrekt-menschelijke-van-altijd : in zijn
liefde, in zijn hoogmoed, in zijn drift, in zijn vreezen voor het onbegrepene, in zijn zoeken naar God, dien hij vindt in zichzelf, andermaal
slechts 'n mensch, speling van toevalligheden, wanneer hij, als een wat
ongemakkelijke huistiran, onredelijk is jegens zijn omgeving, wanneer
hij zich --- in den vulgairen zin — heer der schepping voelt, vol kleine
berekeningetjes of mokt en bromt om wat hem op den ouden dag ontvalt . Zoo blijft in onze verbeelding deze figuur van to onvaste omlijning
om to kunnen worden de drager van het mensch-begrip.
Het gebrek aan stijl en eenheid van dit werk verleende het anderzijds
een eigenaardigen, ongeschiften rijkdom. Het werd als een huffs, waarvan alle deuren en vensters wijd open staan voor alle winden die waaien,
alle geuren die stroomen, aile geluiden die klinken willen vanuit de
ruimte. In een vaak voortreffelijke plastische schoonheid van taal
weerspiegelt zich het schoon der schepping, in zuivere en subtiel-verklankende zinnen de vlucht van den geest. De episode van Kain's
broedermoord is schoon en diep gedacht. Zoo zijn er vele fragmenten
die op zichzelf op een schoonheid Bogen kunnen die het boek-als-geheel
niet bezit, daarvoor is het tezeer door zijn eigen disharmonie verscheurd,
daarvoor is zijn greep, schoon breed, niet bezonnen genoeg.
Maar de vraag rijst of het billijk is om in een tijd die harmonie noch
eenheid kent, to veriangen dat een uiting als deze — een spiegeling van
den mensch-op-zichzelf — rijp en gaaf zij van vorm en een ongebroken
beeld weerspiegele. Voor wie, kind van zijn tijd, midden in de volheid
der verwarring leeft, zal deze opgave zeker onvervulbaar blijken ;
slechts hij die boven de verwarring weet uit to stijgen en dan aanschou
wen kan, zal voor de kiare gedachte den schoon-harmonischen vorm
vi nden.
Of het Kees van Bruggen zijn zal aan wien dit beste ten deel valt ?
MARIE SCHMITZ.
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J. H. Sikemeier. Elise van Calcar—Schiotling. Haar
Leven en omgeving. Haar Arbeid. Haar Geestesrichting.
Haarlem, Tjeenk Willink 1921. XV I en 984 p.
Schrijver en Uitgevers verdienen lof voor hun moed. In dezen tijd een
boek van duizend bladzijden uit to geven, rijk gebonden, ter wille van
de talrijke platen, portretten, facsimiles en reproducties geheel op
kunstdrukpapier gedrukt, en dan gewijd a.an een onderwerp, dat zelfs
voor een goedkoop boek geen talrijken lezerskring belooft, er behoort
een sterke overtuiging toe zuik een werk to wagen ! De belangstellende
in de geestesgeschiedenis van Nederland in de 19e eeuw kan slechts met
dankbaarheid deze gift aanvaarden. Want met nimmer verflauwenden
ijver heeft de schr. de vele en velerlei betrekkingen nagespeurd die
Mevr. van Calcar verbonden met zoo veel en velerlei kringen, representatief voor hun tijd. Wij vinden geschetst haar aanraking met de Afgescheidenen en het Reveil, haar baanbrekenden arbeid om Frobel in
ons land bekend to maken, haar strijd voor sociale hervormingen in 't
bijzonder voor de rechten der vrouw, en last not least haar werken
om het spiritisme ingang to doen vinden. Last not least. Niet minder
dan driehonderd bladzijden zijn eraan ge^vijd. Bedrieg ik mij of is juist
dit hoofdstuk de drijfveer geweest voor het geheele werk ? Want, hoe
gaarne ik ook bereid ben den invloed van Mevr. van Calcar op opvoedkundig terrein to erkennen, met name haar Frobel-arbeid to waardeeren,
het laat zich mi. moeilijk volhouden, dat er niet tal van andere Nederlanders der 19e eeuw met meer recht tot middelpunt eener zoo uitvoerige tijdgeschiedenis konden zijn gekozen, tenzij men die keuze
juist door haar arbeid voor het spiritisme meent to kunnen rechtvaardigen.
Het boek is vlot geschreven, nlaar het to veel drukt ook hier den lezer.
Wie heeft in onzen haastigen tijd de rust om zulk een boek ten einde to
lezen ? Ook hier geldt : Weniger ware mehr gewesen. Maar met dat al,
er is zoo rijke schat van gegevens, van trekken en trekjes, belangwekkend voor hem die zich wil verdiepen in de geschiedenis der genoemde
geestelijke stroomingen, dat wij al bijster ondankbaar zouden moeten
zijn ; zoo wij, nu ons het mindere niet wordt gegeven, weigerden met het
PH. K.
meerdere voorlief to nemen.
Frits van Raalte. Kinderen en Menschen. N.V. Drukkerij
Jacob v. Campen, Amsterdam, z.j. 349 p.
De bekende Handelsblad-redacteur geeft ons in dit boek een nieuwen
bundel van zijn kinderschetsen. Ze zijn vlug en raak geschreven zooals
we van hem gewoon zijn. Maar meer nog trekt ons aan in deze vaak
korte schetsen de groote liefde voor het kind, speciaal het misdeelde en
verwaarloosde kind, die er uit spreekt. Die liefde is echter noch blind,
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noch sentimenteel, integendeel de schr, doet niet de minste moeite,
zijn pro-Juventute-jongens to idealiseeren. Maar zij stelt hem in staat,
ondanks zijn scherpen blik op die fouten vertrouwen to blijven schenken.
Zeer sympathiek is mij daarbij de groote eerlijkheid in het omgaan met
die jongens, het vermijden van alien schijn. Met dien eerlijkheidseisch
kan ik echter niet rijmen den toon waarop de schr. in andere schetsen
een kwaad als het ,,spieken" bespreekt. „Want ten slotte is het toch bedrog, en wat erger is, zelfbedrog" lezen wij op p. 177. Zou bedrog, een
breuk van vertrouwen, inderdaad minder erg zijn in het oog van den
schr. dan de gevolgen van de vergissing, die eigen schoolkennis overschat ? Of schrijft de Heer v. R. veeleer over het spieken gelijk hij doet,
omdat hij er juist geen bedrog, geen vertrouwensbreuk in ziet, omdat
hij uitgaat van de onderstelling dat er geen vertrouwensverhouding
tusschen leeraar en leerling bestaat ? Maar dan schuilt toch juist hier
de fout, die allereerst om verbetering roept. Want dat die fout groot is
kan de schr. niet ontkennen die allerwege toont to beseffen, dat onderling vertrouwen de eerste opvoedingsvoorwaarde is.
Een weinig sentimenteel schijnt de schr. mij alleen als hij het heeft
over het mooie kind en de gevaren die het bedreigen. Hij komt er herhaaldelijk op terug (een bezufaar van het bundelen van losse journalistieke schetsen, dat zich ook ten opzichte van andere onderwerpen wel
Bens doet gevoelen). Toch heeft hij mij niet kunnen overtuigen, dat
althans bij een minimum verstand bij de opvoeders dat toch wet mag
worden ondersteld, die gevaren zoo groot zijn als hij ze voorstelt.
Maar dat zijn kleine meeningsverschillen; het boek als geheel beveel ik
gaarne een ieder aan, die in kinderen belang stelt. Voor een tweeden
druk zij de wensch uitgesproken naar een inhoudsopgave.
Ph. 1{.
J. H. van der Hoop. Nieuwe Richtingen in de Zielkunde.
Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem 1921. 296 p.
Geb. f 4.95.
De schr. schoon een groot bewonderaar van de grondvesters der
psycho-analyse, bewondert niet zonder kritiek. Dat heeft hij bewezen
in vroegere publicaties, ook dit boek legt er getuigenis van af. Juist
daarom mag hij een betrouwbare gids heeten op dit voor velen zoo
bijzonder aantrekkelijke maar juist daarom gevaarlijke terrein. Weldadig doet bijv. aan zijn afwijzen van de bij vele Freudianen (en Freud
zelf geeft er aanleiding toe) geliefde „afleiding" van alle geestelijke
bezit uit sexualiteit. Een poging die niet slechts in hooge mate bedenkelijk is om de averechtsche waarde-beoordeelingen en associaties waartoe
zij leidt, maar die bovendien wetenschappelijk waardeloos is, omdat zij
een begrip ten koste van allen scherp omschreven inhoud zoo uitbreidt
dat er ten slotte alles onder kan worden gebracht. Maar dan wordt
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met de bewering niets meer gezegd. Daarmede wil ik geenszins beweren, dat wij niet aan de psycho-analytische school het inzicht danken
dat het echt-sexueele leven van het kind veel vroeger ontwaakt, en in
vele opvoedingsvragen joist van het jonge kind een veel grooter rol
speelt dan men tot voor korten tijd aannam. Juist om die groote beteekenis van de uitkomsten der psycho-analyse voor de opvoeding is
een boek als dit, dat kritische voorlichting geeft, en dat niet, zooals
sommige andere werken op dit gebied door opeenhooping van piquante
details aantrekt, van harte welkom to heeten.
Evenzeer verdient het instemming dat de schr. zoo duidelijk aanwijst
dat met de psycho-analyse het groote vraagstuk van den wederopbouw
der persoonlijkheid nog slechts is begonnen. Veel to veel heeft in den
aanvang de psycho-analyse, georienteerd aan zwaar pathologische gevallen, gemeend met de analyse alleen gereed to zijn. Vele psycho-analytici hebben de meening verdedigd dat reeds die analyse alleen den weg
tot de ware opvoeding zou toonen. De schr. ziet in, dat, gesteld zelfs dat
ook voor den normale de analyse vaak van beteekenis zou zijn, wat hij
ontkent, het groote vraagstuk toch altijd ligt in de synthese. Trouwens
in zijn gansche denken sluit de schr. zich nauwer aan bij de school van
Jung, die juist hoofdzakelijk door haar aandacht vragen voor de synthese zich van den grondvester heeft vervreemd. Toch zien wij ook hier
een nawerking van dien medisch-pathologischen oorsprong. Over de
groote en fundamenteele problemen, die die opbouw insluit, eigenlijk
al de problemen die de opvoeding stelt, wordt ook hier nog veel to
PH. K.
luchtig heengegleden.

Dr. Th. J. Stomps. De Stoffelijke basis der erfelijkheid
bij Planten en Dieren. VolksUniversiteits bibliotheek. De
Erven F. Bohn. Haarlem. 1922.
Om de over erfelijkheid handelende deelen van dit boekje to lezen,
moet men vrij veel weten van de bouw der eel en de verschijnselen, die
bij celdeeling optreden. Prof. Stomps heeft deze noodige voorkennis
samengevat in de eerste tachtig pagina's van zijn boekje. Dit eerste ge,
deelte is moeilijke lectuur, of beter gezegd men kan met het doorlezen
ervan niet volstaan, maar moet de belangrijkste erin voorkomende
feiten en benamingen bestudeeren en in zich opnemen. Wie zich deze
moeite getroost, zal ongetwijfeld geboeid worden door het in deel II
en III neergelegde relaas over de wonderlijke en gecompliceerde verschijnselen, die in verschillende gevallen bij de kernen der voortplantingscellen voorkomen, en hij zal vervuld worden met bewondering voor het
vernuft en het experimenteer-vermogen der onderzoekers, die deze
verschijnselen in verband met de erfelijkheid hebben weten to interpreteeren, en het verloop der voortplanting in vele gevallen hebben
W.
weten to beinvloeden.

264

LEESTAFEL.
M. J. Brusse. Rotterdamsche Zedeprenten. Rotterdam,
W. L. en J. I3russe's Uitgeversmaatschappij. 1921.

Een courant — zelfs de N.R.C. — is 'n een-dags-vlieg. Brusse weet
dat zoo goed als iedereen, maar heeft ook begrepen dat zijn „Onder de
menschen"-schetsen gaarne nog door velen herlezen zullen worden
en als blijvend bezit bewaard. Ze zijn hier gebundeld, 20 stuks, en zullen
velen welkom zijn.
H. S.
Mr. C. P. van Rossem. Humoresken en Sarcasmen. —
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf.
Mij dunkt, wie Mr. C. P. van Rossem kent als den auteur van tooneelstukken, die pakken om den fijnen, gezonden humor en de rake uitbeelding van karakters, ook omdat ze zoo goed „tooneel" zijn, die zal
teleurgesteld dit bundeltje uit de hand leggen, want fijn is dit niet.
„De laatste eer", waarmee dit bundeltje opent, is als „sarcasme" niet
kwaad, maar van het overige kan ik voor mij den humor niet waardeeren. Dit gewild-grappige is niet zelden plat en meestal grof.
H. S.
K. Wijbrands. „Tropenstijl !" Causerieen en Opstellen. -Amsterdam, N. V. Uitgevers-Mij. „Nederland". 1921.
Ons „Hollanders" zal een en ander wel vreemd aandoen in dezen
bundel ; voor zoover wij niet de Indische pers kennen, waarin (behoudens gunstige uitzonderingen) een sterk persoonlijke „note" doorklinkt,
zullen we ons lichtelijk verbazen over het wat...... ongegeneerde, waarmee deze schr. over allerlei menschen en toestanden dingen zegt, die
wij hier niet of anders zouden zeggen. De titel met het uitroepteeken
schijnt er op to duiden, dat ook de auteur zelf zich wel bewust is van
de eigenaardigheden, die zijn causerieen en opstellen in het oog van de
lieden in patria vertoonen. Maar gaat het Bien lieden als mij, dan zullen
zij zich toch daarover heenzetten en het waardeeren hier over allerlei
het oordeel to hooren van een self-made-man, die onder moeilijke jeugdomstandigheden slagen wilde en door hard werken geslaagd is en wiens
H. S.
tropenstijl men op den koop toe moet nemen.

IN AFVdACHTING
DOOR

Mr. PAUL SCHOLTEN.

De verkiezingen liggen achter ons we wachten nog
of ze ons een wijziging in de regeering zullen brengen en
zoo ja welke. Het is het oogenblik om zich over haar
beteekenis to bezinnen.
Een ding valt daarbij dadelijk op. We hebben niet
noodig voor die bezinning om ons los to maken van het
hartstochtelijk gewoel van den strijd, we behoeven niet ons
oordeel uit to stellen tot een tijdruimte na den uitslag om
vrij to zijn van de emotie die een heftig gevecht brengt
ook over hem die niet meer is dan belangstellend toeschouwer. Aan dezen strijd ontbrak alle heftigheid, al de opwinding die kracht geeft maar ook bedwelmt. Wie voor
de verkiezingen rondzag in het politieke Nederland en
bedacht hoe het vroeger wel kon zijn, hoe het b.v. in 1905
was geweest, toen ook een rechtsch kabinet aan het bewind was, kon moeilijk lets anders zien dan lauwheid en
onverschilligheid. Voor het eerst zou het algemeen stemrecht van mannen en vrouwen in Nederland een uitspraak geven over regeeringsbeleid en richting van staatkundig leven was dit het yolk dat die belangrijke functie
zou vervullen, die mannen en vrouwen die aan alles
dachten en over alles praatten, behalve over de verkiezingen ? Was dit zijn pers, met haar slappe artikeltj es en
besch ouwinkj es, waar nergens, links noch rechts, lets van
O. E. XX 119
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een brandende strijdlust to bespeuren was ? Waar bleven
betoogingen en meetings, bezocht door anderen dan die
altijd den „geliefden spreker" de noodige ondersteuning
voor zijn weinig zeggende woorden brengen ? Het leek
de dood in de pot.
Na den beslissenden dag werd het oordeel wat anders.
Het viel mee. Er was goed gestemd, de thuisblijvers waren
weinigen. Er was ernstig gestemd : de menschen die roet
in het eten wilden gooien, het geheele parlementaire stelsel
op evenredige vertegenwoordigeng gebouwd, in elkaar
wilden trappers kregen de kous op den kop : de rapaillepartij, die bij de Amsterdamsche gemeenteraadsverkiezing ons zoo aan het schrikken had gemaakt, dat de
Regeering zelfs een afzonderlijk wetje tegen haar noodig
achtte, kreeg geen noemenswaardig aantal stemmen.
Er was meer wat verheugde, althans indien men in de
naaste toekomst de evenredige vertegenwoordiging en
het daarop gebouwde parlementaire stelsel wenscht to
behouden. Het succes der kleine partijen was uiterst
gering. Men moet bij die kleine partijen twee soorten
onderscheiden. Er zijn er die voortkwamen uit het verlangen een ander beginsel ter onderscheiding van politieke
groepeering to stellen dan tot nu toe gebruikelijk is. Dat
is volkomen normaal en in onzen tijd volkomen begrijpelijk velen, en ik reken mij zelf tot hen, gevoelen zich bij
Been der politieke partijen geheel thuis, al geloof ik
niet dat een der partijen die thans gevormd zijn een groote
toekomst wacht. Maar de tallooze lijstj es waal mee ons
stembilj et bedrukt was dankten grootendeels haar ontstaan niet aan zulk een overweging maar aan de eerzucht
van enkelingen en het zonderling politiek gedoe van
politiek onmondigen. Geen beter voorbeeld dan de
lijst der onafhankelijken. De fine fleur van het Nederlandsch intellect steunde haar, en bewees daardoor weer
eens, als het nog bewijs behoefde, dat dit niet politiek is
aangelegd. Men wilde menschen kiezen die nu eens tot
geen partij behoorden maar die intelligent waren en betrouwbaar en belang stelden in wetenschap en in kunst.
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Maar men vergat dat men in het tegenwoordige stelsel
niet personen kiest maar een groep. Het stemmen op
een groep, die door niets gebonden is dan dat zij niet
gebonden wil zijn heeft geen zin. Beteekenis zou het slechts
kunnen hebben als protest tegen de verkiezingen met
evenredige vertegenwoordiging in het algemeen, als fatsoenlijke pendant van wat de rapaille-partij wil. Maar
zulk een protest was niet de bedoeling der onafhankelij ken,
zij wilden meewerken aan het parlementaire werk als
anderen. En dit parlementaire werk dwingt in onze dagen
tot partij-vorming. Waren velen van de lijst der onafhankelijken gekozen, het zou niets dan verwarring hebben gegeven bij vragen van fundamenteel belang hadden
deze manners en vrouwen vierkant tegenover elkaar gestaan, indien zij niet, stuurloos in de politiek als zij zijn,
door de een of andere partij waren opgeslokt. Het blijft
mij onbegrijpelijk, dat zelfs manners van inzicht dit niet
hebben begrepen. De kiezers hebben dezen wel duidelijk
gezegd, dat zij het partij-stelsel voorloopig niet willen
prijs geven.
Geen stemming over een tastbaar strij dpunt, dat een
scherpe scheiding maakt tusschen de geesten wel een
partij-verkiezing, dit is het eerste, waardoor deze verkiezing wordt gekarakteriseerd. Dit treft to meer, omdat
deze verkiezing eigenlijk een grondwets-stemming was.
De Regeering heeft de onbeduidendheid van haar
Grondwetsherziening wel geaccentueerd. Zij deed dit
eerst door haar slappe houding tegenover de oppositie,
die het aanvankelijk door de Tweede Kamer aangenonien
wetsontwerp in de Eerste vond. Had zij krachtiger voor
haar werk gestaan, dan zou het zeer to bezien zijn geweest of de Eerste Kamer een verwerping had aangedurfd, maar het beslissende woord, dat de oppositie zou
hebben gepakt sprak de Minister-President niet. De Eerste
Kamer wilde van het ontwerp niet weten en de Regeering kon toen niet veel anders doen dan door een compromis ieder en niemand tevreden stellen. Waarom ook
niet ? dat het bij een Grondwetsherziening om principieele
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vragen beh oort to gaan schijnt immers een meen.ing, die
Naar tijd gehad heeft. Het bleek weer. De Grondwet eischt
na aanneming van een ontwerp tot wijziging ontbinding der kamers en een tweede lezing in de nieuw gekozen
vertegenwoordiging. De strekking van dit voorschrift is
duidelijk den kiezers moet gelegenheid gegeven worden
over de herziening hun oordeel uit to spreken, de verkiezing
moet daartoe dienen. Het is een worm van een referendum
ingevoerd in een tijd, die nog geen referendum kende.
Maar wat doet de Regeering ? Zij laat deze verkiezing
met de periodieke samenvallen. Ik zeg weer : waarom
ook niet? het spaart tijd en geld en wie werd er door benadeeld ? Wie maakt zich over deze grondwetsherziening
warm, wilde daarover nu afzonderlijk gestemd hebben ?
De uitkomst stelde de Regeering in het gelijk. Waar ook
over gesproken werd in verkiezingsredevoeringen en
-schrifturen, over de Grondwet was het niet. De poging
van enkelen om den kiezers duidelijk to maken dat zij
door de nieuwe bepalingen over Yndie to aceepteeren den
eersten stap zetten op een geheel nieuwen weg, de mogelijkheid openden van een geheel nieuwen staatsvorm voor
onze kolonie, faalde ; van een kiezers-wensch daaromtrent bleek niets. Gegeven deze gezindheid der kiezers
en gegeven deze herziening was het inderdaad verstandig dat men periodieke verkiezing en grondwetsstemming
deed samenvallen, maar het blijft niettemin waar, dat
daarmee de beteekenis der herziening is geoordeeld
en ook het gezag der Grondwet verminderd. Immers
naast de gequalificeerde meerderheid is het juist de tweede
lezing na een speciaal daarop gerichte nieuwe samenstelling dei^ Volksvertegenwoordiging die de Grondwet onderscheidt van een gewone wet. Daardoor moet zij een bijzondere verankering hebben in het oordeel der kiezers, van
meerdere waarde zijn dan een simpel wetj e. Zoo wordt
die bijzondere waarborg tot een paskwil.
Niet voor of tegen de Grondwetsherziening ging de verkiezing, ook niet voor of tegen het kabinet. Het spreekt van
zelf dat als er een linker meerderheid gekomen was, het
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kabinet van het tooneel was verdwenen, gelijk het Viet
vreemd is, dat thans enkele ministers hun portef euilles zullen behouden. Maar dit maakt een verkiezingsstrijd nog
niet tot een strijd voor of tegen het ministerie, daarmee
wordt het kabinet nog niet tot den inzet der verkiezingen.
Dat het dat niet was volgt uit de hooding der rechtsche
partijen, zij alleen hadden het kabinet die plaats kunnen
geven en zij hebben dat niet gedaan. Ook bier blijkt
weer, hoe wijzigingen in den vorm der verkiezingen allerlei aanvankelijk niet voorziene gevolgen met zich kunnen
brengen. Verkiezingen bij evenredige vertegenwoordiging
dwingen niet als verkiezingen bij meerderheid met eventueele herstemming tot partij-coalities voor de stemming.
Waar dit stelsel wordt gevolgd is het noodig dat de partijen, willen zij to samen eeri meerderheid vormen, tot
regeeren in staat, voor de stembus overleg plegen over de
voorwaarden waarop zij elkaar zullen steunen, over een
regeeringsprogram dat zij bij een eventu eel overwinnen zullen volgen. Dan vechten de partijen min of meer verbonden,
nu gaat ieder geheel haar eigen weg. Waar gees afspraak
is tusschen de partijen, kan de strijd niet gaan voor een
kabinet dat nit leden dier partijen is samengesteld. Het
is dus volkomen in den haak dat eerst thans over een
regeeringsprogram tusschen de rechtsche partijen wordt
onderhandeld en pas als dat is vastgesteld kan blijken,
welke personen tot deelneming aan de regeering zijn
geroepen. Dank zij de evenredige vertegenwoordiging,
stemt meii niet meer voor een bepaald persoon, die men
in de kamer begeert het belang der voorkeurstemmen is
wel heel Bering, maar men geeft door de stemming evenmin zijn oordeel to kunnen over bepaalde concrete vragen
van regeeringsbeleid, zelfs niet over de vraag in Welke richting dat regeeringsbeleid in het algemeen moet gaan, men
wijst een groep aan van door zekere beginselen verbonden
personen in wie men het meest vertrouwen heeft als het
om de vraag van staatsinrichting en staatsbestuur gaat en
de uitslag der verkiezingen bepaalt welke groepen aangewezen zullen zijn om to samen een program van con-
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crete regeeringsmaatregelen op to stellen. Het is niet
abnormaal maar zal, zoolang geen bepaalde scherp of to
bakenen concrete vragen het yolk in tweeen deelen, regel
worden dat bij evenredige vertegenwoordiging de verkiezingsstrijd niet gaat voor of tegen het zittend ministerie.
Tot zoover het f ormeel karakter der verkiezingen. Nu
een enkele opmerking over den uitslag van den strijd in
het bijzonder. Dan treft vooreerst wel de nederlaag van
den Vrijheidsbond. Het kon moeilijk erger. De liberale
groepen hadden zich vereenigd, kleine onderlinge geschillen waren vergeten, zoo heette het, nu zou men de kracht
van het liberalisme weer eens zien zoo was de verwachting. Hoe bitter is het tegengevallen. In deze vereeniging zat geen kracht, de vrijzinnig-democraten hadden
het juiste inzicht, toen zij zich er buiten hielden. Nog
vlak voor de verkiezingen toonde het aarzelend optreden
der Vrijheidsbondfractie in de Staten van Noord-Holland
die eerst deze zijde opwilde, toen die koos, hoezeer hier
stuur ontbreekt. Heterogene elementen bij elkaar brengen geeft geen kracht. Intusschen het is niet aan ons, het
is aan de leden van de Vrijheidsbond om daarover to
treuren. Maar voor ieder die in het welzijn van het land
belang stelt ,is het een betreurenswaardig verschijnsel, dat
de Vrijheidsbonders nog niet schijnen to zien, waar hun
rout schuilt. De oorzaak van de nederlaag wordt aan
alles toegeschreven behalve aan het gebrek aan beginsel,
waarin zij naar onze overtuiging zit. Het is een algemeen
belang, dat het liberalisme, dat toch zeker niet dood is
in het land, een aan zijn kracht evenredige vertegenwoordiging in de Staten-Generaal vindt. Maar die zal het
niet bekomen, zoolang zijn leiders niet hun beginsel
trachten to hervinden, zoolang zij dit niet voorop stellen
in den geestesstrijd dien zij voeren. Nu scheen liberalisme
synoniem met streven naar bezuiniging, reactie op het
gebied der sociale wetgeving, loonsverlaging. Deze verkiezingen leeren, dat het het beginsel, de overtuiging is,
die de keus der kiezers bepaalt. Wie zekere overtuigingen
heeft waaraan hij hooge waarde toekent, waarde ter

IN AFWACHTING.

271

wille Bier overtuigingen zelf is bereid zich over to geven
aan hen, die deze met hem deelen. Zij hebben zijn liefde,
hebben wervende kracht. Maar dat geldt alleen van die oordeelen die terug to brengen zijn op wat voor hem in het leven
centraal is, bij velen de godsdienst, bij andere het socialisme. Het liberalisme bekleedt slechts bij zeer enkelen
de centrale plaats. Het zou weer een levensbeschouwing
moeten worden, wilde het ook in de politiek zijn beteekenis herwinnen. De liberale partij in Nederland in de 20e
eeuw kan de belichaming van het opportunisme genoemd worden, door geen naam wordt het beter getypeerd
dan door dien van Goeman Borgesius. Het liberalisme was
anti-clericaal en anti-socialistisch, maar miste positieven
inhoud. Zulk beginselloos opportunisme bindt noch trekt
de massa op den duur. Bij de fusie tusschen Vrij-liberalen
en Liberale Unie kregen de eersten de leiding, het scheen
uit het oogpunt, waaruit ik nu de zaak bezie, een voordeel,
maar die leiding nam een deel van de bedenkelijke geesteshouding van hen met wie zij zich vereenigde over. Thans
zijn haast alien die tot de Liberale-Unie-groep hebben behoord uit de Kamer verdwenen. Het is to hopen dat de
overigen zullen inzien dat het den Vrijheidsbond allereerst
aan innerlijke kracht ontbreekt, dat het niet aankomt
op al maar nieuwe of deelingen en meer leden, maar op het
zich zelf weer verwerven van een waarlijk liberale levensleer
en op het uitwerken van die leer in onze concrete verhoudingen wat allerminst gelijk staat met het terugkeeren
tot wat liberalen vroeger hebben geleerd. Niemand zal
beweren dat het de leiding van den Vrijheidsbond aan bekwaamheid ontbreekt. Moge zij inzien dat die bekwaamheid alleen geen wervende kracht is, dat het den Bond
in dezen strijd aan iets anders heeft ontbroken. Een beginselvast en sterk liberalisme kan ook hij terug verlangen,
die overtuigd is dat juist zulk een tot de kern teruggaan
hem duidelijk zou maken, dat hij char niet behoort. Het
is een algemeen belang dat een geestesstrooming, die
bestaat, zich hanr beginsel bewust is en overeenkomstig
dat karakter de plaats vindt, die haar toekomt.
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Maar, zal men tegenwerpen, gaat het in onzen tijd niet in
de eerste plaats om bezuiniging en moest deze dus niet
voorop worden gesteld ? De overheerschende beteekenis
van de economische verhoudingen op dit oogenblik ontken ik allerminst, ik kom daar straks nog op terug, maar
het pleit voor het inzicht der kiezers in hun tack dat zij
niet daardoor hun keuze hebben laten bepalen. Bezuiniging is een kwestie van techniek en voor wie Naar door moet
voeren van karakter, maar eerst dient de vraag gesteld
waarop dan wel bezuinigd moet worden. Wij roepen er
alien om, maar ieder maakt een voorbehoud voor de
zaken die hem lief zijn: bezuinigen goed maar aan
ons heilig huisj e mag niet worden geraakt. Tot bezuiniging zullen \ve wel gedwongen worden, de vraag is in
Welke richting zij moet worden gezocht. Over de bekwaamheid om de economische gevolgen van de to nemen maatregelen to beoordeelen, over het karakter om ze of to
dwingen tegen vijand en vriend in en met de zekerheid van
impopulariteit als belooning, kunnen de kiezers niet oordeelen, het is goed dat zij zich door het geroep om bezuiniging niet hebben laten begoochelen maar hun vertrouwensmannen hebben aangewezen naar de beginselen
die hen leiden. Zij mochten hopen dat dezen dan wel de met
die beginselen minst strijdige richting zullen vinden waarin
het bezuinigingsstreven zal hebben to gaan. De roep
daarom is een lens voor de gekozenen van alle partijen,
niet voor de kiezers.
De beteekenis van het beginsel toont ook de betrekkelijk goede uitkomst, waarop de vrijzinnig-democraten
kunnen wijzen. Voor hen ligt de kern in de democratie en
het zou een geluk zijn als zij het voorvoegsel, waarmee
hun oorsprong uit het liberalisme hen belast, konden
kwijt rakers. Zij zijn de democratische partij in Nederland
bij uitnemendheid, ze zijn het meer dan de sociaal-democratie. Of misschien is dat niet geheel juist, in de S.D.A.P.
blijven al schijnt de eenheid thans grooter dan ooit twee
stroomingen : de socialistische en de democratische.
Troelstra heeft getoond dat hij bereid is de democratie
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aan het socialisme op to offerers, daartegenover zijn er
zeker velen, wien de democratic to lief is om haar prijs
to geven voor een voorbarig grijpen naar socialisatie. Zij
zijn even socialist als de anderen wellicht, maar als de tweesprong komt is het houden van den goeden weg hun dierbaarder dan het sneller bereiken van het doe. Of liever
zij meenen dat het maar schijn is als men denkt het doel
sneller to bereiken door den goeden weg to verlaten.
Die tegenstelling is er, maar voor het oogenblik wordt zij
bedekt gehouden en zoo lang dat het geval is, zijn we
gerechtigd de vrijzinnig democratische partij a]s de
eigenlijke vertegenwoordigster der democratische gedachte to beschouwen. Ik zeide, dat zij liefst dat „vrijzinnig" moest kwijt raken, haar eegen politick stuurt
immers reeds zoo lang naar een samengaan met de democratische elementen in de rechtsche partijen. Die zijn
er ongetwijf eld. Vooral als men democratic niet, zooals
ten onrechte nog altijd gebeurt, met meerderheidsregeering identificeert, maar haar ziet als het beginsel der
erkenning van den ander, van ieder ander als gelijkwaardig,
als de ontkenning v^ n een recht tot heerschen op geboorte,
rijkdom of intellect gegrond, als men haar Angelsaksisch
en niet Fransch begrijpt. Toch geloof ik niet, dat wij
spoedig een groote democratische partij zullen bezitten.
De uitslag der verkiezingen wijst niet in die richting.
Want het belangrijkste punt ter karakteriseering daarvan heb ik nog niet genoemd, het is dit : dat ons yolk
nog altijd in groote meerderheid zoo aan zijn godsdienst
is gehecht, dat het in de onderscheiding naar godsdienstige overtuiging het criterium ziet, waarnaar het zijn vertrouwen ook in politieke zaken wegschenkt. Zestig tegen
veertig, het is inderdaad eeri niet verwachte, het is een
indrukwekkende meerderheid. Bleek daar waarlijk uit
een krachtig geloofsleven in het Nederlandsche yolk,
zoo krachtig dat het ook, p een juist, in de economische
moeielijkheden die we be]even steun zoekt in het geloof,
het zou zijn om op to springers van vreugde. Maar we
weten wel beter, we weten dat de weg tusschen geloofs-
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levee en stembus heel lang is, dat het politiseeren van
Christenen het Christendom vaak meer nadeel dan voordeel heeft gebracht, dat het altijd weer gevaren oproept
die het geloof meer hinderen dan bevorderen. Maar dit
moeten we er toch zeker uit leeren : de traditie die aan
kerkelijke richting bindt is nog altijd sterk in Nederland
en de verbinding tusschen haar en de politiek, die de
19de eeuw heeft gelegd, wordt niet gemakkelijk verbroken.
Als ik naar het buitenland, met name naar Engeland zi e,
kan ik het niet anders zien dan als gevolg van de politiek
van onze liberalen. Maar wat daarvan zij, de oude pogingen om de menschen to leeren dat politiek en godsdienst gescheiden kunnen worden gehouden evenals de
nieuwere der socialisten om de arbeiders aan het verstand to brengen, dat zij voor alles arbeider moeten zijn,
als verkiezingen ter sprake komen, en dan in de tweede
plaats, als zij het wenschen, aanhangers van eenigen
godsdienst, zij zijn afgestuit op de kerkelijke neiging van
het Nederlandsche yolk. De Christelijke arbeiders heeft
de sociaal-democratie nog niet voor zich gewonnen, zij
erkent het zelve ; de band van den godsdienst gaat voor
die van de klasse. Ook dit wordt door de evenredige vertegenwoordiging in de hand gewerkt. Omdat het niet
gaat om een concrete strijdleus maar om de aansluiting
bij een groep bepal en gevoelsmotieven meer dan anders
het geval zou zijn de keus. Een socialist of een vrijzinnige
moge dingen verkondigen waarmee men het wel eens
is, men voelt zich toch voor alles lid van de kerk
en stemt zooals dat lidmaatschap meebrengt. Ik ben
overtuigd, dat de politieke programma's der rechtsche
partijen voor de kiezers maar van uiterst gering belang
zijn, de uitslag was niet veel anders geweest, als die prohetzij in reactionnairen
gramma's eens geheel anders
of in hervormenden zin hadden geluid. De vaak
gehoorde meening, dat velen rechts hebben gestemd
uit reactie tegen socialistische stroomingen schijnt me
dan ook in Naar algemeenheid niet juist. Het zal wel
gebeurd zijn. Maar gaan zelfs de Christ.-historischen, die

IN AFWACHTING.

275

dan vooral zouden hebben geprofiteerd op het gebied der
sociale wetgeving zoo veel minder ver dan de Vrijheidsbond ? Zijn er onder hen niet, wien de arbeidersbeweging na
aan het hart ligt ? En vonden die enkel maar reactionnairen wien zelfs de Vrijheidsbond nog to „rood" was
geen uitkomst bij de groep van Houten ? Maar dit is de
juiste kern in deze bewering. Het anti-clericalisme heeft
afgedaan en intuitief voelen de menschen dat als het om
het beginsel gaat enkel de rechtsche partijen sterk stann
tegenover het socialisme, vandaar de stemmen van zoo
velen, wier geloofsovertuigingen niet zeer positief zijn op
een partij als de Christelijk-historische. Deze heeft hun
vertrouwen.

Bij dien stand van zaken is een scheuring in de rechtsche
partijen waardoor de democratische elementen een nieuwe
partij met de vrijzinnig-democratie zouden kunnen vormen
niet zeer waarschijnlijk. Men mag het betreuren, men
moet het erkennen. Hoe sterk de eenheid in de Katholieke partij is heeft het gebeurde met de Nieuw-katholieken
geleerd. Zeker er zijn machtsmiddelen gebiuikt, die zelfs
de katholieke partij niet al to veel gebruiken kan, maar
hoe groot was dan ook de morrende ontevredenheid.
Toch heeft zij tot niets geleid. Anti-revolutionairen en
Christelijk-historischen missen die machtsmiddelen. Voor
hen heeft de kerk als instituut nimmer de beteekenis
die ze voor de Roomschen heeft. Daar staat tegenover dat
van verschil in oordeel ten aanzien van vragen van wetgeving hier voorloopig minder is gebleken. Maar wat
daarvan zij, al zou het zelfs tot een breuk komen
waaromtrent ik niet gaarne lets zou voorspellen dan nog
zou dit hoogstens tot gevolg hebben dat er vooruitstrevende en behoudende Katholieke en Prot. Christelijke partijen kwamen, niet dat de eene helft opging in
den Vrijheidsbond, de andere in de democratie.
Daartoe is helaas de kloof in
ik moet nu wel een
mode-woord gebruiken mentaliteit to groot. Dat geldt
nergens zoo zeer als voor die maatschappelijke groep die
als het op stemmen aankomt den doorslag geeft, de arbei-
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ders. Er molten teekenen zijn, dat ook onder sociaal-democraten het inzicht groeit dat de godsdienst nog wel wat
anders is dan een machtsmiddel van de bezittende klasse of
een verouderde meening over het wereldraadsel zoolang de leiding en de geheele richting dier partij ten deze
niet radicaal anders wordt georienteerd, is bier geen verbetering to hopen. Maar daarvoor moet zij leeren niet altijd
naar Duitschland to zien.
Uitgesloten dus een democratische partij, uit elementen
van rechts en links samen gebracht, maar uitgesloten
ook een reactionnair verbond. Er waait een wind van
reactie, het valt niet to betwijfelen, maar het zijn de rechter
partijen in haar geheel die het to vormen ministerie
molten steunen. Dit verhindert de vorming van een
reactionnair ministerie.
Met de samenstelling daarvan heeft de Koningin Mr.
Ruys belast. We hebben die keus, zoolang zij niet tot een
resultaat heeft geleid, niet to beoordeelen. Trouwens al
komt het tot een tweede ministerie-Buys, tegenover den
uitslag der verkiezingen is de aanwijzing van een Katholiek als kabinetsf ormeerder volkomen verantwoord. In een
beoordeeling van personen treden we voor het oogenblik
niet, we hebben of to wachten, hoe de kabinetsf ormatie
verloopt. We hebben ook of to wachten, met welk program
de nieuwe regeering zal optreden. Daarop, meer dan op
de menschen komt het aan.. De inzinking dreigt, ieder
verkondigt het, hoe ontkomt Nederland er aan ? Maar we
zijn eigenlijk nog in dieperen zin in afwachting dan
enkel naar een kabinetsf ormatie en een regeeringsprogram.
We weten dat nooden en rampen ons van alle kanten
bedreigen, erger is dat we niet weten, in welke richting
onze maatschappelijke ontwikkeling moet gaan. Ons
scheepj e is in gevaar, maar zelfs als we die directe gegevaren to boven komen, dan weten we nog niet, waarheen
de vaart gaat. Er is een groote aarzeling over de geesten
gekomen, het valt gemakkelijk to bespeuren ook waar
het niet openlijk wordt erkend. De zekerheid, waarmee
we voor eenigen tijd de richting zagen, al vochten we ook
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over het tempo waarin we hadden to gaan, is verloren.
De sociale wetgeving zooals die door Aalberse met zoo
veel kracht is aangegrepen kalmweg voortzetten, het gaat
niet -- maar anderzijds reactie tot voor 1914 is ten eenenmale uitgesloten. Het geroep om loonsv`erlaging en verlenging van den arbeidsduur klinkt valsch het eigenbelang van de roepers duet hen hun stem onmatig uitzetten.
Wie jets van de gezindheid der arbeiders weet begrijpt
dat het een holle klank moet blijven. Ik zeg niet dat
niet loonen bier en daar verlaagd moeten worden, nog veel
minder dat de unif orme arbeidsduur-regeling moet worden
behouden, maar maatregelen in dien zin hebben toch slechts
partieele beteekenis.We vragen ons de lijnen der ontwikkeling op nieuw aan to wijzen. De positie die de arbeiders
zich veroverd hebben mogen zij zich niet meer laten
ontnemen, maar er moeten wegen gevonden worden die
met volkomen erkenning daarvan ons tot jets anders
leiden dan al maar meer staatssocialisme. We verlangen
nieuwe lijnen van staatsbeleid, bovenal een nieuwen
geest die ons uit de verwarring van dezen tijd zal brengen.
Maar daarop kunnen we slechts hopen, dien geeft God op
Zijn tijd. In afwachting daarvan hebben we to zoeken
naar de richting die we uit moeten gaan met de sociale
wetgeving, met de belasting politiek, met het militarisme.
Zou het waarlijk onmogelijk zijn, dat wij, zoover onze
positie in den Volkenbond het toelaat, het voorbeeld
gaven van ontwapening ? Moet het zin,nelooze spel dat
we met onze militaire uitgaven spelen, to veel voor onze
krachten, to weinig naar onze behoeften, dan maar altijd
doorgaan ? Deze vraag dringt zich op en zij is niet de
eenige van groot gewicht die een positief antwoord vraagt.
Waarlijk de taak die de regeerders wacht is wel onnoemelijk zwaar. Mannen to vinden die bewust van den grooten
nood helder zien, waarheen we moeten gaan, die althans
het groote werk aandurven, het zal wel heel moeielijk
zijn. Toch is het van overwegend belang, dat zij gevonden
worden. Ik wilde zeggen : van het grootste belang. Doch
dat zou niet juist zijn. Niet bier maar in den stillen strijd
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tusschen de groote machten wordt grootendeels ook
het lot van ons land beslist. En de wind, die thans uit
Parijs waait, is voor de economische kansen van WestEuropa niet gunstig. Maar niet daarover wil ik spreken,
het blijft van groote beteekenis, dat ook naar binnen met
diepen ernst en net kennis zoo van den hood der tijden
als van de bijzondere positie waarin thans de groepen
van ons y olk tegenover elkaar staan wordt gezocht naar
een vaste lijn, die de ontwikkeling van ons staatkundig
en maatschappelijk levee kan gaan. Wij wachten.
7 Augustus, 1922.

SAVITRI
DOOR

AART VAN DER LEEUW.

„Jaren is het geleden", vertelde de dokter. „Na het beeindigen van mijn studie had ik mij in een afgelegen dorp
gevestigd. Ieder kent ze, die verloren posten, die, verweg
aan den einder, uit de zonnige zee van den polder, als
een nietig visschersscheepj e opduiken, en met den spitsen
mast van hun toren voor den zomerhemel neergeteekend
staan. Niet anders lagers de weinige huizen van mijn
standplaats om de kerk en Naar godsakker gerangschikt ;
maar uren ver in het ronde strekten zich de groene, grazige
gronden der gemeente uit. Het waren dan vaak ook large
tochten, die ik moest makers, om mijn zieken to bereiken,
tochten la ggs met boterbloemengoud beborduurde weidevelden, slooten, waar het bloeiend net of de lischkelken
uit opstaken, met loeiend vee gevulde melkbochten,
boomgaarden en groentetuinen, totdat eindelijk de
hoeve, die het doe! van de reis was, bij een kromming
van het landpad oprees en met haar eerwaardige muren,
oeroude boomers en statige hooibergen een klein koninkrijk stichtte in die eenzaamheid van akkergroen en hemelblauw. Naar het Zuiden, Westen en Oosten was er nergens
een grens to vinden voor den naar een immer wijkenden
horizont heendwalenden wandelaar ; maar wie zijn
schreden Noordwaarts richtte, zag zich al spoedig den
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weg door een breeden stroom versperd, een van die
machtige, stralende wateren, die het hart zoo door hun
zuivere schoonheid treffen, dat ze eenzelfde heimwee
wekken kunnen, als de bergbewoner in den vreemde naar
zijn hoogland voelt.
Hoewel ik nog zeer jong was, had mij de gedachte aan
zulk een kluizenaarschap, ver van het leven der steden,
toch in het minst niet afgeschrikt.
Immers ik was niet veroordeeld om alleen to gaan. En
zooveel malen als de liefde voor een vrouw de wereld
rijker maakt aan droomen, vreugd en verwachting, even
vele malen gelukkiger en hoopvoller trok ik naar dit oord
der beproeving, zooals het door mijn vrienden, bij het
feest van het afscheid, spottenderwijze was gedoopt. Zij,
die mij vergezelde, moet den eenvoudigen dorpelingen
wel als een verschijning uit den morgenslaap, of een wezen
uit tooververtellingen zijn voorgekomen. Behalve dit
alles beteekende zij voor mij ook de wijding van al mijne
wenschen en de bezegeling van het hoogste, waarnaar
ik als knaap had verlangd. Zij was uit het Indie der
Hindoes geboortig. Haar vader moet een blanke geweest
zijn, maar onder haar voorouders van moederszijde dacht
ik mij die lotos-oogigen, waarvan in de heilige liederen
wordt gedicht. Dikwijls wanneer ik van mijn ziekenbezoek thuis kwam, en ze mij opwachtte, turende over
de meidoornheg, die onzen voortuin van den straatweg
afsloot, en ik haar slanke, buigzame gestalte en haar
warm bruine gezicht, als een bloem boven de bloemen,
opwaarts rijzen zag, geloof de ik mij een op de gazellenjacht verdwaalden, Oosterschen koning, schiep mijn tuin
om in het eenzaam woud der boetelingen, en begroette
mijn liefste als Sakoentala. Met glimlachenden ijver
placht zij in to gaan op zulk een spel van verbeelding en
maakte haar woorden en kussen tot de honing van den
mangobloesem uit het sprookj e. En zoo deden wij het
beste wat een sterveling doers kan : een lusthof stichten
boven de wereld, die naar het plan van onze ziel was
opgeb ouwd.
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wij hadden in het deftigste dorpshuis onzen iiitrek
genomen. Het stond dicht bij de kerk, ja, in de schaduw
zelve van den grijzen toren, en het had daar al rinds
ontelbare j aren met zijn breede voorpui en zijn lage
vensters zoo gestaan. Nog zie ik van de kamers in gedachte hun ietwat hellende vloeren, hun balken zolderingen, die ik bijna met de vingertoppen aan kon rakers,
en hun duistere hoeken, vol schemer en verganen geur.
Alles binnen die dikke en bedaagde wanden had jets
vertrouwelijks, lets vochtigs en kloppends, alsol er een
hart in leefde, dat een bloedstroom door verborgen
aderen zond. Wie de voordeur opende, voelde zich ontvangen door de koelte van de lange, rechte gang, die
slechts op kinderstemmen scheen to wachten, om het
luidruchtigste en blijdste deel to worden van de woning.
Kronkelende, uitgesleten trappers, telkens algebroken
door nauwe portalen, die met weinige treden naar een
doolhof van vertrekken leidden, brachten den vermoeiden
klimmer langs velerlei wendingen tenslotte naar den in
zware gebinten en welvende sparren opstijgenden zolder,
die plechtig, stil en ruim was, als het schip van een kerk.
Des middags heerschte er een geheimnisvol donker, maar
's morgens danste het zonlicht over het grauwe aanschijn
der verbannen dingen en verguidde het. Die stralen
drongen binnen door' een hoog venster, dat tot onder
de pannen reikte. Wanneer ik het had ontsloten, en mij,
leunend op het raamkozijn, vooroverboog, keek ik in de
toppers van de boomen van onze gaarde. Die zee van
wisselend loover, de geweldige takken der beuken en
van den kastanje wekten een rust op bij het turen,
en deden mij als in een verwondering beseffen, hoe jong
ik wel was, en hoe weinig ik toch nog van het leven kende.
Soms bukte zich een lieve aandacht naast de mijne, ik
hield den arm om een zachten schouder gevouwen, en
zwijgende luisterden wij samen naar wat nooit naliet
dan to spreken, naar de verhalen van ons huffs. Het lag
in onzen aard, om het meeste to houden van wat een
geschiedenis bezat. Daarom hadden wij ons dadelijk zoo
0. E. XXI1 9
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veilig besloten gevoeld in deze door den tijd geteekende
muren. De schimmen van wie hier eertijds vreugd hadden
gesmaakt en geleden, wisten wij in de nabijheid, en met
hun verbleekte ervaringen verrijkten wij ons. Hoe boeiend
was het, zich in de lang reeds uitgewischte lotslijn van die
onbekenden to verdiepen ! wie hadden zich, voordat wij
hier stonden, uit ditzelfde venster neergebogen, wie hadden
's winters rond het haardvuur gezeten, en in de lente de
deuren naar de eerste bloemengeuren opengedaan ?
Misschien waren het geneesheeren geweest, die op deze
plaats in hun kruidenboeken naar middelen tot heal en
leniging gezocht hadden, mogelijk ook had in de kast,
waarvan de pootenafdruk nog op de geboende planken
zichtbaar was, een notaris zijn protokollen en grosser
geborgen, of een ontvanger zijn tabellen en zijn stapels
zilvergeld. Maar zeker waren hier eens gedegenden en
gesteekten over den drempel getreden, en vrouwen met
hun poederkapsels, stijve keurzen en veelkleurige volants.
Later weer moesten galante jonkers in hun hooge laarzen
en rond de dij gespannen broeken, meisjes in heur klassieke, dicht onder den boezem opgebonden gewaden, hun
zinvolle ruikers aan zijn komen bieden, en dan weer
moet de wijde crinoline als een windvlaag door de gangen
hebben geruischt. Neen, niet gansch verloren en gestorven
waren ons deze dooden, en wat het huffs, dat meer van de
uiterlijke gedaanten vertelde, mocht verzwijgen, dat onthulde ons de tuin. Wat onder die telkens weer verj ondee
kruinen was gezucht en van liefde gelispeld, wat er gedanst was en gezongen, gekust, bezworen en gelogen, het
lommer scheen er nog vol van, en de oude, doornige rozestruik er steeds nog medeplichtig aan. En nu waren wij
gekomen, met het ons eigen verleden en onze lotgevallen.
Ja, en hoe zal de gewaarwording van de verweerde steener
en krakende trappers wel geweest zijn, toen zij den voetstap en de schaduw voelden, niet van een van die vreedzame burgers, waaraan zij tot nu toe waren gewend geweest, maar van een dochter van mythische prinsen, die
in haar kleurige kleederen, heur stem en gebaren een
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herinnering meebracht aan het land, waarvan de sage
zegt, dat daar het paradijs heeft gelegen en waar in tempels priesters offeren voor een veelarmig godenbeeld.
En ik dan, ik, een geneesheer als veel van mijn voorgangers, maar eer toch in het diepst van mijn wezen een
dichter, een droomer, die, als het kind naar de vlinders,
met uitgestrekte harden naar het onmogelijke greep.
wij hadden onze woning in harmonie met haar jareii
gemeubeld. Nergens behoefden wij het waardige wezen
van het oude huffs to verstoren ; maar de gelukkigste
samenstemming van gerief en schoonheid hadden wij in
in onze avondkamer bereikt. Voor de wanden was daar
een diep rood behang met donkere arabesken gekozen,
als vloerkleed gloeide een heerlijk weefsel van Afghanistan en rond de bijna zwarte palissander-houten bolpoottafel stonden de statige van Dijckstoelen geschaard. Versiering werd er verder niet gevonden, alleen een stille,
joodsche sabbatlamp hadden wij aan de zoldering opgehangen, terwijl dicht naast den deurpost een ebben, met
ivoren ornamenten ingelegde hangklok tikte, die het uur
sloeg met een zeldzaam melodieuzen weemoedsklank.
wel waren er overal. bloemen in eenvoudige vazen veergezet, de bloemen van het jaargetijde, en vaak, als de
herfst op zijn rijkst was, tuilen van vlammende bladeren
of, 's winters, de kerstroos en de hulst. Toch bepaalde
nog jets anders dan dit kalm verbond van bloei en bedaagdheid, het karakter der kamer. Ik bedoel de eindelooze boekenrijen, die in kasten langs de muren waren
opgesteld en die, wanneer de gordijnen terzijde werden
geschoven, hun lederen, met goud bestempelde bandenruggen deden fonkelen. Hoeveel van het verlangen des
harten was in die keuze neergelegd. In velerlei talen werd
erover gezongen en gefabeld. Doch wat het meest in het
licht was geplaatst, in het daglicht en lamplicht en het
naast bij het houtvuur en het gemakkelijkst voor de
grijpende hand, dat was die namelooze nalatenschap der
volkeren, het epos, het natuurgedicht.
wanneer ik een avond had, waarop geen zieken mij
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wachtten, en de studie niet riep, kwamen wij samen to
Bast bij onze bloemen en boeken. Des zomers openden wij
de deuren, die op den tuin uitkwamen
in de koude
maanden knetterde het eikenblokkenvuur en zoo las
ik dan voor. wij spraken daarna over het gelezene, de
sagen en overleveringen, en meestal gebeurde het dan
als van zelve, dat ik over de menschen, bij wie ik dien
dag was geroepen, begon to vertellen, zeker omdat mij
hun wel en wee zoo verwant leek aan die simpele beschrijvingen nit vroegere tijden, zoodat ik wat mij van hun
levee had getroffen, beschreef, alsof ik het in een glans
had gezien, ik mag wel zeggen, in den stralenkrans van
de legende.
AI een paar maanden had ik mijn praktijk uitgeoefend,
voor ik aan de overzij van de rivier bij een patient werd
geroepen. Dit was de eerste maal dat ik overvoer. Langs
een kronkelend elzenpad bereikte ik den oever juist op
de plaats, waar een kleine houten steiger, niet verder dan
een stap lang, in het water nit lag gebonwd. Naast deze
bescheiden stellage had men tusschen twee stevige palen
een klok opgehangen, en die door een dakj e afgedekt.
Toen ik aan het touw trok, werd er een heldere galrn
vernomen, die op melodieuze vleugels als een vogel over
den stroom vloog, zich daarna langzaam neerliet, en zijn
boodschap meldde. Dadelijk scheen er gehoor aan gegeven to worden, want terwijl het road het gonzend klokkehuis nog van den naklank mnrmelde, werd de veerboot
reeds van wal gestooten en met snelle slagen op mij toegeroeid. Het was een genot om in den frissehen wind to
wachten, en paar het verblindend tintelen van het wemelende licht to zien. Eerst toen het vaartuig dicht was genaderd, kon ik onderscheiden, dat een vrouw er aan
de riemen zat. Recht scheen zij op het land aan to
stevenen, maar op het laatste oogenblik, als ik met een
fellen schrik reeds dacht, dat het daarvoor to laat was,
maakte zij aan bakboord een slag, die de golven deed
bruisen, trok ving de spanen in, en school met zulk een
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prachtigen boog tot vlak voor den vionder, dat ik er mij
verheugd door voelde, alsof mij een vreugdige tijding
gebracht werd. In mijn groet kwam jets mee van die
blijdschap. Zij knikte kort terug. Ik zette mij neer aan de
voorplecht. Er werd geen woord tusschen ons beiden gewisseld, maar, terwijl wij voortschoten over het kabbelend
water, bewonderde ik haar vaardigheid en kracht. Zij
scheen nog zeer jong to wezen ; toch dunkte het mij, dat
aan die borst, die, bij het beurtelings oprijzen en achteroverzinken, zijn spel van lijnen aan de dunne kleederen
mededeelde, al wel een kindj e gerust kon hebben, dat
door dien breeders schoot was gedragen, en op die f orsche
armen was gewiegd. Trouwens haar blik ook leek van
iemand, die haar geluk heeft gevonden, en het in vrede
bewaart. Haar lippen klemdeli zich op elkander in dien
al to grooten ijver, waarmee een vrouw gewoonlijk mannelijk werk verricht. Eels diepe blos kleurde haar wangen,
misschien door de inspailning, of missehien omdat ik haar
zoo aanhoudend aan bleef zien. Daarom wendde ik het
hoofd af, maar ik geloof niet, dat ik van de heerlijkheid
van stroom en hemel zoo innig had kunneai genieten, als
ik niet door het aanzicht van mijn jeugdige roeister daartoe bereid en ontvankelijk was gemaakt. Het was een
morgen in den vroegell zomer, van een teeder goud doordrenkt, dat goud, waarin ooze schilders reeds eeuwen
geleden hun stralende wateren en bewassen oevers deden
baden, en dat oak nu nog onvergankelijk over het Hollandsch landschap waast. Neen, nimmer heb ik dit
kunnen vergeten, die bootvaart, met aan mijn eene hand
de schoonheid van het menschelijke, aan mijn andere
hand den glans van de natuur, dien tocht, die mij een
vreemden droom docht, waarin twee godenkinderen aan
mijn zijde hadden gezeten, toen ik, plotseling wakker
geschrokken, de' ketting hoorde slingeren om den landingspaal. Ik klom het plankier op, ik betaalde mijn
veergeld, vroeg den weg haar de hoeve, waar ik gewacht
werd, en zeker omdat ik van dit oogenblik, dat zoo kostelijk geweest was voor een mijmeraar, zoo dadelijk nog geen
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afscheid kon nemen, zei ik jets over mijn zieke, den eersten,
lien ik aan den Noordkant van den stroom bezocht.
„De nieuwe dokter dus ?" Ik knikte ; en eensklaps veranderde haar gansche hooding. Zij lachte mij vol guile
verbazing tegen met haar vriendelijke oogen, en stak mij
de hand toe. 1k drukte die gaarne. „Johan moet Ukennen",
zeide ze ernstig. En voor ik nog had kunnen antwoorden,
richtte zij zich hoog op, haalde diep adem, en jodelde
haar sein door de zonnige stilte. Ook nu leek het weer,
of er een vogel langs den zomerhemel heenvloog, maar nu
een veel kleuriger dan toen de veerklok klonk.
Op de plek, waar de woning gebouwd was, vloeide een
zijarm uit in de rivier. Over dit niet zeer breede water
lag, een honderdtal schreden van ons verwijderd, een
brug gespannen, die juist voor een naderend zeilschip
op werd gehaald. Als het heldere jubelen weergalmde,
wenkte de man, welke daar zijn wachtersarbeid verrichtte,
ten teeken, dat hij had verstaan. Meteen duwde de jonge
schippersche een hekje in de doornen haag, die rond het
huis liep, open, en ik volgde haar. Dit scheen een morgen
to wezen aan blijde verrassingen gewijd, want was het
niet heugelijk to noemen, na zulk een blakerende rein
langs stroom en weide, zich plotseling in een bloemengaard
to zien verplaatst, en dat nog wel in zoo eene als door
den stedeling een boerentuintje wordt geheeten, waar de
bloeiende gewassen, in hun wuivende losheid aan onkruid,
maar in hun geur en gratie aan gekweekte planten denken
doen. Malven en monnikskappen groeiden er bont door
elkander, jasmijnen vingen een windvlaag en gaven haar
niet eerder dan doorhoningd vrij, pioenen bloosden,
tijgerlelies hielden ridderspelen, en overal waar maar een
muur stond of een schutting oprees, ruizelde de blauwe
regen neer. Midden in die weligheid zat een tweejarig
kindj e met uitgespreide beentj es op een zachten grasrand, en was bezig sprietj es en stengels in den schoot
terecht to schikken. Toen onze schaduw over zijn ingespannen arbeid heenviel, slaakte hij een kreetj e en stale
alle tiers zijn kleine vingers naar ons uit. Dadelijk had de
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moeder het op den arm gekomen, en drukte het koesterend
aan de borst, zoodat het waar bleek, wat ik onder den
roeitocht van haar gedacht had, hoewel haar mond zoo
jong was, alsof hij nog nooit had gekust. Ik zeide haar
jets over den tuin en het kind] e, en daar glimlachte zij
om. Toen merkte 1k pas van welk een weldadige schoonheid zij in haar hart-verwarmenden eenvoud was.
Nu opende zij de deur van haar woning en noodigde
mij binnen.
Zij deed dit in een gebaar, zoo ongekunsteld, alsof het
aloude gebruik der gastvrijheid nog in Naar voortleefde,
als een natuurlijke plicht, dien zij met ernst moest vervullen. Maar toen ik in de heldere kamer was getreden,
blikte zij mij aan op zulk een wijze, als men een vriend
aanziet, dien men om een gunst gaat verzoeken, en dan
boog ze zich even, gelijk men een bondgenoot verwelkomt,
die bijstand bieden wil in groot gevaar. Ik begreep niet
wat zij bedoelde, en zelve zal het haar ook wel niet kl aar
zijn geweest. Spreken deden wij tenminste over gansch
andere dingen, terwijl de frissche reuk van het hout, waaruit het huis was opgetrokken, het vertrek vervulde en
aan Oost- en Zuidkant vensters uitzicht gaven op een
vredige verte. Yk prees de ligging, die zoo prachtig was
gekozen bij den knoop der beide stroomen. Zij ontsloot
het raam aan de rivierzij, en wij bukten ons naar buiten,
dicht tezamen, zoodat een windvlaag onze haren in elkander woei. Terwijl wij naar de schepen tuurden, en op bekende punten wezen aan de overzij, hoorden wij een
gerucht in de kamer. Tegelijkertijd wendden wij het
hoof d om, en toen zag 1k, dat er een man was binnengekomen, die stil en doodsbleek bij den drempel talmde,
en met groote, vragende oogen naar ons keek. Naast
mij kionk een zacht lachen. Zoo stralend en zoo innig
toegenegen wist 1k niet dat het gezicht van mijn gastvrouw kon wezen. In vlugge, huppelende sprongen ijlde
zij op den nog altijd roerloos starende toe, vleide haar
arm om zijn schouder en zeide met een stem, die verklarend scheen to kalmeeren, maar tegelijk ook van
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een ingehouden schalkschheid sprankelde : „Johan, dat
is nu onze nieuwe dokter". „De nieuwe dokter, die
ons helpers zal," voegde ik erbij in gedachte, hoewel die
woorden in het geheel niet werden geuit, en ik ook niet
begreep, waarom ik ze Naar in den mond wilde leggen.
'loch zag ze mij, plotseling ernstig geworden, strak
aan, alsof zij verstaan had.
Intusschen had de man zich uit zijn verslagen houding
opgericht, of er een last van hem of werd genomen, en
zooals hij dan op mij toetrad, slank in zijn blauwe uniform.jas, to blonder naast de donkere schoonheid van zijn
vrouw, maakte hij den indruk op mij van prinselijk, maar
als hij mij de hand gal en bedeesd begroette, wilt ik
enkel : „als een jonge, argelooze knaap is hij."
Wij spraken nu over de dingen, die ons zoo invielen,
en daar m^er dan het gesprokene, de gebaren en de stilten
waarde geven aan een samenzijn, weet ik niet meer wat
er gezegd werd, wel echter hoe ruim en rein het was iii
die van bars en bloemeneur doorwaaide kamers, hoe
hartelijk die beide menschen elkander lief schenen to
hebben, en hoe het kindj e, zoet en weltevreden over de
vloermat kruipend, tegen het speelgoed, dat hij in de
kleine vingers tilde, keuvelde. Ook herinner ik mij, dat,
terwijl ik met mijn rug naar de ramen gekeerd, zat to
praten, plotseling een diepe, duistere schaduw over de
wanden heenstreek, den dag uitdoof de, het levee ver-stikte, en dan weer, na een seconde van verbijsterende
beklemming, als op een windzucht verdween. De man,
die mijn verwondering bemerkte, wees naar het venster,
en als ik snel omzag, ontwaarde ik een schip, dat voorbijvoer, met zijn zwarte zeil breed uitgespreid. „Wanneer
een wit zeil de zon vangt, terwijl het bier langs glijdt, is
de weerschijn licht", verklaarde de wachter. En waarlijk,
toen ik een weinig later oprees om afscheid to nemen,
en mijn jonge vrienden samen mij tegemoettraden, zij
net de hand op zijn schouder, wiekte onverwachts een
vlaag van klaarheid over hun gezichten, rustte even op
zijn blonde haren, kuste heur lippen, vaagde wat zwaar
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woog weg met zijn vleugel, eul liet een stille vreugde
achter over zijn bezoek. En zoo kwam het, dat, als ik
dien dag en ook de volgende dagen over het veerhuis
en zijn bewoners moest denken, dit immer geschiedde,
of in den onverklaarbaren angst van die schaduw, of
in de blijdschap van lien glans.
Dikwijls werd er sinds dien zomerochtend in de oude
avondkamer gesproken over dat zonnige huffs, dat zoo
van het onze verschilde, en louter nit het zuiverste der
aarde, nit hoot en net was opgebouwd, en ook gesproken
over die beiden, die als koningskinderen waren, zij in Naar
warme fierheid en sterkte, hij in zijn schuchtere zwakte
en zijn gratie van een knaap, terwijl wij bij het lezen van
onze lievelingsboeken, ik bedoel van onze sagen en heldendichten, in menig vorst, die uit den nood gered werd, en
in menige haar Leven voor den liefste offerende jonkvrouw
een gelijkenis met onze vrienden van den anderen oever
meenden op to merken, en dus wederkeerig aan de verbeelde mensehen en aan hen wier hart nog klopte, lets
leenden van elkanders diepte en waarachtigheid. Dit
deden wij, omdat wij nog Jong waren, aan het wonder
geloofden, en gelijk de knop, die voelt dat hij zal sterven
tenzij hij een bloem wordt, zoo dorstten naar vergoddelijking.
Dien zomer heb ik nog vaak in dat bloeiende tnintj e
aan het veerhuis en in de heldere kamer bij mijn nieuwe
vrienden verkeerd ; maar in het laatst van Juli, toen het
ondragelijk warm was geworden, en ik vele patienten
moest bezoeken, toevallig echter geene aan de overzij van
de rivier, verliepen er dagen, dat ik de klok, met haar
klank als een vliegende vogel, niet luidde. En misschien
zou dit nog lang zoo gednurd hebben, indien niet op een
middag, juist toen ik mij had verscholen op het koelste
plekje van mijn oude, koele huis, een slungelachtige,
roodharige boerenj ongen mij was komen melden, dat ik
bij den bruggewachter werd geroepen. Ik vroeg hem of het
een zieke gold. Hij knikte. Maar meer kon ik niet nit hem
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krijgen, en op al mijn vragen antwoordde hij slechts met
een onverstaanbaar mompelen. Ik maakte mij gereed,
en volgde hem door de uitgestorven dorpsstraten, tot
wij bij de rivier kwamen. De boot lag bij den aanlegsteiger vastgemeerd. De jongen zette zich aan de riemen.
Het scheen hem moeite to kosten, om het nu dubbel
bevrachte vaartuig in beweging to houden. Tenminste
wij vorderden slechts uitermate langzaam, en hij kreeg
een kleur zoo vurig als de vlam van zijn haren. Hoewel ik
mijzelf geen goeden roeier kon roemen, stelde ik hem
voor, om van plaats to verwisselen, maar terwijl hij de
spanen een armdiep in het water doopte, schudde hij
koppig het hoofd. Eindeloos duurde de tocht. rk verwonderde mij over de breedheid van den stroom. Als
een meer breidde hij zich uit tusschen zijn boorden ;
het scheen mij zelfs toe, of ik de streek niet herkende, en
verdwaald geraakt was op de vaart. Trouwens het landschap had ik nooit in zulk een licht gezien. Loodzwaar
van windstilte lagen donkere, onweer-dreigende wolken
fangs den hemel gelegerd ; van achter een nevelberg
deed de zon een mistigen stralenbundel nederdalen, en
doopte, terwijl de rivier en de velden door nachtelijk
zwart werden beschaduwd, een zoom van den Noordelij ken oever in een verblindenden gloed. De sombere
ontroering van de omgeving deelde zich mee aan mijn
wizen, mijn onrust groeide, en dat niet de schoone schippersche, maar deze norsche knaap mij overzette, gaf mij,
behalve den angst over wat ik zoo dadelijk zou vinden,
tevens het bittere gevoel, of ik to kort werd gedaan.
Eindelijk stootten wij aan wal. Er was niemand, die
mij begroette. De tuin lag eenzaam onder den ban van
den nanoen, en scheen vergeefs to geuren. Ik klopte aan,
ik lichtte de klink op en trad binnen. 1-Jet eerste wat ik
zag was het kindje, dat in een hoek zat to spelen. De
jongen, die mij gevolgd was, nam het voorzichtig in de
armen, keek of het hoofdje hem wel gemakkelijk aan den
schouder rustte, en bracht het dan de kamer uit. Toen
zag ik de vrouw staan, stil en een weinig voorovergebogen,
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aan het voeteneinde van de bedstee, waarvan de deuren
wijd geopend waren. Zij wenkte mij. Doch als ik dichterbij
was gekomen, schrikte ik zoo hevig, dat ik een stap
achteruit deed. 1k dacht, dat hij gestorven was. Haastig
voelde ik hem den pots, en er tikte een flauwe weerslag
van den hartklop aan mijn tastenden vinger. Dan stelde
ik mijn vragen aan de vrouw. Zij antwoordde rustig en
zeker ; ik verwachtte tranen, maar zij vielen niet, zelf s
beef de geen begin van schreien om haar lippen. En toch
hoezeer veranderd vond ik haar. Zij schetn ouder geworden, terwijl heur lieftalligheid zich in de strakke lij nen
van een vasten wil had omgeschapen. Tot nu toe had ik
haar altijd het meest om haar schoonheid bewonderd,
en in zulk een bewondering weet de man zich de sterkste,
de veroveraar ; dezen ganschen middag echter onderging
ik de macht van haar moed en vertrouwen, en boog mij
voor de dappere strijdbaarheid van haar liefde, die zij
als een wapenrusting om de teedere leden droeg. Ja, vaak
dunkte het mij, dat ik niet slechts uit mijzelven handelde,
maar volgens haar stille bevelen.
1k begon met de dingen to doen, die ik noodig achtte.
1k liet den zieke ruiken aan een vluchtig zout, en druppelde
hem een opwekkend medicijn tusschen de lippen. 1k bemerkte geen verandering in wat ik als een zeer diepe bezwijming meende to moeten beschouwen, ik richtte mij
op uit mijn gebukte houding, en dacht na onder haar
dwingenden blik. Toen gebeurde het, terwijl ik, als een
blinde tastend, rondzocht onder de mogelijkheden van
mijn wetenschap, dat mijn here helpster haar het venster
snelde, het gordijn terzij schoof, en de ramen openstootte,
zoodat een bundel zonlicht, saam met een windvlaag en
een vogelliedje, binnendrong. Eigenlijk was het eer het
leven zelve, dat zich meester maakte van den grijzen
schemer, die de kamer vulde, en, tot ons geroepen, het
gevecht mee aanbond met den dood. Zeker is het, dat
juist op het oogenblik, dat het zoo frisch en zoo licht werd,
ik door het wonderlijke werd overweldigd wat ik nog niet
recht verklaren kan.
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Dit was het, dat daar aan het bed van dien kranke,
dien mijn kunde niet opwekken kon, onder de oogen van
een minnende, wier ziel het recht had, om het uiterste to
eischen, eul dan in deze refine zoetheid, die de zomer
binnen zond, er iets wat star was in mijn geest scheen to
breken, en mijn liefde, die zoo gaarne Wilde dienen, uit
mij stroomde, als het water uit de rots, die Mozes sloeg.
Ik legde mijn hand op het voorhoof d van den bezwijmde,
en ik voelde, hoe een genezende levenskracht mij uit de
vingers vloot,,ik maakte de bewegingen over het roerlooze
lichaam, en het dunkte Inij, dat ik het kleedde in den
koningsmantel van het stralend levee, dat ik ten geschenke
gal. Yk weet niet, of het alles uit mij kwam vat ik gulweg
van mij wierp, of ik putte nit een eindeloozen overvloed
misschien was het meer nog het innigste van haar die mij
aanzag, als bad zij; misschien ook word het mij uit ongekende verten en door bovenaardsche machten meegedeeld.
Wel kan ik zeggen, dat er een ruimte road mijn milde
geven oprees, als het blauw van den hemel, en dat ik mij
in den doop van die oneindigheid vergat to verbazen over
wat ik daar deed. Evenmin verwonderde het mij, dat
onder het zegenend streelen van mijn armgebaren een
zachte kleur de bleekheid van den zieke overtoog, dat
hij zuchtte, dan de oogen opsloeg, en eindelijk opgericht
den naam riep van zijn v^'ouw. Ik vouwde de handen
tezamen, en zij, die was geroepen, knielde veer en, al haar
dappere vastberadenheid vergeten, snikte zij het nit met
haar gezicht op het kussen, in een geluk, dat schier vertwijfeling scheen. En toen zij zich oprichtte was er de
gestrenge grootheid, waarin zij mij dien dag was verschenen, niet meer ; zij leek mij weer schoon als tevoren,
een lief, slank meisje, bij wie men mag twijfelen, of ze
reeds moeder zal zijn, en de tranen, die zij nog niet gedroogd had, verloren hun bitterheid door een glimlach,
en dochten mij dauw op een bloem.
Nadat ik aanwijzingen had gegeven over wat er nu
verder moest worden gedaan, en nadat ik den man gegroet
had, die dankbaar in het kalme licht lag, waarvan zij op-
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nieuw de makker mocht zijn, volgde ik de vrouw naar
huiten en daar vroeg zij nog enkele dingen aan mij.
Terwiji wij onder het afdak aan de tuinzij stonden to
praten, ontdekte ik plotseling, I el als een kiaproos tusschen
de bloemen, het hoold van den roodharigen jongen, waar
de zon op scheen. Achterover tusschen de halmen en
twijgen getuimeld, verweerde hij zich lachend tegen het
jubelende kindje, dat, bovenop hem geklauterd, met de
bontgekleurden zakdoek wuilde, alsof het de viag op een
veroverd boiwerk wilde planters. ,,Wanneer hij ons een
dienst bewijst, zooals bij voorbeeld vandaag ook," fluisterde de moeder mij toe, met een glimlach, ,,dan duet hij
dat eigenlijk alleen terwille van het kind." Langzaam en
stil, om het spel niet to storen, liepen wij het paadje langs
naar den steiger; daar werd de ketting losgemaakt, en
toen wij een wijie later, tegen een luchtig briesje in, de
golven doorkliefden, stemde het mij blijmoedig en te
vreden, dat alles zich zoo wel geschikt had, dat nu, in al
Naar vaardigheid en gratie, de schippersche weer tegenover
mij zat aan de riemen, hoewel 1k toch nog een gedachte
wijdde aan mijn bootsman van daareven, en de kleine
handen die hem hielden gebonden en zijn stuurschheid
hadden getemd.
Thuisgekomen wenkte ik mijn vrouw, dat zij dicht
naast mij zou zitten, zij vleide Naar wang aan mijn
schouder en zoo vertelde ik haar over den rijkdom van
dien dag. Haar zijn was tezeer met het mijne vervlochten,
dan dat ze het niet zou wenschen, ook zelve de menschen
to leeren kénnen, Wier wezen een wonder in mij had
gewekt. Voortaan vergezelde ze mij dan ook dikwijls op
mijn tochten naar den anderen oever. wij werden als
oude bekenden ontvangen, en spoedig overbloeide een
eenvoudige vertrouwelijkheid de wer gild, die ons leek to
scheiden als bloesemranken een vervallen, grauwen muur.
Eens heb 1k daar voor het zuidelijke venster staan turen
naar een schip, dat een sneeuw-wit zeil had geheschen,
met de hand van mijn j ong kameraadje op mijn schouder.
Eens plukte de Wachter zijn rnooiste roos, een zacht roode,
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en stak die mijn vrouw aan de borst. Ook is het mij duidelijk in de herinnering gebleven, hoe Bertha en mijn
Marianne, de armen ineengestrengeld, verdiept in gesprekken, langs de paden van het Wilde tuintj e plachten
to wandelen. De bloemen waren er niet meer dezelfde,
die ik er bij mijn eerste bezoek had gezien, zij hadden de
wisseling der maanden gevolgd, en nu heerschte er het
goud en het paars van het naderend najaar in kronen en
kelken, en maakte het er ernstiger en zwaarder dan het
in de lente was geweest. En door die warme weelde bewogen zij zich beiden, slank en donker, gebruind door
de zon, doch de eene was de eigen zuster van de planters,
Wier stengels zij met de hand terzijde duwde, de andere
bracht een droom mee aan vuriger kleuren, aan de geheimzinnige grootschheid van het palmenwoud. En toch,
omdat zij ieder rein en simpel als het kruid der garde
waren, daarom vonden zij elkander zoo gemakkelijk
en natuurlijk, bier in die fleurige gaarde, terwijl er in een
stad tusschen de muren geen plaats voor hun band was
geweest.
Voortaan bezocht mijn vrouw, ook zonder dat ik haar
vergezelde, het veerhuis, en in die allengs groeiende gemeenzaamheid hoorde zij veel over het leven van Bertha.
Daar werd dan 's avonds in onze droomenkluis over gesproken, en tusschen de boeken, in het licht van de sabbatlamp, vol van de verbeeldingen der sagen, die wij lazen,
schiepen wij de geschiedenis van dat schippersmeisj e
tot de gestalten onzer mij merij en om.
Hoe dikwijls is het schip, waarop Bertha werd geboren
en kind is geweest, door onze gepeinzen komen varen. Wij
stelden het ons voor als een van die verweerde, welbeproefde drijvende woningen, die vertrouwelijk den naam
dragen van een zoon of een moeder, die langzaam boven
hun weerspiegeling door de vaarten glijden, en op de
mastspits met een wimpel en boven de roerstang met een
eenvoudig symbool zijn versierd. Daar groeide zij op als
de oudste der zusters, zon en wind tot haar voedsters,
gesterkt door Naar werk, blij de donkere oogen open naar
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de streken, die zij doorreisde, en wier levende wonderen
gestadig en geduldig voor haar werden omgeslagen, als
de bladen van een platenboek. Bekoorlijk moet zij geweest zijn, het gebruinde meisj e, als zij tegen den witten
vleugel van het uitgespannen zeil aanleunde, of Blank,
het gedartel van haars moeders voorspoedige kroost
om zich henen, op den uitkijk stored. Zeker is het, dat
haar weldra een schoonheid eigen zou worden, die de
zelfde wenschen zou wekken als een glanzende vrucht,
die geplukt wil zijn. Immers, zoodra de schemering
inviel, zwermde nu menige roeiboot met gedempte riemenslagen om het stil liggend vaartuig, waarbij dan het
meisje ergens achter de verschansing, met kloppend hart
en een zwoegenden adem, zat gedoken, als de belaagde
jonkvrouw van een belegerd kasteel. Onder de manner,
die om haar wierven, waren er krachtige breedgeschouderden en luidruchtig levenden, en ook die een beurs vol
zilver bezaten en een zwierigheid vertoonden in hun
Zondagschen dos. Maar uit allen had Bertha, omdat zij
de gratie, den droom en de zachtzinnigheid beminde,
zich een Prins gekozen, die nit schroom niet naderen
dorst. Hoewel hij to bedeesd was om to vragen, kende
zij toch zijn hart en toen zij elkander een avond in den
zomer op een eenzamen landweg, omzoomd door in den
purperen hemelgloed wiegelend koren, ontmoetten, was
zij het geweest, die zijn hand had genomen, en zoo haar
gezicht had gekeerd naar het zijde, dat hij haar wel kussen
moest. Hij had moeite gehad, om aan zijn geluk to gelooven, en wijl hij zwak en teer was, en de taal van zijn
makkers niet kon spreken, werd er veel over haar keuze
gemord. Maar zoo fier en rustig had zij de liefde van haar
schuchteren schippersjongen als een eer, die haar bewezen
werd, doers gelden, zoo stralend en zoo gansch in hem
verzonken had men haar aan zijn zijde gezien, dat de
giftige tongen verstomden, en er alleen een enkele maal
vergoelijkend over hen geglimlacht werd. Ook toen zij gehuwd waren en hun varend huis voor den eenzamen
wachtpost bij de samenvloeiing der beide rivieren hadden
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verwisseld, was haar groot gevoel onveranderd gebleven,
door zijn puurheid aan het blinkende, stroomende water,
door zijn zachtheid aan de weelde van het bloeiende
tuintje verwant. En daarin was zij zijn Ineerdere geworden, want hij, Johan, had altijd naast de verrukking
van zijn aanbidding een vreemden angst gehouden, dat
het onmogelijk was, dat hij Bertha voorgoed had gewonnen, en hij in elken man, die jong en kloek was, den aief
van het liefste moest vreezen.
Ja, avonden lang spraken wij zoo over die beiden. wij
dachten, dat wij ze kenden, en toch was het niet zoo.
Vroeg viel de herfst in, dit jaar, met zijn goudgelend
loover, zijn asters in de parken, en zijn gear van
verwelken, die zoo weemoedig maakt en tegelijk toch
rustig en verlangend. op een Zondagmorgen, laat in
September, was ik bij een zieke aan den anderen oever
geroepen, en nadat Bertha mij overgezet had, praatte
ik nog een wijle met haar, geleund tegen de haag, Wier
bladeren al bruinden. De zon scheen warm en geen
twijgj e bewoog. Den tuin had ik nimmer nog in zulk een
vervoering van overdaad gezien, de honing parelde in
de stralende kelken, en veelkleurige vlinders puurden
uit bloem na bloem. Tusschen dat bloeien en dwarrelen
zat het kindje met Naar pop to spelen, zoo frank en onschuldig in haar fleurige jurkje en het blauwe lint in het
haar, alsof het niet waar was, dat het aardsche paradijs
werd verbeurd en verloren. Als ik mij omwendde, schitterde het zonnige water mij in de oogen, een reiger wiekte
langzaam over zijn blinkende jachtveld, en hem volgde,
even kalm en statig, het zachte luiden van een verre
torenklok. En over deze wereld, die niets dan een oneindigheid van licht en klank was, welfde zich de hemel
wolkloos in een reinen, ongebroken boog. Er hing een
onuitsprekelijk geluk om dien dag, waarin de wind stil
was en de menschen rustten, een geluk dat mij schier
tastbaar dunkte, alsof het mij als een god zou kussen,
terwijl ik in den \veerglans van zijn Witte vleugels stond.
ook Bertha scheen door den heerlijken vrede van dit
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oogenblik getroffen, immers starend en het hoofd wat
terzijde genegen, toefde zij roerloos. Ik boog mij tot
Naar, om haar een vraag to doen, waardoor wij samen
zouden wezen, en die toch niet storen zou. Maar eer ik haar
dit nog zeggen kon, slaakte zij een kreet van vertwijf eling,
drukte het gezicht in de hander, en schreide, of zij breken
zou. Als een vuistslag trof mij de schrik. Was het al to
schoon geweest om ons henen, en wreekte zich de volmaaktheid, omdat zij door een mensch was begrepen ?
Ik trachtte haar op to beuren door woorden, die geen
andere waarde bezaten dan hun warmers toon. Dit scheen
haar weer tot mij to roepen, zij zag mij aan door haar
tranen, en dan vertelde ze het mij waarmede haar de
zaligheid van dezen morgen had bedroefd. Terwijl ze
sprak, rees zij weer Blank en recht op aan mijn zijde ;
alleen een bloem richt zich zoo plotseling op na storm
en regen ; ik wist niet, dat een vrouw dit kon. En toch
was bet lij den niet licht waaruit ze zich dwong to ontwaken. Ach dit, dat haar in dezen ochtend vol beloften,
de bittere pijn had overweldigd, dat zij het allerliefste
niet behouden zou. De oude, de vertrouwde dokter, die
haar kort na haar verloving bij zich had geroepen, had
hij het haar zoo niet, terwijl hij troostend met de gerimpelde vingers over de hare streelde, uitgelegd : „j aren
ken ik hem en zijn ziekte, elke bezwijming is als een houw
aan de wortels, al feller en dieper, en als je bij hem wil
blijven, zal het toch niet voor lang kunnen zijn." En dan
had hij haar over haar jeugd, en de vreugd van het leven
gesproken. Toen had zij begrepen, dat liefde meer is dan
een spel in de lente, haar hart was sterker geworden, en
ook haar schouders voor wat er to dragen zou zijn. De
bijislagen hadden niet opgehouden to vallen, en hoe de
laatste had getroffen, had ik zelf gezien.
Beiden zwegen wij ; ik was nog jong en maar weinig
ervaren, ik vond niet wat mijn hulp moest zijn. D och
toen ik het hoof d ophief uit de verwarring van mijn
medelijden en mijn deemoed, merkte ik, dat er een glans
op haar gezicht was gekomen, dat zij den morgen weer
O. E. xx II 9
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in heel zijn heerlijkheid aanvaardde, en dat in die Borst,
waaraan het zoo veilig rusten moest wezen, de zekerheid
was geboren, dat de liefde machtiger is dan de dood.
„En als ik hem toch kan behouden......", fluisterde zij.
Met dezen dag, wiens heerlijkheid zich zelve was to
boven gegaan, om in een smartkreet to breken, bleek de
zomer geeindigd to zijn. October zette met wind en noodweer in; het loover, van de takken gesleurd, dwarrelde
als angstige vogels langs den jagenden hemel. Stengels
braken, bloemen knakten. Aan den anderen oever kwam
ik niet meer, ik werd er niet geroepen, en de weinige malen
dat mijn weg voorbij het water liep, zag ik het zoo door
het geweld van den storm bewogen, dat ik de klok over
die wildernis van stuivend schuim niet wilde luiden, en
Bertha in de veiligheid van 't veerhuis liet. Ook ik zocht,
zoo vaak mij dit door mijn arbeid vergund werd, de beschutting van mijn eigen, trouwe, welbeproef de dak. Ik
schudde den regen uit mijne kleederen, en terwijl mijn
stappen in de gang weerklonken, hoorde ik al de duizend
stemmen van voorheen ! Er scheen een wonderbare
geest in mijn woning gevaren, die dagen. Nooit nog was
ze zulk een bijenkorf van herinnering geweest. In de
kamers hing des morgens reeds een diepe schemering,
die dwong om to fluisteren, maar daaruit verklaar ik
toch die onbeschrijfelijke geheimzinnigheid, die mij
omringde, niet. Neen, zij ontbloeide uit wat de wind aan
wand en zoldering wakker riep, uit het kraken van binten,
het steunen van balken, uit de holle zuchten langs trap
en portalen, die mij leken op to snikken uit een benardheid, die het menschelijk hart slechts kent. En werkelijk
konden wij ons niet aan de gedachte onttrekken, dat deze
klachten en roerende toners, uitingen van een onrust
waren, die den lang gestorvene beklemt, en dat wij
slechts een banspreuk hadden behoeven uit to spreken,
om ons door verjaarde schimmen, in de houdingen van hun
weemoed en hun leed, to zien omgeven. Daarom dunkte
het mij ook altijd, als ik de huisdeur, de nuchtere kilte der
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herfstigewegen ontvluchtend, achter mij dicht had gedaan,
of ik in een huiveringwekkend, maar toch zalig spannend
sprookje binnen was gekomen, en er dingen zou beleven,
die deze verrukkelijkste aller eigenschappen bezitten,
dat ze niet mogelijk zijn. Doch wat ik overdag genoot
als een kinderlijk spel van verbeelding, verinnigde zich,
zoodra de avond was gevallen, tot de ernstige vreugd van
den droom, die de wereld verdringt, en er de heugenis
van verbergt achter zijn vleugels. Dan hadden wij onze
bronzen lamp ontstoken, en de warme, plooiende gordijnen
voor de tuindeur gesloten, dan knapten de blokken, die
het eerste houtvuur bouwden van het jaar. En tegen de
ruiten geeselde de regen. Yk vleide mij makkelijk neder
in den gloed van wat ik onzen nieuwen zomer noemde,
en luisterde naar Marianne's lezende stem.
Onder oude boeken had zij onlangs een vondst gedaan,
een welklinkende vertaling, een Engelsche, van Hindostan's heerlijkst heldendicht. Bij het openen van den
gehavenden en bestoften band had zij toen in het bloed,
dat alles, ook de stilste teekenen, verstaan kan, de marring
gevoeld van het verleden, en een verwantschap herkend ;
en daarom was zij het, die nu voorlas, terwijl ik rustig
met gesloten oogen de als uit marmersteen gehouwen
heldenscharen der Mahabharata voor den eeuwig blauwen
hemel van het Oosten rijzen zag.
Avond aan avond genoot ik zoo van de schoonste
visioenen, die meer nog door Marianne's stemklank,
gelaatsspel en den ritus der gebaren gewekt werden, dan
door het voorgezongen woord. Stralender omringden mij
de droomgezichten van steden en landen, veldslagen
en kampspelen, krijgers, heiligen en vorstelijke bannelingen, vastend in het eenzaam boetelingenwoud, stralender en machtiger dan wanneer ik van dien ouden tij d een
kind geweest was, en de dingen, die er gebeurden, zelve
had aanschouwd.
En zoo geviel het ten laatste, dat ons betooverende
sagenboek werd opgeslagen bij die teederste aller vertellingen, de geschiedenis van Savitri, waarin een gods-
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man aan een verstooten koningin, die op haar wraak
wacht in de wildernis, de liefde verhaalt van een vrouw.
Ik weet nog, het was op een Vrijdag, al ver in October.
Dien ganschen middag had een ontstellende storm gewoed,
die bij het vallen van de duisternis tot ongekende hevigheid was aangewakkerd. Ik voelde mij koortsig en trillend gespannen, en ook in de stem van Marianne, terwijl
ze mij voorlas, trof mij een aarzelen en beven, het kloppen
van de onrust van haar hart. Doch dit gaf aan de snikkende strofen een des to warmer toon van hulpelooze
menschelijkheid. Ik luisterde met de klamme handen
in elkander geklemd ; de jammerende klacht van het
noodweer scheen nu eens de zuchtende verzen to overstemmen, om ze dan weer to bekrachtigen ; op geheimzinnige wijze leek de zielsstrijd der teeclere Savitri met
het oproer van de elementen vervlochten to zijn. En zoo
zag ik:
Het dochtertj e, den ouden vorst geboren, groeit
op, een gouden godenbeeld gelijkend. En, als Naar droomen bloeiend als de mango worden, rijdt ze nit om
onder de jonge mannen voor immer haar keuze to doen.
Huiswaarts gekeerd na lange tochten, noemt zij den
naam van hem, den uitverkorene, een koningszoon, bij
boetelingen wijs en rein geworden.
„Wee," roept Narada, de heilige raadsman, die den
wil der goden kent : „geen deugd, waardoor hij niet gesierd is, maar wee over de fout, die hem aankleeft, want
sterven moet hij, nu over een jaar."
„Ga heen, Savitri," zucht de grijze koning, „kies U
een anderen Bade, ga mijn kind."
Maar dan luidt zoo haar antwoord :
„Eenmaal heb ik hem verkozen, en ik kan niet anders.
Wat mijn hart wenscht, volg ik na. "
Hier zweeg Marianne en zag mij aan. Wij begrepen
dat wij hetzelfde dachten. Door het bont en warrig weefwerk van mijn droomen werd een nieuwe draad geworpen,
Bertha, zooals ik haar op dien vredigen morgen door
den zwaardslag van het leed had zien adelen, zoo stond
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zij hier v©or mij, en uit het diepste van haar ziel gesproken, vernam ik nogmaals dat woord van onbreekbare
trouw :
„Eenmaal heb ik hem verkozen, en ik kan niet anders.
Wat mijn hart wenscht, volg ik na." En bij alles wat er
over het Oostersch e koningskind nog verder verhaald
werd, heb ik voortdurend mijn zustertj e uit het veerhuis
dicht naast mij gehad, en Naar in de moedige, innige
oogen gekeken.
Savitri huwt. Door ingetogenheid, dienstvaardigheid
en zelfbeheersching verwekt zij dankbare tevredenheid.
Maar de uren verstrijken en Narada's weeroep zwijgt
Been oogenblik in haar. Totdat zij eindelijk moet zuchten : „drie dagen nog voor hij zal sterven," en dan doet
ze een gelofte om deze drie eeuwigheden lang roerloos
to staan en geen bete to nuttigen. En als de dag van het
lot is gekomen, neemt haar gade zijn bijl op den schouder
en wil woudwaarts gaan. Maar Savitri spreekt : „ga niet
alleen, ik kom met j En hij antwoordt : „nooit tevoren
zijt ge in het bosch geweest, bezwaarlijk is de weg, mijn
lief ste, en je gelofte en het vasten hebben je moe gemaakt.
Hoe zal je to voet kunnen volgen ?" Nu zegt Savitri
„Het vasten heeft mij niet moe gemaakt, en van het
stil stun voel ik geen matheid ; besloten ben ik, om to
doen wat ik gedacht heb, en terughouden moogt ge me
niet." Zoo vergezelt ze hem, glimlachend, maar met een
hart dat zich verteerde in de vlammen van de droef enis.
Ze schrijdt door de bontgekleurde wouden, de lommerrijke, waar de lievelingsplekj es groenen wan de pauwenscharen, de groot-oogige vrouw schrijdt langs de heldere
beken, en de heerlijkste der boomen, met bloesem bedekt.
Dan spreekt haar gade innig tot Savitri : „0, zie toch,
zie." Maar den angstigen blik richt zij op hem alleen,
die haar tot bange zorg is, en zijn bewegingen bespiedt
zij in bevende vrees. Eindelijk, in het diepst van de bosschen doorgedrongen, zamelt hij vruchten, en vult zijn
korf ermee. Dan klooft hij hout. Maar onder het werk
overmant hem een knagende pijn in de slapen. En hij
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klaagt tot Savitri, hoe het hem brandt in het brein.
Toen naderde Savitri haar gade, legde zijn hoofd op haar
schoot en zette zich neder. En op eenmaal ontwaart
zij een gestalte : „rood zijn gewaad, om de lokken draagt
hij een kroon, schoon blijkt zijn wezen, en hij straalt als
de zon, dock aschgrauw is zijn gelaatskleur, donkergloeiend zijn starers, in de hand houdt hij een strik, en
vrees verwekt zijn aanzien."
Nauwelijks hadden Marianne's woorden deze ontzettende gedaante voor mij opgeroepen, of de storm b-rak
in zulk een wervelend, alles overstemmend geweld los,
dat ik opsprong, naar de tuindeur snelde, de gordijnen
opzij trok, en uitzag in den nacht. Ik drukte mijn handen
tegen de ruiten, die ik als een boog gespannen voelde
door de macht van den wind. Een groote maan stond
aan den hemel, telkens door in razende vaart voorbij
slierende wolken gedoofd. Haar bleeke, wisselende licht
bescheen de worsteling van mijn arme boomen ; hun
bladerlooze kronen zweepten heen en weder, en een van
mijn statigste beuken bloedde uit een breede, witte
wonde, waar hem zijn zwaarste tak werd afgerukt. Ik
sloot de gordijnen, en toen ik weer aan het haardvuur
nederzat, was het mij to moede, of ik in snikken nit zou
barsten, ja, of miin beangste lichaam hulpeloos zou schreien gaan over zijn ziel, die, achter het stormzeil aan, naar
vreemde werelden van wilde, wreede droomgezichten
vluchtte. Ik hoorde geluiden, die niet mogelijk konden
wezen, alsof iemand mij op mijlen afstand riep, een
ondragelijke verwachting beklemde mijn adem, terwijl
de echo van een voetstap naderde, die niet van een sterveling kon zijn. En dan klonk weer sereen het zingen van
het vers
„Als Savitri de gestalte ontwaarde, rees zij haastig
op, nadat zij het hoofd van haar liefste voorzichtig neergevleid had op den mosgrond, vouwde de handen, de
arme, gepijnigde vrouw, en bad met kloppend hart.
Maar de doodsgod trok met haastigen ruk den geest,
den vingerlangen, uit het ontzielde lichaam, en dan ging
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hij been naar het Zuiden gekeerd. Den doodsgod volgde
Savitri, de trouwste der gaden, door geloften en heilige
werkeil tot volkomenheid gegroeid, en hier nu tot Naar
hoogste lot geroepen. De god zegt : „Keer terug, ga heen,
Savitri. Bereid het doodenoff er. Gedelgd is wat gij aan
den man waart verschuldigd ; zoover ge gaan kunt, zijt
ge ook gegaan."
Mijn onverklaarbare spanning had, terwijl de kiagende
strofen het drama tot zijn toppunt voerden, de grens der
duldbaarheid overschreden. Het dunkte mij nu geen
gewaande geruchten meer, die ik onder het loeien der
vlagen door onderscheidde. En toch, hoe was het denkbaar, dat een bel geluid werd, dat voetstappen schuifelden, dat er langs de muren der gang werd getast. Ik wilde,
omdat mijn lippen zich niet konden ontsluiten, met de
hand een teeken geven aan Marianne, dat zij wijgen,
dat zij luisteren zou. Zeus dit vermocht ik niet. Zij hield
het hoofd gebogen en met een dunne, hooge stem, hel
opflakkerend als een licht voor het uitdooft, ving ze aan
met wat Savitri's antwoord was
„Waarheen mijn gade gebracht wordt, of waarheen
hij zelve gaat, moet ook ik gaan, dat is een eeuwig gebod
van den plicht en de liefde."
Meer las ze niet, het boek ontviel aan Naar handen,
beiden wendden wij het hoofd om naar de deur, die langzaam wijd werd geopend. Op den drempel stond een vrouw,
een straal van de sabbatlamp verlichtte de gestalte,
het water droop uit Naar kleederen, hear Karen hadden
zich aan den wrong ontwonden, en stroomden haar over
den schouder neer ; donker en glansloos lagen haar de
groote oogen in het wit gezicht gebrand, alsof zij achter
een masker gezien werden. „Bertha", riepen wij. Marianne
ijlde op haar toe, steunde Naar, en voerde haar naar den
stoel bij het knappend houtvuur, waar ik zoo even uit op
was gestaan. Werktuigelijk liet zij de dingen gebeuren,
met de verdroomde gebaren van een slaapwandelaar.
Maar zoodra de koesterende gloed haar het verstijf de
bloed had wakker geroepen, en het heldere seinlicht der
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bewustheid in haar blik weer schijnend had gemaakt?
sprong zij op van haar rustplaats, greep mij bij den
arm, en zeide fluisterend, maar zoo, dat ik dacht, dat
God het moest verstaa^i : „Kom, kom mee, misschien
is hij gestorven." Ik schrikte van innige droefheid, want
ik voelde de onmogelijkheid van wat ze mij vroeg.
Aarzelend schudde ik het hoofd : „Het kan niet."
„Kom, kom mee," herhaalde zij in zulk een wanhoop
van bedrogen verwachting, dat ik radeloos mij tot
Marianne keerde. Zoo bleek en ernstig had ik haar nimmer
gezlen.
Ach, beter dan ik, had zij begrepen. Ik weifelde niet
meer. En als ik mij tot heengaan bereid had gemaakt,
drukte ze mij vast in de armen en kuste mij op het voorhoofd en den mond.
Toen wij buiten kwamen, door een windstoot voor de
borst ontvangen, voelde ik mij zoo krachtig bij de hand
gegrepen, dat mijn mannelijke sterkte zich plotseling van
een onverklaarbare macht de mindere voelde, en ik mij
als een blinde leiden liet. Vaak stond de storm als een
muur voor ons opgerezen, maar er was de wil van een
hart, die hem in puin deed vallen. Hoe wij worstelden
langs de wegen, om ons een doortocht to bevechten, kan
ik niet zeggen, want wie kent den duur van een Broom.
Eindelijk hoorde ik een vaag klagen, een verwaaid galmen,
dat als snikken klonk. Het bleek de klok bij den steiger,
die door den stormwind zelven werd geluid. De maan
school achter wolken, het water lag als een donkere
wiegelende massa, door zwaaiende zeisen van wit bunkend schuim gemaaid. Doch toen ik de planken van den
houten vlonder mij onder de voeten voelde trillen; schoot
de zilveren lichtschijf achter een jagende nevelenmassa
to voorschijn en onthulde het woedende oproer, dat niet
anders dan het einde onzer refs kon zijn. „0, Marianne,"
dacht ik vol bitterheid. En dan schreeuwde ik het Bertha,
boven het gedonder van de golven uit, in de ooren,
midden in mijn aanroep er mij eerst bewust van, dat ik
niet mijn eigen maar de woorden van een god gebruikte :
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„Zoover je gaan kon, ben je nu gegaan." Ik weet niet,
of ik het antwoord verstaan kon, of dat het de klokketoon was, die het mij toezong : „Kom, kom mee." Zij
was al in de boot gesprongen, en zij trok mij tot zich,
zonder dat ik nog een poging waagde tot verzet. De ketting word van den meerpaal losgeslingerd, een ruk, een
omzwaai, en pijlsnel schoten wij den kokenden kolken
tegemoet.
De eerste oogenblikken voelde ik mij reddeloos ondergedompeld in een werveling van verschrikkingen. De
storm benam mij den adem, het water hoosde mij over de
kleederen, de vlagen loeiden, en met ons scheepj e werd
het spel der vernietiging gespeeld. Toen, langzaam, kwam
de flauwe lichtsprank der verwondering schijnen, en
toen als een sein uit de verte, het vaster glanzen van de
hoop. Gingen wij dan niet verloren, zweefden wij nog
tusschen dood en levee in een onbegrijpelijk evenwicht ?
Mijn aandacht begon zich to spanners, en tot mijn onuit=
sprekelijke bevreemding bemerkte ik, hoe golf op golf,
die ons bedreigde, feilloos werd ontweken, hoe iedere
kalmte en gunstige strooming benut werden, en hoe den
verraderlijksten windstooten in een meesterlijke zwenking de boeg wend geboden. Met bijgeloovige aandacht
zag ik tot mijn roeister op. Oude sagen verhalen van
helden wien, onder het strijden, de overwinnings-passie
als vlammen om de haren fonkelt, waardoor hun de grootheid van goden verleend wordt. Ook Bertha zat daar
voor mij, terwijl geen slag gemist werd, geen aanval
tevergeefs bevochten, met een glans om de slapen, het
stralen van haar liefde, dat voor den geloovige zichtbaar
was. waarom is zij niet over het water tot mij komen
wandelen, mijmerde ik in een vervoering, die bij deze
met Naar warme hart gezegende, het hoogste mogelijk
achtte, wat ooit in naam des hemels is bestaan.
wolken bedekten de maan, een inktzwart duister
stond rondom ons gemetseld en kerkerde ons in. Hooger
gingen de golven, mijn oude wankelmoed kwam weder.
Blijkbaar naderden wij den anderen oever, hoe kon het
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anders, dan dat wij to pletter sloegen tegen de palen
van de aanlegplaats. Vreemd is het, dat mijn angst slechts
een seconde duurde, om plaats to maken voor een ernst,
die bij na plechtig was. Bertha, dacht ik innig, wat ge tot
hiertoe volbracht hebt, is niet minder de onsterfelijkheid
waardig dan de daad van Savitri ; buigen wij ons en berusten wij, nu ons de onherroepelijkheid van een grens
wordt gesteld. Tegelijkertijd hoorde ik, hoe mijn geleidster
een kreet slaakte, hel en snijdend door het bruisers van de
buien borend, als het krijschen van een meeuw. Een
lichtstreep slierde over de woelende branding, en daarin
zag ik recht voor mij een gedaante verrijzen, de armen
opheffen en den sprong doers over boord.
Ik weet niet wat mij aandreef, maar ik volgde, de ijskoude droppers spatten mij in mond en oogen, ik waadde
tot de knieen in het water, mijn wingers grepen in de
schalmen van een ketting, ik stootte tegen de borst
van een vrouw. De grond werd vaster onder mijn voeten,
ik sleurde een gewicht achter mij aan, dat mijn krachten
op de proef scheen to willen stellen, en toen ik duizelend
stil hield om adem to scheppen, was het wonder volbracht, dat wij behouden aan land waren gekomen, en
ons vaartuig op den wal hadden gesleept. Dit had ik wel
kunnen bedenken, dat de steiger voor ons onbereikbaar
moest wezen, maar hoe ver wij of waren gedreven, kon ik
niet nagaan in de dikke duisternis. Vastberaden voelde
ik een hand weer de mijne omklemmen in eenzelfden
greep als daareven, sterk en koel en onverbiddelijk. Ik
struikelde over kuilen en greppels, de wind blies door
mijn natte kleederen, en beet mij in het vleesch. Eindelijk werd de wand van den nacht door een flauw schijnend
venster doorbroken, ik hoorde een klink lichten, een deur
werd achter mij dicht gedaan, en ik had wel op den drempel van bevrediging veer willen knielen, toen, na die
hellevaart door nood en ontijd, de kalmte van de kamer
mij ontving. De aan de zoldering hangende olielamp
verspreidde haar zacht schijnsel over de eenvoudige,
huiselijke dingen en legde zich als een bloemenruiker op
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het gebogen hoofd van een roodharigen jongen, mijn
gemelijken bootsman, die met het behoedzaam in een
doek gewikkelde, slapende kindj e op de knieen, daar
waakte en wachtte. Evenals hij dit de vorige maal gedaan had, stond hij op, toen wij binnen kwamen, en liep
geruchtloos, met het doorsluimerende wichtj e in de
armen, naar een aangrenzend vertrek, waarin wij van
uit de verte de ster van een wapperende kaarsvlam zagen
dansen. Dan keerde ik mij naar de bedstee, en vond mijn
vriend, gelijk ik hem reeds eenmaal had gevonden, bleek
en roerloos, als in de statige rust van den dood. Ik bocg
mij tot hem over, tastend zocht ik naar z'n polsklop,
maar vond dit stille, wel vertrouwde teeken van het
levee niet. Ik werd ontmoedigd door een groote droe#heid. „Is alles, alles dan vergeefsch geweest ?" Ik droeg
zorg, dat de angst van mijn hart zich niet op mijn gezicht
liet lezen. Bedachtzaam nam ik het kleine spiegeltj e,
dat ik bij mij droeg en hield dat dicht voor de bestorven
lippen. Toen ik het naar het licht hief, docht het mij,
dat ik een fijn waas zag verzweven, en als ik het nogmaals
beproefd had, ontdekte ik andermaal dien dunnen weerschijn van een ademtocht. De warmte van een grenzeloos
geluk doorstroomde mij van het hoofd tot de voeten,
en doortintelde mijn vingertoppen met de scheppingsdrift van het bloed. Het was of poorten open werden
gestooten naar werelden, die tot nu toe duister en met
grendelen gesloten in mij hadden gerust, en of uit gebieden, die geen voet mag betreden, krachten naar mij
heen werden gezonden. Zoo zal het een dichter ook to
moede wezen, als het lied in hem opzingt, dat hem onsterfelijk makers zal, en door zulk een macht zal de prof eet worden begenadigd en gedreven, wanneer hij de
woorden van zijn goddelijke dwaasheid stamelen gaat.
Nadat ik mijn van levensgloed lichtende handers den
kranke op het voorhoofd en de borst had gelegd, zag ik
op tot Naar, die mij tot hiertoe geleid had, en toen begon
het diepste, vroomste wonder van dien dag. Had de tocht
over het water mij koortsig gemaakt en bereid voor visioe-
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nen, glansde en geurde dat sprookj e, dat ik door de stormen mee had gedragen, als een tot den rand gevulden
beker waaruit geen drop was gestort, straalde die zang
van Savitri mij zoo nog door de ziel en de zinnen, dat ik
een ontroerend gebeuren niet anders dan in de beelden
van dien droom kon zien, of was het mij waarlijk, tot
loon voor mijn bereidheid, gegeven, eenmaal, buiten de
blindheid om der oogen, van aangezicht tot aangezicht
met het mysterie to staan ? Yk kan het niet zeggen, maar
wat mij sloeg en zegende tegelijk met namelooze ontzetting was, dat Bertha niet alleen aan het voeteneinde
van de sponde wachtte, maar dat de schrikkelijke, de
gekroonde, de sombere koning van de wereld aan Naar
zijde rees. Zooals hij aan Savitri was verschenen, werd hij
ook aan mij geopenbaard, en terwijl hij met een stem
sprak, die geen stem kon heeten, terwijl hij achter zijn
gestalte alles van het leven schuil deed gaan en verschemeren, hoorde ik hoe zij beiden, als eens in het verhaal van
den godsman, kampten om een menschenziel. En zuchtende weerklonk, als de echo van wat ik reeds eer had
vernomen : „Waarheen mijn gade gebracht wordt, moet
ook ik gaan, dat is een eeuwig gebod van den plicht en de
liefde." En dan het antwoord, als over een sneeuwvlakte
binnengewaaid : „Laat of van mij, ge hebt een langen,
zwaren weg doorschreden." En Bertha: „Hoe kan mij
moeheid overkomen, als ik bij mijn liefste ben ; waar mijn
man is, volgt mijn voet, waarheen ge hem Yoert, ga ik
met hem, o Koning."
Werktuigelijk verrichtte ik mijn handelingen duurde
het uren, minuten ? Wat was ik meer dan een nederige
rietfluit, waarop een lied der vervoering werd gespeeld ?
En terwijl zag ik toe, hoe zij worstelde, nu eens innig
vleide en den onbarmhartige leek to verteederen, dan
weer den sterkere dan duizend, den dorscher der zielen,
terughield, en hem de kleine, zachte hand van haar liefde
dwingend op den schouder lei. Totdat eindelijk die god,
die engel, die nooit heeft gebogen, de Karen wegstreek
van het tempeltje y an Naar blank voorhoofd, Naar kuste,
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en als een rook, een morgendamp vali den zomer, in een
niet-meer-zijn verdween. Een jubelkreet juichte, ik voelde
het kloppen en ontwakend bewegen order mijn hander,
en uitgeput zonk ik neder, in de koelende ontspanning
van ik weet niet een bezwijming of een slaap.
Als ik de oogen weer opsl oeg, zag ik den zieke over eind
in het bed zitten ; Bertha stond bij hem met het kindj e
in de armen, dat de vingertj es uitstak in de zoete vreugd
van zijn onnoozelheid ; wat terzijde talmde mijn norsche
bootsman, beschaamd over zijn tranen. De lamp brandde
flauw en onwezenlijk, overwonnen door een edeler, klaarder
schijn. De nieuwe dag was aangebroken.
Wat valt er nog meer to vertellen ? Dit misschien, dat,
toen wij, voor de terugreis gereed, bij den oever waren
gekomen, en het vroege zonlicht de gestilde golven zagen
kleuren, ik Bertha's beide handen in de mijne drukte,
en haar bezwoer to vertrouwen, dat de ban nu voorgoed
was gebroken, en haar liefste leven zou. Wat zij, met een
glans van zegevierend geluk in de oogen, geloofde. En
dan nog, hoe bij mijn huiskeer wij ons sprookj e ten einde
lazen, en hoe ik in zijn reine verzen vond bevestigd
wat mij in die rijkste aller nachten zoo onzegbaar zeker
had gemaakt. Immers ook Savitri mag den doodsgod
vermurwen, en de gestorvene wordt opgewekt. „Hij waakt
op en strijkt zich de schaduw der andere wereld als een
droom van het voorhoof d. Zij draagt zijn bijl en Zoo
treden zij nit het struikgewas. Op haar linkerschouder
heeft zij de hand van haar gale gelegd, met den rechterarm houdt zij hem omsloten, en zoo schrijdt zij daarhenen,
rank en hoog en waardig als het statig hert der wouden."
Dit waren de laatste woorden van die schoone geschiedenis van de lief de eener vrouw, en toen ik ze Marianne
nit hoorde spreken, kwam het mij in de gedachte, dat
ook Bertha, dezen zachten en bijna weer zomerschen
morgen, zoo met haar genezende buiten zou treden, om
langzaam en voorzichtig het pad, dat langs de rivier
loopt, met hem op to gaan.

MYTHISCHE MYSTIEK
DOOR
MAURITS UYLDERT

I
INLEIDING
Prins Kropotkin vertelt in zijn boeiend levensverhaal
van de ontroering die hem beving toen hij, vermomd als
reizend koopman, de streek van de Amoer verliet en
voor het eerst Chineeschen bodem betrad, het aan Europeanen onbekende land dat toegang geeft tot de raadselachtige oostersche wonderwereld.
Voor hem liggen de wegen, velden en bergen die hem
het geheim zullen openbaren, zijn drang naar kennis
zullen bevredigen. Zal hij, stap voor stap voorwaarts
gaande, het wezen van die wereld, de machten die haar
karakter bepalen, doorgronden ? Of zal hij, na een moeizame refs teleurgesteld weerkeeren uit het onbekende
rijk, zoo arm aan kennis, zoo poover aan inzicht als toen
hij zijn tocht begon ? Hij vindt rivieren en bosschen, bergen
en groenende valleien ; zijn oog zal daarvoor niet blind
zijn. Maar de verrassing voor het oog is niet wat hij zoekt.
Hij wil de bronnen vinden van rivieren en beken, hun
kronkelend stroomgebied volgen, de waterscheiding be^
palen, de beteekenis kennen die de lijn van deze of
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gindsche bergkam heeft voor het westen dat hij verlaten
heeft en voor het geheimzinnige rijk in het oosten. Hij
wil weten door welke oorzaken de groei van stam en loof
zoo verscheiden is van die waarin hij tot dusver heeft
geleefd, hij wil de gesteldheid van den bodem waaruit
zij voortspruiten analyseeren en alle geheimzinnige
machten kennen die het yolk dat daar woont en de gebruiken van dit yolk zoo verschillend maker van die in
zijn eigen land.
Een gelijke ontroering en aarzeling bevangt hem, die
voor het levenswerk van een dichter staat. Al wordt
door de studie van een enkel boek slechts een klein
deel van 's dichters wereld voor hem ontsloten, het is
in essentie die wereld in Naar geheel met haar aanlokkelijke raadsels en de bekoring van Naar geheimen zin.
Ook hij wil het wezen doorgronden van het nieuwe rijk
dat voor hem ligt, het eigen rijk van den dichter, diens
rijk in de wereld. Ook hij wil de grenzen volgen en overschrijden waarachter de nieuwe goden wonen.
Liefde en bewondering voor schoonheid onderstelt
verwantschap. Wij zullen geen kunstwerk waarlijk beminnen en tot de kern doorgronden tenzij het ons de
geheimen van het eigen hart openbaart. Niets dan verwantschap kan ons in een dichterlijke wereld mnnen
leiden, slechts waar deze verwantschap zich gelden laat
opent zich voor ons het zichtbaar geheim. Als de schrijver
van dit artikel dus een analyse poogt to geven van Verwey's „Goden en Grenzen" 1) is hij zich van noodzakelijke
beperking bewust.
Zij, wier bewondering voor het werk van dezen dichter
ruimer is, wier kennis diepere gronden peilt, mogen den
schrijver daarom eenzijdigheid en onvolledigheid vergeven.
1) Deze studie werd geschreven naar aanleiding van Goden en
Grenzen door Albert Verwey, Amsterdam, bij W. Versluys. Na de
voltooi ng verscheen een nieuw werk van Verwey : De weg ran het
Licht (C. A. Mees, Santpoort ; „De Sikkel", Antwerpen) dat in de
hier aangeduide mystieke aspecten een nog dieper inzicht geeft.

312

MYTHISCHE MYSTIEK.

De inspanning die vele lezers zich moeten getroosten
wanneer zij pogen de poezie van Verwey to verstaan,
is wel allereerst, ofschoon niet uitsluitend een gevolg
hiervan, dat deze dichter ons een nieuwen vorm heeft
gebracht. Niet nieuw in den zin van volstrekt oorspronkelijk want aldus opgevat zal men in kunst noch in natuur
ooit „nieuwe" vormen vinden maar nieuw voor onzen
tijd. De geestelijke lens van den tijdgenoot is niet op
dezen vorm ingesteld en het beeld dat in zijn gezichtsveld komt blijft vaag, duister en ondoorgrondelijk. Hij
vergeet, dat hij bij elk nieuw perspectief, zijn aandacht
op andere wijze moet aanwenden en de wet van de traagheid beperkt hem tot dezelfde gezicht,s,einder.
Toch moet elke artistieke genieting met inspanning
worden veroverd. Zij die in een vorige eeuw vreugde
vonden aan Watteau zullen zich arbeid hehben moeten
getroosten om Millet to verstaan ; zij Wier gehoor ingesteld is op Mozart zijn zelden oogenblikkelijk ontvankelijk voor Mahler. En van Berlioz en Mahler tot Debussy
en Ravel is een overgang die meer geestelijke inspanning
vergt dan velen willen erkennen of zich kunnen veroorloven.
De poezie van Verwey ontstaat niet uit zintuigelijke
waarneming maar uit het innerlijk gezicht, uit verbeelding, uit droom. En als een ziener, die de beelden welke
in hem leven op den donkeren stroom van zijn ritmisehe
taal tot ons brengt heeft hij zijn bijzondere vorm van
poezie die men doorgronden moet. Zijn beelden zijn zelden,
en nooit uitsluitend, ontleend aan de verschijningsvormen
van de buitenwereld die elkeen gemeenzaam is; zijn gemoed is niet de spiegel van het daar levende schijnenspel maar van den gloed die in de verborgenheid brandt.
En daardoor heeft zijn beeld niet een licht herkenbare
gedaante, maar het is verschijning van een verborgen
binnen-wereld.
De vorm van Verwey's poezie is de mythische.
In zijn dichtwerk bestaat geen levensgevoel afzonderlijk en buiten verband met het Absolute.
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De wetten die het heelal regeeren en de kleinste verbizonderingen beheerschen worden in ieder beeld van
den dichter werkelijkheid.
Ieder levensgeval wordt gevoeld en gezien in zijn relatie
tot het Al en als een verschijningsvorm van het mystieke goddelijke, dat bij dezen dichter de Verborgene
heet. 1 ) Mensch en natuur als tijdelijke en vergankelijke
verschijningen in hun onverbrekelijke betrekking tot
de scheppende en tijdelooze doch onwaarneembare
macht die zich in deze aardsche wonderwereld openbaart,
ziedaar de inhoud van Verwey's dichtwerk die daarvan
tevens den vorm bepaalt.
Wat anders is de mythe, dan de verzinnebeelding van
het goddelijke in aardsche verschijning ? In Verwey's
poezie wordt ieder los levensgeval, eenvoudig en bevattelijk als natuurverschijnsel, de mystieke openbaring van
een goddelijke levensbron.
De mythe is in den geest van dezen dichter als een
glanzende spiegel, en iedere gedachte, iedere zintuigelijke waarneming, wordt daarin weerkaatst en belicht.
„De mythe is in me als breukloos glas", zegt de dichter:
Zij maakt de tuin tot paradijs,
De wereld tot een vreemde wijs
Waarvan het hart de zin verstaat,
En toont in menschen 't godsgelaat.
En al wat toeval heet, valt af,
Als duivel of als aas voor 't graf, . . . (148)

De op de mythe ingestelde geest maakt de mensch
bewust van zijn onverbrekelijke eenheid met het Goddelijke, heft ruimte op, en tijd, en al wat betrekkelijk is,
maakt den vaak somberen schijn van het aardsche leven
tot ondoorgrondelijke en geheimzinnige werkelijkheid
waarin Gods adem leeft, maakt het bewustzijn onsterfe_lijk en het oogenblik tot eeuwigheid. Men leze, ter verduidelijking, Verwey's Purim-spel „Mordechai" dat een
1) 0 God! zegt Augustinus ; geef aan de menschen, dat zij zien
in het kleine de gemeenschappelijke begrippen der kleine dingen en
der groote.
0. E. XX 119
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zuivere afspiegeling geeft van dit mythische. Want dlt
spel van Mordechai en de schoone Hadassa toont ons
niet den strijd tusschen Haman en Mordechai, tusschen
Haman en den stillen grooten Jood, maar de strijd tusschen
den vijand der Joden en den God der Joden, Haman en
Jehova, Jehova die handelt door zijn werktuig Mordechai.
„Looft nu Jehova !" zingen de joden
Looft nu Jehova,
Hem die het Lot wierp
Door de handen van Haman, —
Zonder dat een van ons
Zijn verborgen raadslag
Verstond.
(229)

Het mythische karakter leeft overal in de poezie van
dezen dichter, daar het tot zijn wezen behoort. Het is
in zijn verzen van dood en geboorte, van mensch en gemeenschap, van haat en liefde, van herfst en lente.
Wie zich, zooals deze dichter, van het mythische bewust is, wie het, zooals hij, in zijn bloed heeft opgenomen,
kan geen tijdelijke verschijning anders zien dan als openbaring van het Eeuwige. En ook het smartelijke dat
daarin gelegen is voor de mensch, die tenslotte toch aan
zijn tijdelijke menschelijkheid gehecht is, heeft de dichter
doorleden. Wie de vrouw zoekt en de elf vindt, verliest
jets, ondanks wezenlijk gewin. Doch ontkomen aan wat
een zegen is, maar toch somtijds als een vloek gevoeld
moet worden, is niet mogelijk voor wie het mythische
voelen, of laat ons zeggen het metaphysische inzicht eenmaal deelachtig werd.
1k ben geboren met die ban
Waarbuiten ik niet treden kan.
1k smacht maar menschelijke min
En zie alleen de mythe erin. (148)

mythische in de ziel geeft den geest het ongezochte
— en niet steeds begeerde — vermogen elke werkelijkheid to splijten tot op zijn kern van eeuwigheid. Maar
tevens het onschatbare vermogen om de eeuwige jeugd
Het
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to herkennen in de tijdelijke verschijning van kortstondige
praal, zij het van bezielde dan wel van onbezielde natuur.
De Spiegel van Verwey's ziel is mythisch. En wie zich
zelf in dien spiegel ziet weet, dat hij niet is wat hij meende
to zijn : „een bloem die even openbloeit", maar „een
onvergankelijke schijn" 1).
En hiermede raker wij de mystiek van Verwey's
levensbeschouwing en de kern van zijn levensleer, die
wij in de volgende h oof dstukken nader willen ontleden.
Want de scheiding tusschen vorm en inhoud die wij
hier een oogenblik hebben toegelaten, kan slechts begripmatig zijn, heeft geen werkelijkheid. Vorm en inhoud
zijn een. Het mythische onderstelt reeds de mystiek.
In het mystische is de mythe begrepen. De idee van een
kunstwerk ligt niet in het werk, zij is dit werk zelf, en
dit werk in zijn geheel. Zooals de schittering, de gloed
van een brilliant de stee p zelf is. „Die Leute suchen
gemn hinter einem Gedicht was sie den „eigentlichen
Sinn" nennen. Sie sind wie die Allen die auch immer mit
den Handen hinter einen Spiegel fahren als musse dort
emn Korper zu fassen sein" (Blätter fur die Kunst IV 1 2).
1) Gij nadert mij en spiegelt u
En dacht ge waart een kind van nu,
Maar ziet uzelf als eeuwigheid,
Als naakt en rein en vrij van tijd.
Gij schreit en wilt niet dat dit beeld
Dat uw toevallige schoonheid heelt
En niets is dan uw blijvende aard
Door mij als 't uwe wordt bewaard.
En zegt : is niet een spiegeling
In waarheid een verganklijk ding?
En zoo verganklijk ben ik ook :
Een bloem die even openlook.
Waarom dan laat gij me enkel zien
Wat ik niet ben, wat ik misschien
Wanneer ik dood ben eens zal zijn:
Een onvergankelijke schijn ?
(147)
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De verzenmaker somtijds, maar nooit de dichter, legt een
gedachte vast in rijm en maat. Deze gedachte echter
behoudt, ontdaan van rijm en maat, dezelfde waarde.
Voor den dichter is alles : het in ritme van taal levende
visioen. Zijn poezie is ritmische stroom van geestelijk
leven, een zijstroom nit het Al-levee dat door zijn ziel
geleid de maatslag van zijn hart verkreeg. De ziel van den
dichter is de lichtbewogen harp, door dit leven tot muziek
zingt Verwey,
gemaakt. „Mijn kracht is niet de mijne"
in de bekentenis van zijn afhankelijkheid „Hij is mij
rein geschonken" (132). En de zin van het levee is de
zin van zijn poezie, van elke waarachtige poezie. Daarom
zijn groote kunstwerken monumenten van het leven,
weerspiegelen zij den tijd waarin zij zijn ontstaan. Maar
dit geldt uitsluitend voor de zuivere kunst, fart pour
fart, daar alleen zij het leven spontaan bevat en weergeeft,
zonder eenige geweldpleging.
Er is nog een andere belemmering voor het verstaan
van, voor het medeleven met deze poezie. De mythische
„norm" is, zeiden wij reeds, niet de eenige. Een andere
moeten wij zoeken in Verwey's verhouding tot zijn tijd,
in het bevestigende, positieve, van zijn levenshouding.
In een wereld van wankelbaar geloof, van vlottend
pessimisme en verscheuring des gemoeds tengevolge van
eenzij dige analyse, in een wereld van levensdrang zonder
pool, van geestelijke begeerte zonder richting-gevende ster,
van geloofsverlangen zonder religieuse verbeelding, van
geestelijke differentiatie, verwildering en chaos, staat hij
met zijn sterke overtuiging en als strijder voor die overtuiging, als bouwheer van een geestelijke kathedraal.
En het is wel dit „bevestigende" dat hem in den stroom
van negatie die van alle zijden neerstort en draaikolken
van vernietiging vormt...... eenzaam maakt.
De verfijning van de poezie der laatste vijfentwintig
jaar heeft niet geleid tot werkelijk raffinement, maar tot
decadente verslapping, tot een loswroeten van het woord
uit zijn geestelijk en ritmisch verband, tot een woorden-
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en woordkunst, bevallig en liefelijk in schijn, dock in
wezen krachteloos en voos. Daartegenin zet zich dit eene
leven met zijn poezie als een omhoog-stuwende golf van
levenskracht, ritmisch-sterk, kerngezond, zwaar van
verbeelding....., die voor de verbeeldingloozen wel onbevattelijk moet blijven.
En toch, omdat deze dichter zijn droom tot werkelijkheid en de werkelijkheid evenzeer tot droom maakt,
omdat hij de schijn van de werkelijkheid tot in zijn
wezenlijke en onvergankelijke kern openlegt voor wie
ooren heeft om to hooren, staat hij vast en hecht in de
werkelijkheid van zijn tijd.
De vraag kan intusschen gesteld worden of in dit tijdperk van subjectieve negatie, van verwording in stede
van wording, het moment reeds aangebroken is voor
obj ectieve levensbevestiging, en of deze dichter met zijn
Goetheaansche koele hooghartigheid en zijn Miltoniaansche passie en religieuse drift niet to ver vooruit
staat en daardoor builen zijn tijd.
Het is maar wat men als het wezenlijke kenmerk van
deze levensperiode aanvaardt en hoe men haar waarde
schat. In elk tijdsgewricht botsen twee geestelijke stroomen op elkaar, een dalende, een stijgende. De eerste
heeft de lyrische en elegische bekoring die de schaduw
van den dood verleent ; de laatste de forsche en dramatische schoonheid van het zonnige leven. En de bekoring
maakt zich lchter meester van het passieve gemoed
dan de schoonheid.
Voorzoover poezie spiegeling van levee is hebben
beide geestelijke stroomen recht van bestaan. Maar daar
alleen de laatste een toekomst openschuift heeft slechts
hij bevruchtende en duurzame beteekenis. Er zijn overigens reeds symptomen die crop wijzen, dat de negatie haar
tijd heeft gehad. De wereldoorlog is haar apotheose geweest. Allerwege wordt de levensbevestiging gemobiliseerd.
De periode van analyse, passiviteit en differentiatie heeft
zich naar het schijnt uitgevierd. De synthese eischt zijn
rechten op. werk en bouw ! is de nieuwe leus gewoi den.
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De nieuwe tijd, geboren uit bloed en vuur, roept om de
scheppende Verbeelding.
II
DE MENSCH EN DE MEESTER
Wie de poezie van Verwey verstaan wil moet ontvankelijk zijn voor de toon van zijn vers, die gedragen
wordt door een sterk religieus gevoel. De macht, die
hem de religieuse inspiratie schenkt, die zijn ziel tot
instrument maakt van buiten-wereldsche sferen, tot wie
hij zich richt in hartstochtelijke aspiratie, noemt hij de
Verborgene, de Meester.
De Verborgene is God, in wezen verscholen achter
den schijn van waarneembare werkelijkheid, kern en
brandpunt van het geestelijk zoowel als van het zintuigelijk heelal 1). Maar tegelijk dit heelal zelf en „de grond van
aarde en wereld". (103) Zoo is de zon oorsprong van de
gloed die het aardsche leven wekt, dock die gloed zelf
tevens.
Het wezen van de Verborgene uit zich op tweeerlei
wijze : concentrisch en centrifugaal. De Verborgene slingert zijn stralen door het heelal, dock de wereld die uit
deze stralen tot veelzijdig leven kiemt, tot zintuigelijk
waarneembare verschijning, wordt, in Ziju machtigen
ban geklemd, om de kern bijeengehouden. Dit bindende
element, deze concentrische functie zoowel als die van
het aan de kern ontvliedende, openbaart zich in elk
levensverschijnsel, dus ook in de menschelijke aandoeningen, hartstochten, begeerten, in heel het menschelijk streverr. Hoezeer dit op verspreiding, splitsing, verdeeling, op wegschieten in de eindeloosheid, op ondergang ten leste, gericht mag zijn, het draagt met zich
mede de ingeboren neiging om tot zijn oorsprong terug
1) Die onbegripelike hoghe nature Gods, die onthoghet alien creaturen inden hemel ende inder erden ; want al dat creature begripet, dat
JOHANNES RUYSBROECK.
is creature.
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to keeren, zich daaromheen to groepeeren, zich daarin
op to lossen.
Verwey's poezie is allereerst menschelijk. Zij geeft ons
een beeld van de verhouding tusschen de Meester
als scheppende en leidende macht
en de mensch,
van Zijn invloed, door centrifugatie en binding, op het
menschelijk complex.
In de reeks gedichten „De Mensch en de Meester"
toont de dichter ons de Meester als een verborgene in
een bloemenhof, roerlooze gestalte die schuilgaat in de
lustwarande maar aan heel die groei van kleur en geur
Leven schenkt. Hij laat het leven groeien en bloeien
in tal van gedaanten maar hij is de macht die aan de
veelheid bindende wetten stelt ; niet minder magnetische
kern dan uitstralende bron.
Zoo ook leeft de Verborgene in de mensch. Deze is
uit Hem voortgekomen ; hij zal, in welke banen hij zich
ook bewegen mag, tot Hem terugkeeren. Uit het groote
Dnbewuste de macht die zijn bewustzijn niet omvatten
kan opgerezen bij zijn geboorte, zinkt hij daarin terug
bij zijn dood. Zoo blijkt de God die zijn oorsprong is
tevens de macht to zijn die hem grenzen stelt. Begrenzing is identiek aan de bindende macht van het Goddelijke.
Het geheim van de macht die de Meester heeft over
de mensch is eenvoudig. Dat de mensch aan den Meester geheel en al toebehooren moet, en dat zijn individualiteit in den Meester moet ondergaan 1) vindt verklaring
in 's menschen oorsprong. De mensch toch heeft niets
uit zichzelf, ontvangt leven en gedaante uit de goddelijke bron 2). Want zoo spreekt de Meester tot de Mensch :
1) Op de klacht van den mensch:
,,Mijn hart, sinds kort geboren,
Ilan rilet zoo gansch vergaan..."
is het antwoord van
den Meester: Gij moet mij heel behooren :
sterven — nu en voortaan. (14)
2) En ik zeide aan alle dingen die de poorten van mijn vleesch om-
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Uw lichaam, uw gedachten
Zijn mime, ik schiep ze en blijf
Van de eindlooze geslachten
Onsterflijk ziel en lijf.
Ik schiep ze en 't heir van zonnen
Dat wentlend wielt en kreist
Is de eeuwig onbegonnen
Wereld, die Mij bewijst. (16)

Al wat de mensch wil, komt voort uit de Verborgene,
al wat hij begeert komt voort uit de Verborgene. Hij,.
geheel, komt voort uit de Verborgene en is slechts
nietig onderdeel van God's aardsche verschijning. Zwakte
alleen, verblinding belemmert het inzicht.1)
Dit is de verhouding tusschen den Meester en de mensch.
God is de almachtige, allesomvattende, het al-scheppende ;
de mensch is in deze schepping tijdelijke verschijning,
machteloos zonder den Meester en gevangen in zijn begrenzing.
Zoo plaatst de dichter naast het W eeld der Goden dat
der Grenzen.
Meent de mensch dat hij leven kan onafhankelijk van
God, buiten Zijn bindende macht dan dwaalt hij in verblinding en smaakt de pijn van het onbevredigbare verlangen dat lijden heet. Als een uit de zonnesfeer geschoten
hemelbol, die in het kille duister van de eindelooze ruimte
verdwijnt, vindt hij zijn geestelijken dood. Schijnbaar
voortbestaande is hij reeds door het Almachtige tot den
kern van het heelal ingezogen. En dit schijnbestaan is
zijn lijden.
staan : Gij hebt mij van mijn God gezegd, dat gij het niet zijt, zegt
mij iets van hem. En zij riepen uit met luide stem: Hij heeft ons
AUGUSTINUS.
gemaakt.
1) Wir gehen aus hier in der Zeit von der ewigen Geburt, die Gott
der Vater geboren hat and ohne Unterlass gebiert in Ewigkeit. Die
Sonne wirft ihren Schein in die Luft and die Luft empfahet das Licht
and giebt es dem Erdreich and giebt uns in demselben, dass wir erkennen
den Unterschied aller Farben. Wie nun das Licht auch formlich in der
Luft sei, es ist dgch wesentlich in der Sonne: der Schein geht eigentlich
aus der Sonne and entspringt in der Sonne and nicht in der Luft.
MEISTER ECKHART.
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Want er is tweeerlei wijze om tot God in to keeren
door bewust streven, helderziend willen, of door zich
passief weg to laten stroomen in het onbewuste. Ook in
dezen tweeden staat, die van lijden en schijn-bestaan,
kan het inzicht tot wedergeboorte voeren en de mensch
uit zijn pijnen verlossen, inzicht dat geboren wordt uit
liefde.
Zonder dit inzicht blijft het verlangen onvervuld. Het
wroet in de onbevredigde ziel, het „wreed verlangen naar
altijd anders ongebonden leven", verlangen naar splitsing, Jiff erentiatie tot in eindeloosheid en is tegelijk
toch altijd een verlangen naar vormgeving, binding.
Maar in mij woelde aldoor een wreed verlangen
Naar altijd anders ongebonden leven
Dat ik daarna mocht binden tot gestalte. (116)

Zij het binding tot gedifferentieerde gestalten; n i e t de
binding van de ziel met God waartoe de weg naar het
inzicht, die in den tuin van Eroos zijn aanvang neemt,
allereerst gevonden moet worden. Maar de aldus geschapen gestalte bevredigt niet, omdat haar schepper zich
niet ontworstelen kan aan het besef van haar tijdelijkheid. Het verlangen blijft in de heldere wereld van de
door hem geschapen gestalten een onderstroom van
verwoestende willekeur.
Want eindloos, onuitspreekbaar blijft verlangen,
Het schreiend beeld in zon van sneeuwgestalte,
Een juichen diep doorruischt van dropplend klagen,
En zichtbaar eeuwig woelt het door de tijden
Als de onderstroom van het geschapen leven,
Als donkre wilkeur onder heldre wereld. (119)

Het verlangen naar ongebondenheid, ja naar bandeloosheid als tegenstelling tot het verlangen naar binding
is het dramatische conflict van iedere hartstochtelijk
levende mensch. En de smart om het vergankelijke van
de verkregen binding-in-gestalte, van den voltooiden vorm
die in den tijd wegsmelt als een sneeuwen beeld voor de
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onverbiddellijk stralende zon, de Eeuwige, is een smart
van dezen tijd.
Bevrediging van dit verlangen, leniging van deze smart
kan men alleen vinden in het contact met het Goddelijke en men kan het benaderen door het op differentiatie
gerichte verlangen als zoodanig of to wijzen, door elke
versplintering en vormeloosheid of to wijzen, door begrip
en gevoel gestalte to gevon, dat is : grenzen to stellen 1).
Tegenover de analytische geestesrichting plaatst Verwey
de synthetisehe. Niet differentiatie maar concentratie,
niet het wegglijden op een stroom van vaag gevoel maar
het welbewust stellen van grens maakt de ziel bereid
tot hereeniging met de Verborgene.
En dit wil zeggen dat het naderen van den Meester
langs den weg van het door liefde verhelderde inzicht
wordt voorbereid door tucht van ziel en geest, door het
omlijnen van gedachte en gevoel, door de schepping van
gestalte, door de macht van het aan de ziel ontrezen Beeld.
Verbeelding is de groote leermeesteres in de school van

het leven die de mensch rijp maakt voor zijn hoogst
geluk, dat in den stroom van wisselvallige tijdelijke verschijningen vast staat als een rots.
Liefde voert den mensch in de veilige armen van den
Meester. Maar reeds in den Droom
de scherp-omlijnde
gestalte van de Verbeelding nadert hij hem. Want de
Verborgene leeft in iedere gestalte, iedere gestalte is de
verzinnelijking van zijn bestaan. „Zijn eenheid leeft in
het vele". De Verborgene is alom tegenwoordig, ziet ons
aan door de oogen van ieder menschelijk gelaat.
Staat gij aiet achter menschlijke aangezichten,
Mijn lieve meester, als een nieuw gelaat
Dat heenschijnt door het oude ? (123)

zingt de dichter. De Verborgene straalt zijn wezen uit,
1) Een aandoening die een lijding is houdt op lijding to zijn, zoodra
wij ons daarvan een heldere en duidelijke voorstelling vormen.
SPINOZA. (Efhica V, 3).
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projecteert zich door middel van het zintuigelijk waarneembare. Al is hij daarom nog niet to genaken door bemiddeling van het zintuigelijke.
Wie zal door 't zichtbre aan het verborgne raken ? (123)

Want met onze zintuigen kunnen wij slechts de waarneembare verbizondering, niet de eenheid die in het vele
leeft, omvatten. De zintuigelijke functie is ontledend,
niet synthetisch. God blijft het onnoembare, ondefinieerbare, onomgrensbare geheim.
Naamloos geheimnis : hoe ik tast en delf,
Ik kan niet anders doen dan voorbereiden.
Ik kan niet anders doen dan beeld van tijden
Bootsen of gij dat waart.
Ik kan niet anders dan u droomen,
Uw afglans zien op aard,
En zeggen : zie, mijn meester is gekomen,
Hij is mijn droom, hij heeft zich geopenbaard. (126)

De Verbeelding alleen kan de mensch in staat stellen
door het tijdelijke het eeuwige, door het individueele
het onpersoonlijke to naderen.
Toch heeft aan de Verbeelding ook en allereerst het zintuigelijke deel. Hoezeer de zintuigelijke functie ontledend is, zij stelt tevens de omgrenzing waaruit de
gestalte ontstaat. Het zintuigelijke als doel is niets, maar
als middel, als primaire functie der Verbeelding is het
onmisbaar ') en zeker worden de zinnelijke waarden niet
verwaarloosd in deze levensleer. Wie mij als geest wil
mnnnen, spreekt de Meester, vindt mij niet tenzij hij zijn
zinnen op de waarneembare wereld richt, haar met zijn
zinnen beheerscht en „het vele" omvat, waarin Gods
eenheid zich openbaart :
Natuur is zoet van zinnen (19)

en:
1) De ziel kan zich niets verbeelden en zich evenmin lets van het
verledene to binnen brengen, dan zoolang als het lichaam bestaat.
SPINOZA. (Efhica, V, 21).
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Wie mij als geest wil minnen
Vindt Een, maar vindt mij niet
Als hij met al zijn zinnen
De wereld niet gebiedt.
Mijn eenheid leeft in 't vele. (22)

Achter menschlijke aangezichten staat de Verborgene^
Hij leeft in ieder blad van heester of boom, in iedere
spartelende vJisch, in ieder kwetterend vogeltj e, in de
groene gletschervelden, in de rozige schijn van de wolken.
Zijn eenheid leeft in 't vele en bindt dit vele tot eenheid
hoe verscheiden het ook schijnen mag. Ja, het is misschien
juist in de momenten dat het menschelijk leven de uiterlijke verdeeldheid het scherpst demonstreert, in tijden
dat het eene deel der menschheid tegen het andere opstaat, dat wij de eenheid die in alle gestalten leeft het
diepst beseffen : door ons smartelijk hunkeren naar die
eenheid. Want dit gevoel van verlangen is wezenlijk in
ons, gaat uit boven elk gevoel van antagonisme.
Men hoore wat voor dezen dichter de strijd der volken is:
De storm bruist aan. De donkre takken kraken.
Er is een weenen dat de zielen splijt.
Er is een matte en vale onwerklijkheid
Die opgaat boven flakkerende daken.
Er is een scheuren, zinken en verzaken
Dat de afgrond door en tot de heemlen rijt,
En nergens grond waarop de voet niet glijdt
En nergens woorden die geen harten wraken.
Er is een kloof. En daarin vast to staan.
Mijn donkre Zelf ! Had ik daar niet gevonden
U mijn Verborgne, u mijn Heelal, de gronden
Van aarde en wereld : ik had niets geweten
Dan op de puinen van mijn rijk gezeten,
Een dwaas, to sterven in mijn arme waan. (103)

III
GODEN EN GRENZEN

Tegelijk met het Godsbegrip is reeds het grensbegrip
omlijnd. De bindende macht van het Goddelijke is het
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wezen van elke begrenzing. ledere uitstraling, iedere
diff erentiatie die verschijning wordt heeft grens, want
juist haar omgrenzing, haar omlijning maakt haar tot
waarneembaarheid.
Alleen de Verborgene, de alomtegenwoordige, is de
grenslooze. En joist daarom buiten de waarneembaarheid
en... verb orgen.
Daartegenover staat de mensch, waarneembaar in
Gestalte en Woord en in deze begrenzing een gevangene.
Een gevangene die overigens niet gelaten berust in
zijn lot maar met ongeduld rukt aan de grenzen van
lichaam en geest om zich aan andere lichamen, andere
geesten to paren, uit eenzelvigheid tot gemeenschap to
geraken en door gemeenschap tot het algemeene en grenzenlooze.
Het is de geheime magnetische macht van het Goddelijke die hem tegen zijn grens van ruimte en tijd in opstand brengt, die roept en lokt en door het aldus gewekte
gevoel van opstandigheid, ongeduld, neiging tot uitbreken uit de gevangenis en tot hereeniging met het
E ene het b ewustzij n wekt 'van de eenh eid in de diff erentiatie en van de alomtegenwoordigheid van den Meester.
Juist als dit gevoel van ongeduld zich het hartstochtelijkst laat gelden beseflen wij deze eenheid 1).
Toch kan geen sterveling buiten de hem gestelde grens.
1) Als schoone uitheemsche bloemen komen menschen
Tot ons en openbaren zulk een schat
Van vormen, tonen en gedachten, dat
We onszelf en onze eenzelvigheid verwenschen
En ongeduldig rukken aan de grenzen
Die ons beperken tot dit enkle vat
Van lichaam waar aldoor dit enkle blad
Van ziel in bloeit om aanstonds to verslensen.
Maar als hun oogen spreken tot onze oogen
En wij ontmoeten door de vormen heen
Hun ziel, dan staan wij stil en zachtbewogen,
En zeggen : zie, zijn niet de zielen een
Die nu een oogwenk naar elkaar zich nijgden
En door elkander naar 't oneindige hijgden ? (93)

326

MYTHISCHE MYSTIEK.

Zonder die grens is zijn bestaan...... onmenschelijkP
Evenzeer als het donkere verlangen om de grens to verbreken behoort de grens tot zijn wezen. In de eindelooze
ruimte behoeft het individu de cirkel waarvan hij tegelijk middenpunt en peripherie is, de wereldcirkel van
zijn Ik. Besef van zijn kracht als Ik-heid en eenling, besef
tevens van de verborgen eenheid in de differentiatie zijn
l^eiden noodzakelijk voor zijn bestaan. Zonder dit dubbelbesef is ondergang onvermijdelijk. Hij zal met het tweede
en zonder het eerste zijn persoonlijkheid en karakter to
loor zien gaan, met het eerste en zonder het tweede zal
hij zich afsluiten van zijn medeschepselen in een vijandige
eenzelvigheid die tot botsing, strijd en ondergang leiden
moet.
Wat voor den eenling geldt gaat evenzeer op voor een
groep, een yolk. Toen heele naties zich in hun omgrenzing, hun cirkeltj e opsloten en elk besef van de gemeenschap verloren hadden was de wereldoorlog onvermijdelijk. Doch ook in die tot waanzin opgedreven roode
koorts van vijandige eenzelvigheid heeft het dubbelbesef ten slotte gezegevierd. Het moet daaruit to sterker
bewust geworden zijn.
Meer dan de vormen binden ons de landen,
De volken, de gemeenschap van ons worden.
Meenden we soms dat zielebloemen dorden
Nu hier en ginder alle grenzen branden ?
Zij bloeien voort. Hun zwijgende offeranden
Gaan aldoor naar onze eigen smetlooze ether,
Waarin de diepre ziener, vastre weter
Die in ons hart leeft de eeuwige ingelanden
Herkent die daar uit alle volken wonen. (94)

De vrije ontwikkeling der persoonlijkheid „toch opgenomen in iedre bond, goed burger en goed geus", (81)
ziehier het beginsel van de omgrenzing. Maar...... net
uitzicht op den einder, met het besef van het eindelooze
condom zijn eindigheid en het verband tusschen beiden :
„een breed bestaan
Waarin wij los van de eindlooze vervlechting
Op luchtige voeten naar een einder gaan. (80)
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De noodzakelijkheid van de grens en de aangeboren,
natuurlijke drang tot verbreking van de grens, het conflict tusschen eenzelvigheid en gemeenschapsgevoel, tusschen gebondenheid in gestalte en drang naar het gestaltelooze, oneindige : wij zien het beeld daarvan in ons lichaam,
in de loop van ons bloed. Het klopt aan de wanden der
aadren, het wil ze verbreken, wij voelen de slag van zijn
onstuimige drang iedere seconds in onze pols. Ons behoud is dat de weefsels het bloed begrenzen ; de kracht
waarmede het zijn ban breken evil is...... onze levenskracht. Zonder het weefsel dat het bloed bindt, zonder
de drang van het bloed tegen dit weefsel ware leven niet
mogelijk.
Alleen als het bloed drijft tot geslachtelijke voortbrenging wordt de grens verbroken, zien wij het persoonlijke tot het onpersoonlijke worden. Dan wordt het
individu schakel van de onbegrensde, de eindelooze keten
der geslachten. Dit is het mysterie van Eroos : dat de
persoonlijkheid door zijn demonische bezieling de macht
verkrijgt zijn individueele begrenzing to breken zonder
onmiddellijk ten under to gaan.
In de liefde verwezenlijkt zich de oneindigheidsdrang,
liefde heft de menschelijke begrenzing tijdelijk op en
maakt den mensch...... goden gelijk ? Ook waar de
goddelijke hartstocht de mensch bezielt blijft de grens
bestaan : in het persoonlijk karakter van zijn hartstocht.
Als hartstocht is zij goddelijk en ontsluit zij alle grenzen :
als menschelijke hartstocht blijft zij menschelijk en
begrensd 1).
Zooals de droom van den dichter samenspel is van
„vurigheid des gemoeds" en „scherpte van geest", van
„liefde en noodzaak", van het zich in de ruimte verliezende
vormelooze en „de waste vormbepaling" (zie: „donge
Dichter I, VII, IV") is heel het wezen van den mensch,
1) On peut dire que si la tendance a s'individuer est partout presente
dans le monde organise, elle est partout combattu par la tendance a se
reproduire, zegt Bergson (L'Evolution Creatrice).
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en tevens het wezen van het menschelijk leven, juist
zooals dat van het Al-leven : een samenspel van drang
en begrenzing, een wisselwerking van centrifugale en
concentrische macht.
Contrast tusschen drang en begrenzing : contrast
tusschen hartstocht en geest 1 ). Want bewustzijn, d.i.
geest, maakt den mensch tot individu, terwijl de hartstocht erop gericht is het individu in het universeele, het
relatieve in het absolute to laten ondergaan...... of
opgaan. En zooals drang en grens, hartstocht en geest
tegenover elkaar staan en elkaar in evenwicht houden,
staat het verlangen naar bandelooze vrijheid tegenover
de ingeboren behoefte aan het verbond van een gemeenschap en is de arbeid „die daaglijks bindt en bouwt,"
die aan de hartstocht bevrediging schenkt door de vrijheid
tot scheppen en den geest bevredigt door de noodzaak
van vorming het verlossende element dat het pijnlijke in dit contrast opheft. Arbeid is de dubbelzijdige
functie die geest en lichaam redt uit de botsing van eenzijdige tendensen.
Waar evenwel het gevoel van individueele vrijheid
tegen het bewustzijn van de gemeenschap, waar hartstocht tegen geest in opstand komt, waar het evenwicht der tendensen wordt verbroken ontstaat het conflict, to pijnlijker naarmate de tegengestelde machten
sterker zijn. Zoo leed Hadewych, die sterk was in hartstocht en sterk in geest, onder het conflict dat in Naar
Vizioenen uitgesproken wordt 2). Haar hartstochtelijke
lief de tot God dreef haar ertoe de grens die aan den
mensch gesteld is to overschrijden, tot God en boven God
uit to gaan en uit pure liefde voor de menschheid God
zelf to richten. Toch was haar geest to helder, haar bewustzijn to sterk om de grens van Naar menschelijkheid
1) Zie het „Purimspel" : de geest die grenzen stelt aan de hartstocht: Mordechai die zegeviert over Haman.
2) „De Vizioenen van Hadewych " in hedendaagsch Nederlandsch
overgebracht door Albert Verwey. -- Santpoort, C. A. Mees ;
Antwerpen, „De Sikkel".
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unders dan tijdelijk to vergeten. En aldus werd zij tusschen geest en hartstocht geslingerd en op het rad 'van
haar vroomheid gemarteld. De vrijheidsdrang van haar
gemoed en het knellende bewustzijn van haar gebondenheid aan de aarde, ziedaar het conflict waarin zij geleden
heeft, en zooals deze dichter het ons laat zien. Vrijheid ?
.Ja, maar:
Vrij
Zooals de vuurberg vrij is, die zijn sneeuwge
Top met het zwerk, zijn voet met de vallei
Vereenigt, maar 't inwendig gloedgetij
Wel een voelt met de aardmiddelpuntige gloeden,
Maar ook door die niet wordt ont-element,
Ontwerklijkt en ontwezend. (178)

Ook het vrije vuur heeft zijn aarde-gebondenheid,
zijn grens.

RUIMTE, TIJD EN GEMEENSCHAP
Grens onderstelt ruimte en tijd en is niet denkbaar dan
tusschen twee eenheden dye neven elkaar in de ruimte
bestaan, of in den tijd en heeft met ruimte en tijd de
relatieve werkelijkheid als subj ectieve projectie gemeen.
Grens onderstelt dus splitsing van de intrinsieke eenheid
in veelheid van verschijningsvormen. Grens is ondenkbaar
bij het absolute, dat oneindig en grenzeloos is; uitsluitend
clenkbaar bij het relatieve : een betrekkingsvorm. Grens
is alleen mogelijk tusschen „het eene en het andere".
Maar veelheid van verschijningsvormen onderstelt
gemeenschap. „Het eene en het andere" is niet denkbaar zonder relatie, zonder gemeenschapsbetrekking.
En dat deze gemeenschap voor de mensch van beteekenis is, dat het voor het individu noodzakelijk is om aan
hetgeen onverdeze gemeenschap niet slechts lijdelijk
maar
ook
actief
deel
to
hebben,
is een der
mijdelijk is
eerste beginselen van de hier behandelde levensleer.
Tijd is voor dezen dichter :
0. E.XXII9

21
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G eheim geheel van woordenlooze binding
Bat in ons leeft en rustig rusteloos
Elk oogenblik in ons een korte poos
Laat gloren als persoonlijke bevinding,
Doch dan, zoo 't ware als straf voor zijn verblindingp
Doet nederzinken in de donkre hoos
Die al 't bizondre bergt en voor altoos
Meevoert in zijn bewustelooze omwinding : — (95)

Als deel in de veelheid der ruimtelijke verschijningsvormen is de mensch in den stroom des tijds moment van
persoonlijke bevinding. Als moment van persoonlijke bevinding en bewustwording komt hij tot het besef van
zijn individueele begrensdheid, maar tevens tot het besef
van de gemeenschap en van zijn plaats daarin. Hij beseft
dat hij een schakel is in de steeds voortglijdende keten.
Ook in den vorm des tijds openbaart God zijn dubbelzijdige functie van concentratie en centrifugatie. Het
individueele bewustzijn zal deze dubbel-macht nooit
scherper doorschouwen dan door zich to verdiepen in het
wezen van dien worm van tijd, de Tijd die hem verbizondert als moment van „persoonlijke bevinding" en wederom meesleurt in de elke verbizondering nivelleerende,
„donkere hoos van bewustelooze omwinding".
Hoezeer het individu zich daarom bewust moment
en omgrensde persoonlijkheid gevoelen mag, in de alle
verschijnirigsvormen omspannende en meesleepende
stroom van den tijd is en blijft hij onverbiddellijk gebonden aan de wet die hem en het h eelal
het h eelal en
dus ook hem beheerscht. Daarom leeft de enkeling
op de maat van de groote klok Tijd die voor elkeen de
zelfde uren slaat, op de maat der seizoenen, en der dagen,
waar maaltijd, slaap en werk voor den eenling en voor
alien gelijkelijk worden verdeeld. Zoo ketent de tijd de
enkeling aan de wet die voor alien geldt, aan de wet van
de gemeenschap, waarbuiten daad noch gedachte levensvatbaar kan zijn.
Geen daad van mensch, van bloed noch brein,, kan duren
Als niet een wet haar en 't heelal doorstreeft.
Daarom is 't huis, daarom 't gezin, gebonden
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Aan tijden die de zon in 't reizen toont,
Tijd van seizoenen, dagen, stellige stonden
Van maal, slaap, werk. Voor al wie de aard bewoont
Wordt zoetste vreugd in saamstemming gevonden,
Niet in de alleenheid die terzijde troont. (96)

Het doorgronden van het wezen des tij ds maakt de
mensch bewust van zijn gebondenheid in de gemeenschap, in de geestelijke gemeenschap ook, dock doet
tevens in hem het besef openbloeien van het tijdelooze
waaraan hij evenzeer deel moet hebben, de eeuwigheid,
zooveel wezenlijker dan de waan van „verleden en toekomst". En dit besef redt hem voor vertwijfeling, refit
hem uit de waan van zijn betrekkelijkheid en nietige
vergankelijkheid. Hij wordt zich onvermijdelijk bewust,
dat in zijn tijdelijk en vergankelijk zelf de Eeuwige zich
openbaart, dat hij als begrensde schakel in den keten
van den tijd deel is van de eindelooze keten, als voortgej aagde walk in de storm deel van het eindelooze zwerk 1).
Uit momenten van wanhoop om tijdelijkheid en vergankelijkheid verlost het inzicht in het wezen van den tijd,
in het wezen van de gemeenschap. Zelfgevoel verlost
ons. Niet de zelf overschatting van den man „die zich een
god gevoelt" (97) maar, het zelfgevoel dat voortkomt
nit verhelderd inzicht, nit het bewnstzijn dat ons
„donkre zelf" de schuilplaats is van God.
Dit is het verlossende inzicht, de reddende godsvrncht,
de bevrijdende vroomheid. Een zelfgevoel dat slechts
een stap is, zooals wij in het volgende hoof dstuk zullen
aantoonen, tot zijn tegendeel: zelfvergeten.
Want de Verborgene is de eene bindende, de al-omvattende, de eenwige macht waaraan wij geheel-en-al
toebehooren ondanks tijdelijke verbizondering 2). Daarin
1) Wi hebben alle, boven onse ghescapenheit, een ewich leven
in Gode, alse in onze levende sake, die ons ghemaect ende ghescapen
heeft van nieute ; maer wi en sijn niet God, noch wi en hebben 'YriS
JOHANNES RUYSBROECK.
selven niet ghemaect.
2) Ende onse geschapen wesen hanghet in dat ewighe wesen, endo
het es een met hem na weseliken sine. JOHANN ES RUYSBROECK.
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gaan wij op bij lichamelijk sterven zoowel als bij geestelijke verheldering ; daarin vindt onze begrensde persoonlijkheid de bevrijding uit zijn grenzen. En daarom spreekt
de Meester tot den mensch :
C ij moet mij heel behooren :
Sterven — nu en voortaan. (14)

Sterven is hier niet het plotseling en volstrekt verval,
maar de geleidelijke terugkeer van de verbizondering
tot het algemeene.
De Verborgene is de Eeuwige die in ons tijdelijk hart
zijn onvergankelijk woonoord heeft.
Al wat uw hart bewoog
AIs straalde 't uit de verte,
Ben Ik, die tijdeloos
Als eenig vast gesterte
Uw hart tot woonoord koos. (15)

Het koninkrijk Gods is binnen in u. Gott ist in alien
dingen wesentlich, zegt Meister Eckhart.
En de onsterfelijkheid.
Tijd is grens en beiden zijn vorm van gedachte, vorm
van voorstelling. Maar het tijdelooze en onbegrensde,
het eeuwige is het wezenlijke dat „bij zich bestaat".
De Verborgene is het onvergankelijke Absolute waartoe
iedere individueele verschijningsvorm lichamelijk en
geestelijk behoort. En wat wij sterven noemen is slechts
het opgaan van het relatieve in het absolute, van de
straal in zijn bron.
Sterker dan ooit wordt het besef der onsterfelijkheid
bij ons gewekt in de lente als de eeuwigheid van de bloei
over de tijdelijke verstarring, de schijndood van de
winter, zegeviert. De lente is het symbool van de eeuwige
jeugd, geeft aan het gemoed de zekerheid van de eeuwige
jeugcl, de zekerheid dat de ziel zich ten laatste loswinden
zal uit de gestadig vervalende omranking :
Waar de wereld voor een tijd
Haar mee bond tot sterflijkheid. (144)
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En dit besef is zoo sterk, een golfslag van overtuiging
zoo onweerstaanbaar, dat geen bouw van intellectueele
architectuur daartegen standhouden kan. „De lente is
in mijn hart !" juicht de dichter
De lente is in mijn hart,
Ik kan er niet van zwijgen.
De bron lag toegespard,
Toch bleef het water stijgen
De lente is in mijn hart.
Het huis was zwaar gebouwd,
Zijn steenen muren wogen :
Een donker kloppen stouwt
Vergeefs aan vloer en togen :
Het huffs was zwaar gebouwd.
Maar diepst verholen bron
Drong onweerstaanbaar boven :
Het nat daar geen op zon
Doorwatert alle hoven
Uit diepst verholen bron. (146).

want het
is een innerlijke openbaring, een godsgeschenk en zich
op zichzelf bezint, ziet zich als hetgeen hij buiten individueele begrenzing is
wie dit gevoel eenmaal verkregen heeft

als eeuwigheid,
Als naakt en rein en vrij van tijd. (147).

En hij zal niet slechts in zichzelf maar in al het tijdelijke zien de verschijning van het eeuwige, en van de
„bloem die even openlook" de onvergankelijke schoonheid genieten. De wereld wordt hem paradijs, in het
menschelijk aangezicht herkent bij de blik van het godsgelaat, de vrouw die hij liefheeft wordt onsterf elijke elf,
haar schoonheid een mythe en onvergankelijke vreugd.
Dit is de werkelijkheid, die zich openbaart aan hem, die
het web van den tijd verscheurt en een bilk mag werpen
in de kristallijne eeuwigheid ; aan hem, die de zegening
ontvangt van den Heiligen Geest ; aan hem, die stijgt
tot het blijvend en levend besef van de onverbrekelijke
eenheid der verschijningsvormen met de Verborgene.
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In de Lente openbaart zich de Heilige Geest als symbool
der onsterfelijkheid. Hoe broos en teer zij verschijnen
nag, de voorj aarsf ee, zij kan niet sterven :
Het is een schijn als wij u derven :
Gij zijt ! is 't zeekre dat ik weet.
Nu schreide ik weer, maar om 't erkennen
Dat ze in ons leeft, dat ons geslacht
Van de aanvang haar heeft meegebracht,
Een ziel met toegevouwen pennen,
Maar die zij altijd onverwacht
Weer rept als wij hun vaart ontwennen —
Die zich in blad en bloesem toont
En in de vroege loofgewaden,
In voorjaars hemel en de zaden
Van schepslen waar haar geest in woont,
Doch die 't natuurlijke gebeuren
Niet heeft, het aanziet als een kleed,
Waarboven zij zich op kan beuren
En dan eerst heel ons eigen heet. (154).

En zooals de lente onsterfelijk is ondanks sterfelijke
schijn, zooals de ziel onsterfelijk is ondanks schijn van
vexgankelijkheid, is de liefde onsterfelijk, die in de ziel
de lente is.
V
DE LIEFDE
De liefde als scheppende macht is universeel, nster(eliji en absolnut.
De liefde, zooals zij in de poezie van Verwey verschijnt
is de erotische, inspireerende macht, die door aansehonwing van sehoonheid of begeerlijkheid in het hart gewekt, :de ziel opstoot nit winterlijke verstarring en tot
geestelijke levenverwekking drijft.
Dr. J. D. $ierens de Haan beschrijft in zijn werk over
Dante 1) de beteekenis van de erotische liefde als inspi1) Dr. J. D. Bierens de Haan: Dante's mystische reis -- Amsterdam, S. L. van Looy,
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reerende en daardoor waarheid-leerende macht en hij
stelt deze nadrukkelijk tegenover de moreele liefde
van de christelijke zedeleer, die een deugd is zooals er
andere deugden zijn. „De liefdesontroering"
de eratische „vergeestelijkt zich en wordt bewustzijn van de
harmonie der wereld die alsdan met dezelf de oogen wordt
aangezien als waarmee de minnaar zijn bruid aanschouwt.
Voorwerp der liefde en lief dekracht zelve worden uit
hun bepaaldheid verlost en verwijden zich, zoodat de
minnaar in de Vrouw de wereldharmonie liefheeft en in
zijn liefde zich van de scheppingskracht bewust is, die
het wereldgeheel doorgloeit. De minnaar verruimt zich
tot een god.
„De harmonie van twee zielen is dezelf de, die hot heelal
samenhoudt ; en men kan zich zoo zeer in de bepaalde
harmonie verdiepen, dat men in de algemeene uitkomt.
De minnaar kan zoo de vrouw liefhebbende vereeren,
dat men in haar het wereldgeheel liefhebbende vereert."
De erotische liefdesontroering wordt ontroering over
de harmonie van het heelal. En uit Naar wordt de samenhang der wereld gekend. „Het liefdesverlangen brengt
krachtens zijn diepte, openbaring voort."
Deze erotische, inspireerende en tegelijk kosmische
liefde en Been andere is de liefde in de poezie van Verwey.
Deze liefde is opgang van de mensch in het geslaeht, van
het persoonlijke in het onpersoonlijke en is niet anders
denkbaar dan als de verwerkelij-king van een buitentijdelijke macht. Deze liefde schenkt het vermogen ozn in de
persoonlijkheid en door de persoonlijkheid het algemeenmenschelijke to aanschouwen en de menschheid in den
mensch, het heelal in de menschheid to naderen.
Het is waar, dat geen sterveling op aarde buiten zijn
persoonlijke waarde gekend wil worden doch hecht aan
zijn persoonlijkheid en hetgeen hij karakter noemt,
dat wat hem van anderen ornderscheidt en zijn individualiteit begrenst 1). Maar de erotische liefde heft alle grenzen
1) Zie de aanteekening op blz. 315.
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en de begrensde tegendeelen op in een onpersoonlijke een heid : het nieuwe leven, geestelijk en lichamelijk, dat
openbaring is van het absolute. Aldus heeft het tijdelijke leven deel aan dit absolute en verbreekt het de ban
van zijn tijdelijkheid. Aldus heft de liefde den geest op
en richt zij hem op het kosmische, leidt zij de ziel naar
de eeuwige bron.
Dit liefde-gevoel, het erotische, is een vonk van het
goddelijk vuur in het menschelijk hart. Daarom ook is
liefde tot hartstocht uitgelaaid de machtige onweerstaanbare drift, die, al naar geest en gemoed van den door haar
bezielde ingesteld zijn, tot wreedheid en misdaad of tot
volstrekte zelf verl oochening en ijlste vergeestelij king
voert. De door de liefde-demon bezielde stort zich buiten
de grenzen die de baan van zijn hart bepalen in onpersoonlijk Neil 1).

Door dit onpersoonlijke en ontijdelijke van de liefde
bezieling vormt zij een vereening voor de eeuwigheid.
Liefde opent de blik voor het verschiet der eindeloosheid en waar twee menschen door liefde voor elkaar
de horizon zagen wegschuiven voor de onpeilbare afgrond, ondergaan zij een vuurdoop die hun harten tot
een versmelten doet. Het bliksemlicht van het eeuwige
vuur is voor hen onverwoestbaar. Wie dan nog bij uren
rekent en den tijd gedenkt is een dwaas 2). Ooit of nooit,
uur of duur zijn eindige begrippen die voor het Eeuwige
dat hun hart doorflitst heeft en zijn onverwoestbaar
brandmerk heeft gezet, geen beteekenis meer hebben..
1) Dan zijn zij menschheid voor elkander,
Hadden hun zelfsheid veil,
En vormen mee de slingrende meander
Die stijgt door tijden, trappenwijs en steil.
Hun droom drijft heen, maar in de erinring blijven
Geslachten liever hun dan de enkle lijven. (125).
2) Al ons tezamen beleven is in ons geteekend.
Zal het ooit einden ? Een dwaas die bij uren rekent. (128).
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Het ligt in hun ziel als een ondoofbare gloed of een wel
donker maar ondelgbaar vermoeden.
-- — — — wij hebben een donker vermoeden
Dat wij bijeen behooren : als wilgeroeden
Wuivend in blauwe lucht, omlaag verbonden.
't Oppervlaksspel van ons Leven heeft wislijk gronden.
Ik duik omlaag, lief, of ik u verlaat :
In heldere afgrond groet mij uw gelaat. (129).
Wie eenmaal een blik heeft geworpen achter den einder
in de grenzelooze eeuwigheid zal blijven hunkren naar
dit Eene en Absolute waarin hij het gelaat der geliefde
weerspiegeld heeft gezien 1). Sterven zelfs is een schijnbare
scheiding, want behoort niet ook de dood tot dat „oppervlaksspel" boven een bodem waarin, verborgen, de verknochte wortels reiken ? „Het geheim van de liefde",
laat Wilde Salome zeggen, „is grooter dan het geheim
van den Dood."
En zooals de dood machteloos is naast de liefde, is het
lijden machteloos naast de liefde. Lief de als inspireerende,
levenscheppende macht die het besef der persoonlijkheid wegvaagt voor het wezenlijke bewustzijn van het
volstrekte, sluit de ziel of voor al wat Naar zou kunnen

binders aan het individueele en relatieve, behoedt haar
voor een al to vast hechten en hangen aan het tijdelijke
en vergankelijke dat lijden verwekt. Wie sterk de liefde
voelt kent het lijden niet 2).
Een ding is dat ik niet versta :
Het lijden.
De liefde redt mij voor en na
Van 't lijden. (127).

Liefde als op het eeuwige en kosmische gerichte aspiratie heft den mensch uit boven alle tijdelijkheid en ver1) — — — Omdat ik mijn ziel heb verloren
Juist aan dat eene, kan ik niet anders dan hooren
Naar het inwendig gezang van ons tweeer vreugde. (128)
2) Der Tod scheidet die Seele von dem Leibe, aber die Minne
scheidet alle Dinge von der Seele. Meister Eckhart.
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leent aan den minnaar een schijn van zelfzuchtigheid
daar zij hem vervreemdt van het tijdelijke en vergankelijke dat het menschelijke eigen is. Maar de liefde heft den
mensch ook uit boven ziehzelf, boven zijn „zelf" voor
zoover dit op zijn beurt in tijdelijkheid bevangen is.
Zij doet hem dit persoonlijke, omgrensde, dit zelf vergeten,
zij is zelfvergeten. Door de liefde geeft hij zijn z-elf
over aan een hoogere macht, die hem meesleurt en beheerscht, die de zielen, als de storm de wolken, meevoert
en doet saamsmelten tot het hemelsche zwerk. Zij breekt
de menschelijke begrensdheid, maakt den mensch goden
ge j 1).
Zelfvergeten en overgave, zelfverloochening op zijn
diepst begrepen, zijn inherent aan de liefde die do ziel
van het tijdelijke in het eeuwige, van het relatieve in
het absolute heft en haar den Verborgene nader voert.
Door overgave des gemoeds en zelfvergeten voltrekt zich
de nadering tot God.
ilet verlangen om bevrijd van grens, bevrijd van persoonlijkheid op to gaan in God klinkt door in de kwatrijnen
van „De menseh en de meester".
„Zijt gij dan die mij maakte
En kent de bloedstroom niet
Die eens mijn moeder slaakte
En in me aanwezig liet ?
Zijn zee bestormt de wanden
Van 't lichaam dat ik lijd,
Mijn hunkrende oogen branden
Naar uw lichaamlijkheid ;
Maar gij staat klaar en stadig
Als achter zwaar kristal...
o zeg me, en wees genadig,
Hoe ik u naadren zal." (18).

1) Cod bestaat in aite schepselen en hij doet door den invloed van
zijn liefde alie schepselen b€wust of onbewust naar zijn liefde zoeken
en de^e in hem groeien, zoodat het schepsel ten slotte zijn eigerr wezen
verliest om geheel een to worden met Good.
R. VAN MARLE : De mystieke leer van .Meister Eckhart.
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En het antwoord van den Meester is een verwijzen
naar „het geestelijke minnen", dat vooral niet verstaan
moet worden als een bloedelooze, ijle geestesspanning,
afkeerig van elke zinnelijke glans, maar als een gloeden bloedvol hunkren en een natuurlijke drift. De geestelijke liefde leeft niet koel en ijl „als achter glazen muur".
Elk liefde-beven heeft deel aan het geestelijke minnen
dat zich opricht tot God. Daar elke verbizondering en
verschijning deel is van God, waarneembarr in zinnelijken gloed, is ook liefde tot aardsche verschijningen
liefde tot den Verborgene. De eenheid van God sche-nkt zich
den geestelijken minnaar in het verschijnende „vele" en
daarom zegt de meester : „Mij proeft ge in iedre beet" (22).
De liefde als inspireerende innerlijke macht, richt zich
allereerst op de Verbeelding. Het zelf-vergeten is niet
slechts een overgave aan de zintuigelijk waarneembare
verschijningen maar allereerst aan de gestalten der Verbeelding, welke een synthetische schepping vormen die
de scheppende wil bevredigt. In zijn liefde, schreven wij
reeds, wordt de mensch zich bewust van de scheppingskracht, die het wereldgeheel doorgloeit. Ook van zijn
eigene scheppingsdrift, die zich in de Verbeelding v-ergeestelijkt en de openbaring is die op natuurlijke wijze
nit het liefdeverlangen voortvloeit.
Deze scheppende liefde is, lichamelijk zoowel als geestelijk, levensbevestiging, „levenswil". De droomer in den
„tuin van Eroos" voelt de liefde, de erotische, als ,,on-overkomelijke levenswil", die hem vrij maakt van de
ban der Zelfbespiegeling en hem dringt tot overgave
aan de „donkre diepten van het onbewuste" waaruit
Broom en werkelijkheid gelijkelijk in het licht verrijzen,
het onbewuste dat als een onzichtbare ondergrondsche
stroom de wortels van het leven drenkt en den mensch
met het al-leven, hetzij dit zich in zinnelijk-waarneembare werkelijkheid, hetzij in droomgestalten openbaart,
in gestadige voeling brengt. wie zich aan dien donkren
stroom overgeeft en zijn persoonlijk leven daarin laat
wegvloeien, zoodat het zich vereenigt met dat zijner
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medeschepselen, bevrijdt zich van elke beklemmende
grens der persoonlijkheid, van vereenzaming, vary, het
onbevredigde hongeren naar menschelijk medegevoel of
geluk. Hij vergeet zijn vastomgrensd zelf en zijn zelfvergeten is opperste deemoed. Het groote wijde leven wacht
hem, die door deemoed gedrongen wordt zichzelf weg to
schenken, zooals de vrouw die Naar minnaar wacht in
de nachtwaak :
Mijn liefste, kom. Ik heb vannacht mijn leden
Voor u gespreid : zij bloeien warm voor u.
De lucht is vol van gloed en teederheden.
De kaarsvlam rekt naar 't raam : o kwaamt ge nu.
De nacht is hoog. De sterren staan en wachten
Door de gordijnkier ziend of gij niet komt.
Ik ben alleen en 't gaan van mijn gedachten
Is als een voetval die van ver verstomt.
De nacht is lang. De geuren van de morgen
Koelen mijn hoofd terwijl ik de oogen look.
Is daar uw adem ? Voel ik daar de zorgen
Van uwe handen aan mijn slapen ook ? (42).

En wie zoo zijn persoonlijkheid laat opgaan, laat wegbloeden in de liefde, die als scheppende, kosmische macht
het leven voedt en het vele vereenigt, vindt in alle levensgestalten de affil' ns van het Goddelijke 1).
Zijt ge in de zon, de zee, in bloemen ? Allen
Schijnen mij beurtlings u...... (44).

Het is door de eene onverbrekelijke levenswil die liefde
heet, dat de mensch zich in den vrede van God overgeven kan. Hartstochtelijk en koortsig is het verlangen
van het zoekende hart naar den Verborgene :
En van mijn hart de dreuning,
Onhoorbaar maar geducht,
En van mijn bloed de kreuning
En van mijn mond een zucht. (23).

Hevig zijn de smarten van den machteloos begeerende
die nog gevangen ligt in de ketenen van zijn zelfgevoel
1) Hij die voor zichzelf God zoekt zal God nooit vinden want hil
zoekt Cod riiet louter. R. v. M.: Meister Eckehart.
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aleer hij in opperste deemoed tot het besef komt van de
waardeloosheid zijner persoonlijkheid die slechts beteekenis heeft als deel van het heelal, als
Verborgen draad in 't kleed
Van het verganklijk leven (25).

Afzien van het zelf, opperste deemoed is de laatste
schrede tot den afgrond die een hemel is, de laatste
schrede om den Meester to naderen.
Zelfvergeten, zelfverloochening, deemoed, zijn echter
geenszins synoniem aan zelfverachting. Ook als verborgendraad in het kleed van het vergankelijk leven is de persoonlijkheid deel van het goddelijk weefwerk dat heelal
heet en als zoodanig „een noodig deel". Wat ware het
Al, het geheel zonder zijn deelen, wat ware de eenheid
zonder de daarin opgeloste tegendeelen, wat ware God
zonder de mensch? „Een mogelijkheid, maar nimmer
een werkelijkheid". Zooals de mensch deel van het heelal
is heeft het heelal deel aan hem. En dit is het laatste
woord van den Meester tot den mensch:
Ik ben die sla, die brijzel,
Ik ben, die help, die heel,
Ik geef me u zelf to gijzel
Aanvaard me, uw eeuwig Dee! (27).

Daarom is liefde van de mensch tot de Eeuwige
ook liefde tot het eeuwige in de mensch, liefde van de
ziel tot zichzelf, liefde van God tot zichzelf in de
mensch 1 ). Zelfvergeten en zelfgevoel, eigenliefde, zijn
de twee tegengestelde machten die in gestadige wisselwerking hun kracht vinden maar die ook tot het conflict
kunnen voeren waaronder Hadewych geleden heeft en
dat zijn eenvoudige oplossing vindt in het inzicht : dat
1) God bemint zichzelf met eene oneindige geestelijke liefde.
Spinoza. Ethica V 35.
De geestelijke liefde van de ziel jegens God is de liefde Gods zelve,
waarmede God zichzelf bemint, niet als de oneindige, maar zooals hij
zich openbaart in het wezen van de menschelijke ziel beschouwd in
het Licht der eeuwigheid ; m. a. w. de geestelijke liefde van de ziel
tot God is een deel van de oneindige liefde waarmede God zichzelf
bemint. Spinoza. Ethica V. 36.
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liefde van de mensch tot God en tot Gods deel in de
rnensch, dus ook tot zichzelf, onvermijdelijk liefde is tot
het goddelijke in alle menschen, deemoedige menschenliefde. De liefde die zich richt op het absolute richt zich
op elke verbizondering die in dit Eene haar bron heeft.
Liefde is zelfvergeten en leert de noodzaak : „af to zien
van onszelf " om op to gaan in de sf eer van God. Liefde
is de adem van het levee, de zucht die de ziel omhoog
voert, de religieuse zucht die in aardsche liefde voor de
mensch geboren wordt, maar zich vale liefde tot de
mensch uitzet tot liefde voor de menschheid, voor het
menschelijk leven, voor het levee, voor God.
VI
VERS EN VERBEELDING

Liefde en aspiratie beheerschen deze poezie. Liefde
die de aspiratie omvat, bepaalt de vorm en het karakter
van het vers. De passie die in deze gedichten bedwongen
wordt geeft aan het vers stuwkracht en stroom. De versbeweging is horizontaal, niet, gelijk in de woord-kunst,
verticaal ; zij leeft in de vrijheid van het ritme, niet in de
dwang van de maat. De ritmische golf is breed, zelfs in
de twee- en drie-voetige jamben, als van een stroom die
voortgolft naar een onpeilbaar verschiet.
Het vers is bij dezen di chter zelden lyrisch, in den
regel gepissioneerd dramatisch want het wordt opgestuwd uit een innerlijke, smartelijke botsing van tegengestelde machten, het conflict tusschen de mensch en
de Meester, en door de vorm van strijd, die liefde heet.
Want liefde is de strijd waardoor het levee zich handhaaft. Liefde, als scheppende macht, beheerscht deze
poezie en geeft aan het vers zijn hijgende adeim en zijn
polsslag waarrnede het in breeden golf uit- en in-stroomt
van de Tnensch tot de Verborgene.
ook de Verbeelding in deze poezie wordt bepaald door
liefde en door het dramatische conflict waari . de dichter
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leeft. Hoezeer zintuigelijke waarneming voedsel geeft
aan het geestelijk beeld, zij is daarvan niet de moeder.
De verbeelding in deze poezie is niet geboren uit het
zintuigelijke dock uit het visioen. En, ziener, die de beelden welke in hem leven en niet allereerst de verschijnings
vormen van de buitenwereld in het gobelin van zijn ritmen
weeft, schenkt deze dichter zijn verbeelding niet de
gestalte van het alom bevattelijke, zintuigelijke, maar
van het binnenwereldsche. Hoezeer persoonlijk is zijn
poezie juist daarom algemeen menschelijk. Want de diepe
zielsgronden van het binnenwereldsche zijn alien gemeen.
Een zijn alle zielen, hoe verscheiden ook in schijn. En
ontsproten uit die diepe levensbron in den grond der
hartstochten, geheime roerselen des gemoeds, beweegt
de poezie van Verwey zich langs de sferische lijn die
alle menschenharten omvat. Individualisme kan hem
bezwaarlijk toegeschreven worden. Hij is de dichter van
de menschelijke gemeenschap.
En hij mag zich waarlijk de beoordeelaar wenschen
die hij zich in dat majestueuse gedicht van zang en tegenzang „De beoordeelaar en de dichter" heeft gedroomd.
Geen oordeel, tot dusver neergeschreven, staat op het
peil van dit werk, omvangt, ontraadselt, doorgrondt het.
Is het niet in alle tijden het lot van voorgangers geweest,
dat zij eerst verstaan zijn door hen die veel later komen ?
De beoordeelaar van thans kan slechts de woorden nazeggen die in het zoo juist genoemde werk tot den
dichter gesproken worden :
Gun mij van zon tot zonnen
Uw vaart to volgen ! Eeuwge stralen bronnen
U tegen en ik kan niet anders doen
Dan ademloos het vonkend vuur to meten.. .
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Wonderlijk reageert vaak de geest der menschen op
de verschijningsvormen van het leven. Hij kan in stille
bewondering genieten van een lente-avond, van een
gedicht, een zoete melodie en het hart, het woelige,
begeerige menschenhart voelt de milde koestering van
een hoogere levensvreugd. Maar soms ook is het zoo heel
anders. Dan is de geest scherp en koud, wil begrijpen en
niet slechts vaag-aanvoelen, wil doordringen tot wat er
verscholen ligt aan werkelijke waarde achter de schoone
glanzingen van den schijn. Niet om to vernietigen ; maar
om edeler to genieten niet om jets moois to vermoorden,
maar om to zien de idee diep in de verwarrende veelsoortigheid van het ding.
Hij, die dit wil, verbeeldt zich het genot to zoeken,
dat hooger ligt dan het passieve ondergaan van schoonheid. Is 't misschien inderdaad inbeelding ? Heeft toch
de ander gelijk, die aanvaardt en gelooft, en niet hij, die
onderzoekt en niet weet, of althans niet heelemaal ?
De bioloog, die op een voorj aarswandeling een mooie,
vroege bloem ziet, een vreemde zelfs, en die zijn loupe
neemt, de bloem plukt en ontleedt, ergert ons, als wij
in de stemming zijn van lichte lentedroomen. De vrome
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ziet met medelijden aan het ijdele werk van hem, die een
gaaf godsdienstig stelsel wil begrijpen, door het to onderzoeken in zijn historische wording. Wat hij moge zoeken,
die vindt den geest stellig nooit. En een gedicht, waarvan
men mij heeft verteld, wat er het mooie van is door het
open to leggen op de snijtafel van kritisch inzicht
misschien vind ik het dan juist nooit meer zoo mooi,
als toen ik het las voor 't eerst, op een stillen avond, met
een luisterende ziel, die zich willig liet meevoeren op
de defining van rhythme en klank.
En toch, al is misschien immer smart het loon van
kennisdorst, toch begeeren we to weten en drijtt ons die
begeerte tot een eeuwig vragen naar het hoe en waarom
bij alles, wat binnen onzen geestelijken horizon valt.
De Homerische gedichten hebben vroeg verklaarders
en commentators gevonden, lang voor men geleerd had
geduldig to luisteren naar het zware rhythme en de
klankvolle taal. Meer verlangen hadden de geleerden,
Alexandrijnsche zoowel als moderne, om to weten hoe
dat kunstig geheel was opgebouwd of gegroeid, om
door to dringen tot den tijd, toen het epos nog geen epos
was. Want, helaas, literatuur is wat anders dan bouwkunst ; als wij na ontleding eens niet anders overhielden
dan een hoop baksteenen en onbewerkt graniet, hoe
gauw verging ons de lust tot historische kritiek !
Maar is eenmaal die geestesrichting ontwaakt, en vooral
is eenmaal een probleem gesteld, dan laat het de mensehheid ook nooit meer los, totdat men het gevonden heeft
of op een goeden dag bemerkt (o slimme vondst !), dat
de vraag verkeerd gesteld was. En al weten we langzamerhand ook wel, dat elk antwoord slechts een gedeeltelijke
oplossing beteekent, en dat nieuwe drommen van vragen
gereed staan op ons of to stormen, zoodra een antwoord
hun den doortocht vrijmaakt, toch zijn we kinderlijkblij voor elke oplossing, en aanvaarden de nieuwe problemen graag in het rotsvast vertrouwen op de geslachten, die na ons zullen komen en zullen bereiken, wat wij
in onzen kortgemeten tijd onopgelost moesten laten.
0. E. XX I I 9
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En, gelukkig, wij kunnen ook beide : het luisterend
genieten en het ontledeud vorschen. Want ze sluiten
elkander niet nit, zooals men nog vaak geneigd schijnt
to gelooven ; ze zijn de verschillende uitingen van onzen
ondeelbaren geest; ze wisselen elkander of en vulle n
elkander aan.
Het is dan ook kinderachtig, aan de Homeros-onderzoekers to verwijten, dat zij bij al hun schiften en scheiden
ten sloth in de plaats van het onvergankelijke epos een
reeks kortere liederen gesteld hebben, die noch in diepte
van geest, noch in breedte van conceptie to vergelijken
zijn met de Ilias of de Odyssee. Want doet dit iets to
kort aan de waarde van deze epee zelf ? Blijven deze niet
even onaantastbaar mooi ? Ja, stijgt niet onze bewondering voor Homeros, wanneer we zien, hoe hij uit deelen,
die we curieus misschien, maar zeker niet buitengewoon
vinden, een geheel heeft gevormd, dat het eene geslacht
aan het andere heeft overgedragen met eerbiedige liefde ?
Het Nibelungen-lied is mooi, al is het niet zoo gaaf als
het Chanson de Roland, niet zoo vol maj esteit als de
Ilias. En daarnaast zijn de korte Edda-liederen, die de
zelfde sagen behandelen, treffend door indringende
scherpte en geweldige concentratie. We kunnen elk op
zichzelf bewonderend genieten, misschien zelfs zuiver
aanvoelen. Maar nu ons de onderzoekingen van de laatste
jaren geleerd hebben, hoe nit het eene gedicht het andere
is ontstaan, hoe telkens een andere dichter getracht heeft
het psychologische probleem tot grootere klaarheid to
brengen, nu voelen we toch ook een diep ontzag voor dat
grootsche geheel van menschelijk scheppen, diep zegegang van een gedachte, die groeit en strijdt en ten slotte
uitgezongen wordt in de dreunende rhythmen van het
R uitsch e epos.
Ten slotte drijft onze synthetische geest steeds verder
tot grootschere, stouter coneepties. We willen niet alleen
zien, hoe de krachten in een yolk zich ontwikkelen tot
steeds rijpere, en individueeler vormen, ; we willen de
heele menschheid omvatten, doordringen tot de oor-
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sprongen van ons geestelijk bezit en zoo voor onze oogen
zien de stijgende lijnen van onzen groei tot hoogere
menschelijkheid.
Onder dit aspekt moet men ook bezien de vraag naar
den oorsprong van het epos. De folklorist, de ethnoloog,
de filosoof, de literair-historicus zullen deze vraag ieder
op andere wijze naderen : het zal schijnen, dat met de
oplossing van dat probleem een resultaat bereikt wordt,
dat slechts waarde heeft binnen de grenzen van het toch
altijd relatief enge yak. Maar dit is ook slechts schijn.
Want die vragen naar het ontstaan van de verschillende
kunstuitingen, lyriek of dramatiek, woordkunst of heeldende-kunst, openers den weg tot een zuiver begrip van
wat wij in geestelijk opzicht kennen en kunnen.
* * *
In den tijd van Lachmann was de vraag naar den
oorsprong van het epos niet zoo moeilijk, naar het scheen.
Immers deze vraag viel samen met die van het ontstaan
der Homerische epee. En wisten we niet op gezag van
Cicero, dat eens Peisistratos de verspreide en verwarde
deelen van het epos weer tot een schoon geheel had
doers samenvoegen ? Dus had men niet anders to doers,
dan die eenheid weer to ontleden, om zoo to komen tot
de kortere epen, die oudtijds onverbonden bestaan hadden
en waaruit Ilias en Odyssee waren aaneengesmeed. Met
die ons nu vaak aanbehulp van een scherpe kritiek
doet als ongerechtvaardigde hyperkritiek gelukte
het wel in de Homerische gedichten zulke kleinere eenheden of to zonderen, was 't niet op de eene manier,
dan toch op een even gemakkelijk gevonden andere,
en zoo ontstond de lang bestreden en nu voor goed opgegeven „Liedertheorie", die het epos verklaarde als
een aaneenriaging van oorspronkelijk zelfstandige, kortere
gedichten. Toen ook het Nibelungenlied zich gewillig
leende voor het ontleedmes van deze eenzijdig-georienteerde kritiek, scheen daarmee het pleit gewonnen.
Maar allengs was het mogelijk meer materiaal bid to
brengen voor de beoordeeling van deze kwestie. Daar was
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het Finsche epos Kalevala, een late bewuste schepping
weliswaar van Lonnrot, maar toch een vergelijkingsobj ekt van groote, vooral nieuwe waarde. Daar waren
de Servische liederen van den held Marko en anderen.
Reeds Steinthal zag daardoor het probleem met geheel
andere oogen, al is zijn resultaat door zijn romantischen
kijk op literaire verschijnselen ook verkeerd. Nog belangrijker was de omvangrijke collectie van Siberisch-Turksche liederen, die Radloff verzamelde ; hierdoor werd
Wundt gevoerd tot een oplossing der kwestie, die wel
niet geheel nieuw was, maar toch ook met deze epiek
rekening wilde houden. En eindelijk kwamen in ononderbroken stroom de talrijke, kortere of langere epische
liederen, die dank zij de uitgebreide ethnografische onderzoekingen, onder primitieve volkeren werden opgeteekend.
Het materiaal groeide ontzaglijk aan, werd bovendien
steeds veelsoortiger ; de oplossing van de ontstaansvraag
steeds moeilijker.
Een ding bleek echter wel met groote duidelijkheid.
Die primitieve gedichten waren niet maar zoo voetstoots
to vergelijken met de epen van kultuurvolken, die Ilias
en Nibelungenlied hadden voortgebracht ; er was in de
meeste gevallen niet alleen een historisch verschil, maar
ook een onderscheid in wezen. Het zou zelfs verwarrend
werken, wanneer men het eene met het andere verklaren
wilde. Het waren ten slotte toch twee scherp -gescheiden
vragen : Hoe ontstaat een kun,stepos als het Homerische
en hoe ontstaat de epische kunst in 't algemeen ? Met
zekere onverschilligheid kon men dus ook aanzien al het
materiaal, door ethnologen verzameld, indien men ten
minste uitsluitend in 't oog vatte de vraag naar de wording van de groote, historische epen. Dat zal dan ook wel
verklaren, dat de meeste onderzoekers zich aan die
primitieve epiek weinig hebben laten gelegen liggen.
Toch doet men goed, wanneer men nauwkeurig acht
geeft op alles wat met deze epische kwestie verband
houdt. Al helpt het niet direkt, het kan toch ontwikkelingsmogelijkheden aanwijzen, die wel niet identiek zijn
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aan die van het kunstepos, maar er toch gedeeltelijk mee
parallel loopen. En soms worden we verrast door een
primitieve epiek, die ons wel degelijk rechtstreeks een
eind verder brengt naar de oplossing.
Dat is het geval met de epiek, die de Duitsche ethnoloog
Frobenius onlangs bekend gemaakt heeft in de mooie
serie boeken, die hij onder den verlokkend-geheimzinnigen naam Atlantis uitgeeft. Het zesde deel bevat de
„Spielmannsgeschichten der Sahel", een rijke verzameling epische gedichten, die voor een gedeelte een zeer ontwikkelden vorm bereikt hebben, en daarenboven van
groote verscheidenheid zijn. Ik wil daarom trachten in
een paar lijnen duidelijk to maken, wat de waarde van
deze epiek op zichzelf beschouwd is en wat Naar beteekenis is voor de algemeene vragen, die ik hierboven heb
aangedulct.
De Sahel is de smalle strook steppenland tusschen de
Sahara in het Noorden, en de Soedan in het Zuiden.
Het geeft bodem en ruimte voor ontelbare kudden, terwijl
het leven der menschen er in beslag wordt genomen door
den onophoudelijken strijd om grasland en bronnen voor
het vee. Dit voedt de menschen daar op tot karakters,
somtijds tot statenvor mers, die van nit de Sahel den Soedan binnendringen.
Zoo sehildert ons Frobenius dit yolk, waaronder hij
geleefd heeft, in de oprechte begeerte een met hen to zijn;
hun leven, maar vooral hun voelen en denken to begrijpen.
En als wij zien naar het resultaat, dan moeten we zeggen,
dat het hem volkomen gelukt is, want het schijnt, dat
alles, wat deze menschen to zeggen hadden over schoonheid, door hen zelf ervaren en geschapen, aan Frobenius
is medegedeeld.
Interessant zijn in 't bijzonder de Soninke, het yolk
dat ten westen woont van de groote kniebocht van den
Niger. Want bij hen is een heldengezang bewaard, dat
van groote beteekenis is niet alleen om zijn waarde op
zichzelf, maar ook om de historisehe ontwikkeling, die het
laat vermoeden. Het is to scheiden in het Dausi of het
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groote en het Pui, of het kleine heldenmoek. Terwijl
het laatste omvat een reeks van meestal 12 onsamenhangende gedichten, ieder handelend over een afzonderlijken held, is het Dausi een aaneengesloten rij an verhalen, die de dichterlijke neerslag waren van een historische traditie. Lang niet alles kon meer worden verzameld,
het zijn slechts fragmenten die ervan over zijn maar
het is genoeg, om daarin de duistere herinnering terug
to vinden van een machtige volksverhuizing, die in de
eerste eeuwen van onze jaartelling heeft plaats gehad.
Het Dausi houdt de traditie vast van een rijk Wagadu,
dat herhaaldelijk is verloren gegaan, een rijk, dat oorspronkelijk moet hebben gelegen ten Noorden van de
Sahara aan de kusten van de Middellandsche zee. Met
dit yolk kan men gelijkstellen de Garamanten, die Herodotos in deze streken noemt, en die naar zijn mededeelingen to oordeelen een relatief hooge kultuur bereikt
hadden. Eerst ging het rijk verloren door ijdelheid, zoo
vertelt het dichterlijke stuk „Gassire's luit", dat het
Dausi opent. Toen trok dit yolk dwars door de Sahara,
naar Agadez, het gebied ten Noorden van de Haussastaten, en daar schijnt ook het Dausi zich reeds tot groote
volkomenheid to hebben ontwikkeld. Geschiedenis echter
in den zin, dien wij onder dit woord verstaan, is het Dausi
niet hierin toch vinden we niet den nagalm van historische gebeurtenissen, het stichten en vergaan van
rijken, overwinningen en nederlagen. Maar het Dausi
is geschiedenis in zoover het trouw weerspiegelt het
heldenideaal, dat zich bij dit dappere yolk had ontwikkeld. De Soninke zelf beweren, dat de oude eenheid
van het Dausi is verstoord, dat er slechts losse stukken
van over zijn in deze is dan ook weinig samenhang to
bespeuren. Er staan de verhalen in, die we van overal
elders ook kennen : een gevecht met een draak, die jaarlijks een meisje als offer eischt ; het winners van een verstandige vrouw, die haar vrijers moeilijke opgaven stelt ;
vertellingen van heldenmoed en list. Maar daar n aas t
voelen we als bindende eenheid den geest van het

PRIMITIEVE EPIEK.

351

echte heldendom, dat geproj ecteerd in het verleden, gesymboliseerd wordt door een wapen, waaraan het Neil
van het Volk hangt.
Toen de vrouw van Daibu zwanger was, kwam Bens
een stem van God, die zeide het kind Dama Ngile to
noemen. En dat was een goed teeken, want die naam
was geschreven op een oud zwaard met een gouden
scheede : het hield een belofte in van toekomstige heer^
schersmacht. Dama Ngile gaat naar koning Sunj atte,
in wiens bezit dit zwaard is, en na daar een tijd gewoond
to hebben vraagt hij hem een mes, omdat hij een jager is
en zoo beter het wild kan ontweiden. Uit een grooten
hoop haalt hij tot driemaal toe zonder aarzelen het
wonderbare zwaard: dan mag hij het houden. Ten slotte
wint hij met de hulp van een Mohammedaan het rijk
Diarra. Maar het zwaard is na zijn dood verloren gegaan,
geraakt in het bezit van vijanden of ergens verborgen
in het Bosch. En het wisselt vaak van eigenaar, tot het
nu, ten laatste, den Franschen in handers is gespeeld,
waardoor de hoop is verstoord, dat ooit het rijk Wagadu
zal worden hersteld.
Zoo mogen de afzonderlijke verhalen van het Dausi
ons binnenleiden in de wereld van de sprookj esnelden
en onderling geenerlei samenhang vertoonen, een
hoogere eenheid is er we! : het tragische lot van het rijk
Wagadu. Dat is zelfs bewust door de zangers uitgewerkt,
er is een norm aangegeven, die hoe onvolkomen ook,
ons toont, hoe bij dit y olk getracht is een leidende gedachte to vinden in de bonte avonturen van het Dausi.
Want het opent met het wondermooie verhaal van
Gassire's luit, waarin verteld wordt, hoe het rijk vier
maal to gronde is gegaan, eerst door ijdelheid, toen door
trouwbreuk, daarna door hebzucht, eindelijk door verdeeldheid. Maar elk ongeluk bracht weer een grooter
gewin, een geestelijk bezit voor het yolk: de ijdelheid
allereerst bracht den zang van de harden, dien alle volken
nabootsen en heden nog prijzen. En eindelijk zal de
tweedracht de gave brengen, om onvergankelijk to zijn
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als de regen van het Zuiden en de rotsen der Sahara,
omdat iedere man dan zal dragen Wagadti in zijn hart,
en iedere vrouw een Wagadu in haar schoot. Zoo staat
het krachtige yolk in zijn heldenboek, telkens een offer
van eigen gebreken, maar de kiem van zijn kracht voortdurend bewarend en stijgend in geestelijke waarde.
Maar aan het eind rijst het onverbiddelijke noodlot, dat
het beschaafde Europa aan alle natuurvolken bereidt.
Hun ontwikkeling krijgt een plotseling, onnatuurlijk
einde ; hun eigen geest wordt misvormd en ,ierstikt
het zwaard van Dama Ngile geraakt in het bezit van de
Franschen.
Een typisch kontrast met deze epiek van de edele
Soninke vormen de Fulbe, het toonaangevende yolk in
West- en Midden Soedan. Deze, misschien dezelfde als
de Leukaethiopen van de klassieke oudheid, zijn het
door de trotsche Garamanten verachte herdersvolk,
dat het nooit heeft kunnen brengen tot zelfstandige
scheppingen, steeds geteerd heeft op het geestelijk levee
van zijn buren. Zoo is ook hun heldenboek, het Baudi,
gelijk Frobenius het karakteriseert : het typische resultaat van onbeschaamde assimilatiekunst. Het Dausi
en het Pui worden geplunderd en natuurlijk vergroofd,
sprookj esmotieven opgenomen, oorsprongsmythen toegevoegd, alles om „den leegen band van een nationaal
heldenboek to vullen". Soms kan men hetzelfde verhaal
vergelijken in de beide voi men, die bekend zijn bij de
Soninke en bij de Fulbe : treffend is het dan op to merken,
hoe de oorspronkelijke natuurlijkheid, de levenswarme
voorstelling verloren is, en daarvoor in de plaats is getreden een schematische bouw, die sterk herinnert aan den
typischen sprook j esvorm, maar in zijn dwaze consequenties tot een kunstelooze manier is geworden.
Weer anders is de dichtkunst der stammen, die onder
den naam van Tommo-Habbe in het bergland woven,
waaromheen de Niger zijn bocht naar het Noorden
maakt. Ze zijn versplinterd in hun moeilijk toegankelijke
bergen, verdedigen taai hun hooge rotsvestingen, voelen
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zich daar veilig en overmoedig in hun onbereikbaarheid,
maar als ze weer of dalen in de vlakte, gedwongen om hun
akkerarbeid uit to voeren, die hun in den winter moet
voeden, dan is hun trots geweken, dan zijn ze het weerloos
slachtoffer van de Fulbe en Mossi, die hun arbeiders
wegrooven uit de velden. Zulk levee schept niet de geestesgesteldheid, waaruit een groote epiek kan groeien :
er zijn flitsen van het rijke, kleurige leven, dat helden
kweekt en zijn helden verheerlijkt, maar de vrees en
altijd weerkeerende vernedering dwingen tot morrend
zwijgen of leeren berusting. Hun gedichten vertellen van
korte rooftochten, met succes bekroond verhalen van
list, zooals kleine menschen die bedrijven om hun kleine
doelen to bereiken onophoudelijke twisten van naburige
stammers in een eindelooze wisseling van tegenslagen
en voordeelen
niet 't minst fantastische verhalen,
waarin het yolk zijn eigen schamelheid ontvlucht.
Men zal gemakkelijk de beteekenis van Frobenius'
werk inzien. Hier vinden we in een begrensd geografisch
gebied verschillende volkeren, waarvan karakter en geschiedenis sterk van elkander afwijken, en we vinden
bij hen eveneens een epische poezie, die voor ieder verscheiden en typeerend is. Voor de beoordeeling van de
vraag, aan welke voorwaarden het ontstaan van epische
poezie gebonden is, kan men dus hier waardevol nlateriaal
verwachten.
En het schijnt inderdaad niet onmogelijk enkele alge
meene beschouwingen op grond van deze rijke stof to
f ormuleeren. Het yolk der Tommo-Habbe heeft het niet
verder gebracht, dan een zeer embryonale epiek -beter misschien : een beschrijvende poezie, die een uiting
is van een yolk, dat niet tot breede ontwikkeling is kunnen
komen. Onsamenhangend als het yolk, is zijn dichtkunst ;
boven de vreugden en nooden van het dagelijksche leven
gaat het geenszins uit. In wat zij doen aan krijgshaftige
daden zit geen systeem, Been groote lijn het is lichtschuw rooverswerk. Toen ik hun levenswijze las, moest
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ik denken aan den zwartvoet-Indiaan Bear-Chief, dien
Prof. Uhlenbeck zoo sympathiek teekent. Ook deze
doet onophoudelijk kleine raids in nacht en ontij, waarvan men den ganschen omvang en inhoud kan afineten
naar het volgende voorval : In de lente van 1881 vervolgde
Bear-Chief aan het hoofd van vier anderen de Crees,
die hun paarden ontstolen hadden. Zij haalden ze in
bij de Melkrivier, maar konden hun eigen paarden niet
terugvinden. Daarvoor in de pl aats stalen zij 27 stuks
van de Crees. Zij kwamen gelukkig met alle paarden thuis.
Een yolk, dat zoo leeft, schept nooit volksepiek. Wel
verhalen missehien, die een daad van vermetelen moed
in een f amilie een paar geslachten vasthouden, of die
verj ongen in een later lid van die f amilie maar een
kunst, die uitdrukking verleent aan de idealen van een
gemeenschap, nooit. Wanneer zoo'n roovend nomadenvolk toch streeft naar een min of meer idealiseerende
epiek, dan moet het wel uitloopen op gedichten, zooals
Radloff die bijv. opteekende bij de stammers van ZuidSiberie ; groteske sprookj eshelden, die hun daden bedrijven buiten den eigenlijken sfeer van het yolk, bezongen
in een poezie, die eerder van elders in overgenomen, dan
in het yolk zelf ontwikkeld. Hoezeer ook de gedichten
der Tommo-Habbe aan een kleinen horizon gebonden
zijn, bewijzen de veelvuldige aanknoopingen aan locale
tradities : het bewonen van een bergvesting, het in bezit
nemen van een stukje grond, het bestaan van oude gebruiken, in taaien strij d voortdurend verdedigd, is vaak
het einde van een gedicht en de aanleiding van zijn ont^
staan. Ook bij hen overigens sprookj es en sagen, die
aller volken gemeengoed zijn: den Hollandschen lezer
zal in het bijzonder interesseeren het verhaal van Serre,
dat een typische variant is van „Het Vrouwtje van
Stavoren".
De overleveringen van de Fulbe leeren ons weer
wat anders. Allereerst, dat een yolk geen epiek
kant en klaar van elders kan betrekken. 0, die jammerlijke Fulbe : ze waren machtig geworden en vonden in
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hun ijdelheid van jong yolk, dat ze een waardig heldenboek moesten bezitten ze gaven niet anders dan het
klaarste bewijs van hun eigen erbarmelijkheid. En daartegenover die edele Soninke, het aristocratische yolk
bij uitstek, dat in de dagen van zijn grootste vernedering zich het duurzaamste monument stichtte van zijn
superleuren geest.
wanneer het geoorloof d is deze f eiten als typisch to
beschouwen, en van hier uit to generaliseeren, zou ik
hier willen zien de tegenstelling tusschen de twee kulturen, die in sociaal-economisch opzicht zich onderscheiden, als nomadenvolk en krijgersvolk. In dezen
samenhang zou ik de Tommo-Habbe als het tusschenstadium, een yolk van landbouwers willen opvatten.
En hierbij denk ik aan de ontwikkelingstrappen, die
Hoernes met betrekking tot de beeldende kunst heeft
meenen to onderscheiden. Zeer zeker maakt het door
hem geformuleerde systeem den indruk van to eenzijdig
geschematiseerd to zijn: men kan uit de feiten deze evolutie afleiden, maar een andere evenzeer, in elk geval
een anders-geinterpreteerde. Ook h oeft men niet zoo
gauw to gelooven, dat een naast-elkaar zich steeds zoo
gemakkelijk laat rangschikken tot een na-elkaar. Maar
wel zien we voor ons kultuurtrappen, die ieder van zeer
bijzondere geaardheid zijn.
De palaeolithische kunst, met haar merkwaardig
scherp en raakgeteekende afbeeldingen op rotswanden
en in bergholen, is uiting van een jagervolk en in wezen
mannelijk. De sterke zijde van deze kunst is haar geraffineerd naturalisme, haar zwakke kant het gebrek aan
samenvattende gedachte, aan conceptievermogen. Daartegenover stelt Hoernes de kunst van een yolk, dat gekomen is op de trap van geregelden landbouw. Hier is
de kunst typisch vrouwelijk ; alle gevoel voor naturalistische kunstopvatting is verdwenen, de lineaire ornamentiek is hiervoor in de plaats getreden, waardoor wel
eenigszins de weg gevonden wordt tot samenvatting
en ordening, maar toch ook een geestelooze vormendienst
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ontstaat, die op sociaal-godsdienstig gebied zich uit in
een starre behoudzucht. Eindelijk komt de synthese
van deze beide richtingen in de zoogenaamde Herrenkultur, die weer terugkeert tot een getemperd ^iaturalisme, dat als kenmerk heeft het dier-, later het bladornament. Het hangt of van de in elk yolk werkende
factoren of deze sierkunst meer ornamentiek of naturalistisch wordt uitgewerkt.
Laten we allereerst voor rekening van Hoernes de
onderscheiding in mannelijke en vrouwelijke kunst,
dan blijven er toch zeer bruikbare categorieen over.
wel zijn ze afgeleid uit de feiten, die de bestudeering
van de praehistorische kultuur in Europa en het aangrenzende Oosten heeft verzameld maar ze zijn ook to gebruiken voor andere beschavingskringen, mits we maar
niet streng vasthouden aan de geldigheid van den door
Hoernes aangenomen historischen samenhang.
Het spreekt van zelf, dat een jagervolk, en in mindere
mate ook een herdersvolk, niet aangelegd is tot concentratie op welk gebied van het geestelijk leven ook. Ik
herinner aan de raids van Bear-Chief, die ik hierboven
noemde, en het zal duidelijk zijn, dat onder zulke omstandigheden politieke aaneensluiting, sociale groepeering en gemeenschapskunst slechts onvolkomen kunnen
ontstaan.
Bij een boerenvolk is dit anders. Het dagelijksche
leven dwingt reeds tot wel overwogen indeeling van den
arbeid, waarbij zelfs een tijdruimte van een heel jaar als
eenheid moet worden opgevat. Het gemeenschappelijk
bestel van den grond dwingt tot aaneensluiting ; de noodzakelijkheid om in zeer korten tijd een groote hoeveelheid veldarbeid to verrichten leert organisatie. Maar dit
leven mist wijde vlucht, spannende momenten, persoonlijke tragiek ; het kweekt ijver, toewijding, gehoorzaamheid, gemeenschapszin, maar niet de ontplooiing van
individueele eigenschappen, het allerminst van het
primitieve ideaal : vermetelen moed. Jaar in jaar uit
werken op denzelf den bodem bindt de menschen aan
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hun akker, aan hun bezit ; vandaar het vasthouden aan
het verworvene, eerbied voor traditie, behoudzucht.
De Tommo-Habbe zijn een typisch voorbeeld in zooverre
zich hun overleveringen karakteriseeren door een zucht
om verworven kultuurwaarden historisch vast to leggen.
Vestiging in een streek, stichting van een nederzetting,
instelling van een gebruik zijn gebeurtenissen, die in het
middelpunt staan van de belangstelling der bevolking.
Is het lineaire ornament de typische uiting van den mensch
op dezen kultuurtrap, zoo zal ook in de vertelkunst een
neiging tot schematiseering kenmerkend zijn. Herhaling
en parallelisme, zoo eigenaardig voor de verschillende
vormen van volkskunst, zijn van deze neiging de onmiddellijke weerslag maar zoo alleen wordt ook de bouw
van een grooter samenhangend geheel mogelijk. De rigoureuze vormelijkheid van de sprookj es bewaart de herinnering aan dit kultuurstadium, is er waarschijnlijk voor een
groot deel ook wel het produkt van.
Daar boven uit steekt weer een yolk, waar zich een afzonderlijke krijgerskaste ontwikkeld heeft. want daarmee
worden de gedachten van het yolk weer losgemaakt van
den tot slavenarbeid dwingenden bodem ; er worden
weer idealen gevormd, die to bereiken zijn op poetischer
wijze dan door vlijt en volharding ; het bezit is niet meer
de hoofdzaak, want het wordt gewonnen en verloren
door de beslissing van een oogenblik ; eer en roem zijn
begrippen, die voor de besten onder het yolk een leidster
zijn; het y olk koestert niet de tradities van akker en
boerendorp, maar het maakt zich dronken aan de dappere
daden van zijn helden. Nu eerst kan werkelijke epiek
ontstaan, die belichaamt, wat er ideeels in een dergelijke
samenleving aanwezig is. Nu heeft het yolk historie,
niet in dien zin dat het de daden van zijn voorgeslacht
in kronieken vasthoudt, maar dat het uit de ervaring
van vele geslachten algemeen geldende ideeele waarden
afleidt, die het in het heden tracht to verwezenlijken of
in het verleden wil idealiseeren. Daarmee zijn we dan
weer teruggekeerd bij het yolk der edele Soninke.
*
*
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zoo goed als bij de Fulbe en
Er bestaat bij dit yolk
andere Soedan-stammen een afzonderlijke stand van
dichters en zangers, die dialli genoemd worden. Deze
voelen zich zeer duidelijk als de dragers van een literaire traditie: zij zijn het, die de oude gezangen der vorige
geslachten moeten bewares, zij voelen dat als een edelen
plicht, dien zij echter naar de resultaten to oordeelen wel
wat to gemakkelijk hebben opgevat. Maar.scheppers van
nieuwe kunst zijn ze niet, ze maken niet zelf gedichten. Wil
de dialli om een der groote h eeren van het hdden to vleien
hem een gedicht wijden, dan kan hij dat slechts doer,
door in de plaats van den ouden held den naam van zijn
begunstiger to zetten. Daardoor wordt het gedicht echter
uit zijn oorspronkelijk verband gerukt ; het vormt geen
deel meer van een traditie, die de heldendaden van een
voorgeslacht bezong maar broksgewijze wordt het
geassimileerd aan verschillende fazen van het latere
leven. Omdat die epiek geen verjonging ondergaat, die
in de plaats van een vergeten, half-mythischen held
een meer levenswarmen modernen heron zet, maar wijl
ze zich vernedert tot loondienst voor onbeduidende
stam- en dorpshoof den, is daarmede haar lot bezegeld.
Over een ding kan men zich verbazen : hoe komt het, dat
de dialli geen nieuwe gedichten meer kunnen maken ?
Anders heeft just de epische kunst een taai Jeven, juist
in een epigonen-tijd. Want er is maar een korte periode,
die het heldenepos bij een yolk schept : de tijd, waarin
het krijgersideaal zoo onbeperkt en intens mogelijk wordt
uitgeleefd. Maar er is een veel langere tijd, waarin een
„verbasterd" nageslacht blijft doorbeuzelen in de overgeleverde vormen over de doode dingen. Aan Frobenius
werd als verkiaring opgegeven, dat de kinderen nu allen
op Mohammedaansche scholen moeten gaan, waar zij
honderden regels in koor en afzonderlijk reciteeren moeten. Want dat zou bij hen de gave verzwakken, om eigen
zinnen en eigen gedachten to vormen. Men zou echter
denken, dat het geheugen gescherpt bleef en de traditie
onverzwakt kon blijven bewaard. Ook kenmerkt zich
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epigonenkunst juist niet door de gave der oorspronkelijkheid, maar door het eindeloos varieeren van het
oude thema. Daarom acht ik het mogelijk, dat het antwoord op deze vraag elders ligt : cae epische kunst der
Soninke kenmerkt zich door het gebruik van betrekkelijk weinig vaste formules. Voor zoover dat to beoordeelen is uit de vertaling van Frobenius, zijn er wel vertelmotieven, die herhaald en omgewerkt worden, maar er
zijn geen typische beschrijvingsvormen, niet de herhaling van vaste uitdrukkingen bij het opeisehen en
weigeren van schattingen, uitdagingen tot een gevecht,
kamptooneelen, bodetochten en zulke. Daardoor mist
de tegenwoordige dialli de groote massa van stereotiepe
formules, waarmee hij een nieuw verhaal kan vullen en
opsieren. De beteekenis hiervan weet ieder, die zulke
volksepiek gelezen heeft; duidelijk heeft Radloff dit uiteengezet, waar hij vertelt hoe de zanger bid de Kirgiezen
voortdurend geeerd heeft een groot aantal van dergelijke
voordracht-stukken, zoodat de heele kunst daarin bestaat,
deze vast-uitgewerkte brokj es zoo aan een to rijgen,
als het door hem voor to dragen verhaal dit vereischt.
Dit ontbrak misschien bij de Soninke ; en dit verklaart
dan de onmacht van de huidige dichters. Natuurlijk
moet men bij het verval van de kunst in het bijzonder
rekening houden met den ontwrichtenden invloed, dien
de Islam uitoefent op deze Sahel-volken.
De positie van de dialli is overigens zeer ongelijk. In
het algemeen is hun kaste niet bijzonder geeerd ; het is
lichtzinnig volkj e, geneigd tot looze streken en gewaagde
avonturen, niet een beroep, dat eerlijk gewin verschaft.
Maar wanneer ze zich door brutale vleierij in de gunst
van een worst gedrongen hebben, dan staan ze in groot
aanzien ; bij de Fulbeheerschers worden ze dikwijls gebruikt als boden en onderhandelaars. Hun scherpe tong
wordt daarenboven zeer gevreesd ; spotliederen immers
waren niet alleen gevaarlijk voor het aanzien van, de
potentaatjes, ze hadden daarbij ook magische kracht.
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Aan het begin Van een slag zongen de dialli ook strijdliederen.
De speellieden bewaren de epische traditie, en hebben
daardoor een belangrijk aandeel in het geestelijk levee
van het yolk. In en door het Dausi ontmoeten elkaar
de drager en de bezinger van het heldenideaal : geen held,
die uit zou trekkers zonder zijn dialli en hem niet aan
den aanvang van zijn zwerftochten telkens weer de kernvraag van het heele levee zou stellen : „Hoe kom ik in het
Dausi ?" Want de held van de Sahel doet zijn daden
van dapperheid niet, omdat zijn jonge, onstuimige bloed
hem daartoe drijft, maar wijl hij zijn levee wil wijden
aan een idee, den duurzamen roem bij komende geslachten.
In het Pui zijn de verhalen van zulke helden bijeengebracht. Maar eenheid is er niet ontstaan ; wat ze verrichten, staat niet met elkander in verband, ieder gaat
zijn eigen weg en bereikt zijn eigen doel. In dit opzicht
is het Pui dus nog minder ontwikkeld dan de Russische
volksepiek, waar de bylinen ook wel ieder op zich zelf
een afgesloten eenheid vormen, maar de helden Dobrynj a,
Alj osj a en Ilj a door hun betrekking tot koning Wladimir
gezamen1ijk tot een kring behooren. Bij voortgezette
ontwikkeling zou uit een epiek als het Pui kunnen ontstaan een poezie, die een aantal helden groepeert om een
enkele centrale figuur, zooals de Fransche epiek haar
heldencyclus had om Charlemagne en de Duitsche om
Diederik Van Bern. Het Pui kon niet zoover komen,
niet alleen omdat de epische poezie zelf tot stilstand en
achteruitgang gekomen was, maar allereerst omdat er
in het sociale leven van de Sahel geen algemeen erkende
centrale macht zich ontwikkeld had, die bovendien haar
aanzien aan een wel-gevestigde historische traditie
kon ontleenen het was dus onmogelijk die vrije,
eigengerechtigde helden als vazallen to onderschikken
aan een machtigen vorst, wiens gezag ze als vanzelfsprekend konden aanvaarden.
Ik wil hiermede niet zeggen, dat de kring van Karel's
genooten zich zou gevormd hebben uit een, ouder Fransch
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Pui, doordat men door een opzettelijke, bewuste omvorming afzonderlijke verhalen van helden zou hebben
gecombineerd tot een sagenkring. Eerder heeft de stralende figuur van Charlemagne hen langzamerhand,
een voor een tot zich getrokken. Vaak ook is het verhaal
van zijn dappere daden niet de oorzaak, maar het gevolg
daarvan, dat de held behoort tot de genooten van Karel
den Groote. Een gewelddadige samenvoeging van onafhankelijke heldenverhalen tot een geheel zien we echter wel
in de Nederduitsche epische traditie, waarvan ons de
Qudnoorsche Thidrekssaga een beeld geeft.
En het Pui der Soninke is allerminst een aaneenrijging
van korte avontuurtj es, ieder op zich zelf simpel als die
der Russische bylinen. Er zijn er onder, die reeds een zeer
samengestelden vorm verkregen, en zelfs al stof, en zeker
reeds gedachteninhoud genoeg hebben voor een breedvoerig epos. In het verhaal van den held Sira Maga
Nj oro vinden we een heel heldenleven, omvattend geboorte en dood, beheerscht door een hoofdmotief, maar
ook met bijmotieven, die kleur en afwisseling geven aan
het geheel.
Zijn wader is de koning van Massina, die schatplichtig
is aan den machtigen vorst Daga. wanneer de jonge
held geboren is, laat de koning alle knapen opzoeken,
die gelijk met hem ter wereld kwamen : het zijn er honderd, in wier midden de koningszoon wordt opgevoed.
In zijn jeugd laat hij zijn heldenmoed al blijken, want
als de boden van koning Daga bij zijn wader de schatting
komen halen, laat hij ze bij zich komen en slaat hun het
hoofd af. Zijn vader is beangst voor de gevolgen, maar
wacht voorloopig af. Een held echter is nu eenmaal
altijd iemand, die doet wat verboden is aan den gewonen
sterveling ; het duurt dan ook niet lang, of hij vindt gelegenheid weer van zich to laten spreken. Zijn oom heeft
trouwplannen ; hij laat dan uitvorschen of het meisj e
jong is en als dit zoo blijkt to zijn, schaakt hij haar,
omdat hij den ouden broeder van zijn vader zoo'n jonge
vrouw niet gunt. De oom verbindt zich dan met koning
O. E. XX It 9
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Daga om gezamenlijk zich op Sira Maga Njaro to wreken.
Eerst echter vertelt de dichter een paar episodes, die
dienen om den oom to vernederen en den heldenaard
van Sira Maga Njoro to bewijzen. Het eerste getuigt van
fijnen spot. Eens zit onze held to midden van zijn honderd
makkers to pochen, wanneer buiten het huis zijn oom
langs gaat. Deze hoort hem zeggen, dat hij de onverschrokkenste van allen is, waarop de oom het hoofd
schudt en mompelt : „Dat is niet waar. Hij overdrijft !"
Dat had de oude dienaar Njidi gehoord, maar deze zei
geen woord, zooals hij dat altijd gewoon was. Den volgenden dag in een boom geklommen, slaat hij zoo schrikkelijk alarm, dat de dorpelingen gewapend uitrijden,
Sira Maga Njoro en zijn oom voorop. Wanneer deze
onder den boom komen, stoot Njidi zoo'n vervaarlijken
kreet nit, dat de oom halsoverkop terug vlucht. Maar
als hij, bij het dorp gekomen, hoort dat zijn neef nog
altijd onder den boom is, keert hij beschaamd terug en
verontschuldigt zich er mee, dat hij de macht over zijn
paard verloren had.
Op den terugweg door de steppe ontmoeten ze dan
twee leeuwen ; het paard van Sira Maga Njoro steigert
omhoog en met moeite weet hij het in bedwang to houden.
De oom zegt dan vol leedvermaak : „Zie je, zoo ging
daareven mijn paard er ook van door." Waarop de held
droogjes antwoordt : „Maar het komt niet dadelijk tot
aan den stadsmuur."
En dan gaat de zwijgzame Njidi spreken : „Gisterenavond hoorde ik een woord van mijn meester Sira Maga
Njoro en een woord van een ander, die voorbijging.
Het woord van den ander ging voort zonder het hoofd
van zijn beer, zooals het paard van den broeder des
konings. Het woord van mijn meester was sterk en
trotsch als de hand, die zoo juist het paard van Sira
Maga Njoro bedwong."
Toen schaamde zich de oom.
Hierna volgt een episode, waarin behalve onze held
zijn dappere dienstman Polor optreedt ; samen trekker
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ze er op uit om de dochter van koning Galadio to rooven
een ontzaglijk waagstuk, daar hij beschermd wordt door
twaalf professioneele vechters, die to vergelijken zijn
met de berserker der Skandinavische sager. Natuurlijk
gelukt het den helden volkomen ; de vertelling is echter
zoo ineengezet, dat de moed van Polor en van Sira Maga
Njoro in afzonderlijke daden blijkt, maar toch de figuur
van Polor aan die van zijn meester ondergeschikt blijft.
Daarop volgt nu de krijgstocht van den oom eia
Koning Daga; alle troepen waarover ze konden beschikken hebben ze verzameld, om tegen Sira Maga Njoro
op to trekker. Deze verzoekt zijn broer Mussa Ardo, om
uit to vorsehen, of werkelijk koning Daga aan dezen
tocht meedoet en het blijkt, dat de broers voor elkander
in moed niet onderdoen, want Mussa Ardo rijdt regelrecht in het kamp van de vijanden en overtuigt zich
van Daga's aanwezigheid, door met hem zelf to spreken.
Ridderlijk laat deze worst hem vertrekken en bepaalt
den dag, waarop hij voor de stad van Sira Maga Njoro
verschijnen zal. Op een heuvel order een tommi-boom
stelt de koning zich op, om van daar nit den strijd to
volgen. Hij ziet de dappere helden de poorten uitrijden
en vraagt telkens, of dat nu de gevreesde Sira Maga
Njoro is. Steeds luidt 't antwoord ontkennend, en als
werkelijk deze held zelf uitrijdt, dan hoeft hij niet to
vragen, want rechts en links slaat Sira Maga Njoro zijn
vijanden veer, en rukt van denzelfden boom, waar zooeven koning Daga nog onder stond, een tak als zegeteeken af. Maar den derden dag schiet een slaaf met een
koperen pijl van boven uit den boom op onzen held, en
doodelijk gewond keert deze terug. Zijn broer durft
het niet bekend maken, als hij werkelijk gestorven is
en laat hem in alle stilte begraven. Maar de vijanden
juichen als drie dagen lang Been held uit de poorten rijdt
om een tak to plukken van den Tommi-boom. Den vierden
dag kleedt Mussa Ardo zich in roode rusting, breekt uit
de stadspoort, bereikt ook na een onstuimigen nit de
tamarinde en brengt er een tak van terug. Dat herhaalt
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hij drie dagen en het leger van Daga is op het punt to
vluchten. Maar de weerstand is geweken nu Sira Maga
Njoro dood is, en in den nacht verzamelt Mussa Ardo zijn
mannen, hij verlaat de stad, steekt de rivier over en rijdt
weg. Als het leger van koning Daga den volgenden dag
de leege stad in bezit neemt, vindt men vele opgeworpen
grafheuvels, maar in geen is het lijk van Sira Maga Nj oro.
In dit verhaal zijn verschillende dingen, die er op wijzen,
dat er nog geen volkomen eenheid van voorstelling bereikt is. In het eene stuk treedt Polor op, in het andere
Mussa Ardo ze zullen dus oorspronkelijk niet bijeenhooren en verschillende gronden, die het niet noodig is
afzonderlijk aan to geven, maken het waarschijnlijk,
dat Polor eerst later met dit verhaal van Sira Maga Nj oro
verbonden is. Maar het zou aan een lateren dichter niet
moeilijk geweest zijn, om een behoorlijken samenhang
tot stand to brengen, al was het maar door de figuren
van de beide volgelingen van den held met elkander to
identificeeren.
Overigens bevat deze vertelling alle elementen voor
een epos in grooten Stijl. Hoe kunstvol zijn tegenstanders
en bijfiguren gegroepeerd, maar vooral hoe klaar zijn ze
ieder geteekend in het hem eigen karakter. Koning Daga
in zijn ongenaakbaarheid van machtig worst, die slechts
heeft toe to zien ; de oom van Sira Maga Nj oro net zijn
brandende begeerte naar wraak en ijdele grootspraak.
Daartegenover Njidi, de zwijgzame fijne spotter; Polor
die in zijn onstuimige lief de voor zijn meester er
op los slaat ook als het volstrekt niet noodig is; Mussa
Ardo eindelijk in moed en wijs beleid alleen de mindere
van Sira Maga Nj oro, omdat hij nu eenmaal niet de held
zelf is, maar alleen zijn broer. Er zit in de figuur van
Sira Maga Nj oro ook meer dan alleen lust tot avonturen
en verwoeden strijd, want in hem rust de kracht van zijn
yolk, die met zijn dood gebroken is. Het wonderbaarlijke, dat zijn lijk nooit gevonden werd, bewijst al, hoe
bier de heldenvereering is, waaruit het volksepos geboren
wordt.
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In dit opzicht is deze vertelling van het Pui belangwekkender dan het Dausi, al heet dit laatste dan ook een
oorspronkelijk samenhangende traditie to vertegenwoordigen. Want zooals we het nu kennen, is het nauwelijks
geschikt, om het to gebruiken voor algemeene overwegingen. Er is ten slotte zoo velerlei in, dat men er
alle theorieen over het ontstaan van het epos mee waarschijnlijk kan maker. Voor de meening van W. P. Ker,
dat de groote epee zich zouden ontwikkelen uit korte
gedichten, die trachten een overzicht van den omvang
en samenhang der overleveringen to geven -- een meening, die kennelijk geinspireerd is door een paar eigenaardige Edda-gedichten geeft zelfs het Dausi nog een
steun. Want het begint met een stuk „Gassire's luit"
genoemd, waarin wordt medegedeeld, hoe het rijk van
Wagadu vier maal vernietigd is, wat er de aanleiding
toe was en welk voordeel er toch ten slotte weer nit is
voortgekomen. Dat zou men een programme kunnen
noemen voor het daaropvolgende epos. Toch is zoo de
ontwikkeling der epiek zeker nooit geweest, want hier
missen we elke aanraking met de in het yolk levende
tradities. Een dichter, die op een gegeven oogenblik
klaarheid wil scheppen in de verwarde massa van populaire overleveringen, en daartoe een kort overzichtelijk
gedicht ontwerpt, staat aan het uiterste einde van een
levende volksepiek en is er stellig niet het uitgangspunt
van.
Het Dausi maakt op mij niet den indruk, dat het een
onvervalschte, oude volksepiek is. Frobenius meent,
dat het reeds op de tweede etappe van de volksverhuizing
der Garamanten ontstaan is, en wil den verbijsterend
edelen vorm van dit epos verklaren door een samenhang
van de oude Garamantische kultuur met de phrygischthracische kolonies op de Noord-afrikaansche kust. Zou
het niet nader liggen to denken aan Mohammedaanschen invloed ? En dit op dezelfde wijze als we de inwerking van het Christendom opmerken in de kosmogonische en aeschatologische mythen der Edda. Toen de
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Sahel nog voor den drempel lag van het Mohammedaansche gebied, zijn allerlei motieven binnengedrongen,
die zich met het inheemsche geassimileerd hebben, maar
door hun rijkeren gedachteninhoud veredelend hebben
gewerkt. Men merkt dien Arabischen invloed aan allerlei details in de vertelling ; daaraan misschien ook is
toe to schrijven de neiging tot het allegorische, die we in
enkele zeer zuiver-gedachte liederen opmerken. De
volken van de Sahel waren in elk geval volstrekt niet afgesloten voor vreemde kultuur, dat bewijst het tweede
stuk van het Dausi, waarin verteld wordt, hoe wagadu
eens teruggevonden werd, en dat bevat het Bijbelsche
verhaal van Jakob en Ezau bij den dood van Izaak
(Genesis XXVII).
Indien de verhoudingen zoo zijn, dan is dus het Dausi
niet het resultaat van een nataurlijke ontwikkeling,
maar dankt het zijn vorm aan de inwerking van een
vreemde kultuur. wat deze heeft toegevoegd, weten we
niet. Het kan weinig zijn: een paar motieven, een dichterlijke gedachte, een impuls tot het scheppen van het
geheel, waartoe de deelen al gereed lagen. Maar opmerkelijk is het in dit geval toch ook, vooral met betrekking
tot de Oudfransche en Middelhoogduitsche epiek, die
evenzeer zich ontwikkeld hebben onder invloed van buiten
af, van het klassieke epos. Ook in volstrekt ander
opzicht is het Dausi misschien to gebruiken bij de beoordeeling van de kwesties der Europeesche epiek : evenals
het oudste Germaansche epos de herinnering bewaart
aan de volksverhuizing, bezingt ook het Dausi den langen
zwerftocht der Garamanten door het Noorden van Afrika.
Maar het Dausi heeft niet alleen historie, het heeft ook
schoonheid. En dit is het, wat het boek van Frobenius
waardevol maakt, ook voor een ruimer publiek dan
alleen vakgenooten. De bekoring van het primitieve,
zuivere ; de naIeveteit van weinig gereflecteerde kunst ;
het sprookjesachtige van warm-bewonderde vechtersbazen, dat zou al genoeg zijn om het met genegenheid to
lezen. Daarnaast echter zijn stukjes hooge kunst, de
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kleine edelsteenen die zich hier en daar, en eigenlijk
heel zelden, vormen tusschen de ruwe bergkristallen
van het volksepos. „Gassire's luit", dat ik al een paar
maal noemde, heeft een heel mooie gedachte, waarmee
ik wil eindigen.
Gassire dorstte naar macht, maar zijn wader was krachtig en gezond en stierf niet. Onophoudelijk doet Gassire
groote daden, en zijn roem groeit steeds, maar hij kan
niet verdragen de tweede to zijn na den vorst. Eens hoort
hij een veldhoen zingen, dat gestreden had met een slang:
Hoor het Dausi! Hoor mijn daden ! Koningen en helden
moeten sterven, worden begraven en vergaan. Ook ik
zal sterven, zal worden begraven en vergaan. Maar het
Dausi, het lied van mijn strijd, zal niet sterven. Het zal
worden gezongen en langer levee dan alle koningen en
helden ! Wagadu zal verloren gaan! Maar het Dausi
zal blijven bestaan en levee.
Dat hoort Gassire, en hij weet nu, dat hij het Dausi
wil hebben, het eeuwige, onvergankelijke, ook al zou
zijn land, Wagadu er om vergaan. Een smid maakt hem
een luit, maar zij klinkt niet. En als Gassire vraagt,
wat hij moet doen, om ze klank to geven, antwoordt de
ander : „Dit is een stuk bout, Het kan niet zingen, want
het heeft geen hart. Het hart moet gij het geven. Het
hout moet op uw rug mee in den strijd gaan. Het hout
moet weerklinken bij de zwaardslagen. Het hout moet
afdroppelend bloed opzuigen, bloed van uw bloed, adem
van uw adem. Uw smart moet zijn smart worden, uw
roem zijn roem. Het hout mag niet meer zijn als het hout
van den boom, waaruit het gemaakt is, maar het moet
een worden met uw stam. Dan zal de klank, die uit uw
hart komt, in het oor van uw zoon weerklinken en in de
menschen voortleven, en het bloed, dat uit zijn hart
welt, zal op uw lichaam neerstroomen en in dit hoot voortleven. Wagadu echter zal verloren gaan."
Zoo gebeurt het ook. Gassire trekt met zijn zoons in den
strijd. Zeven maal vecht hij in een verwoeden kamp,
terwijl hij de luit op zijn rug draagt, en zeven maal keert
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hij terug, terwijl hij het lijk van een zijner kinderen op
zijn schouders gelegd heeft en het hartebloed van zijn
zoon druppelt op de luit. Dan rijdt hij weg uit Wagadu,
met zijn laatsten, jongsten zoon, zijn vrouwen en zijn
helden. En als zij rijden door de Sahel, vele dagen lang,
gebeurt het een nacht in de eenzame stilte, dat Gassire
alleen waakt bij het kampvuur.
Gassire sliep in; Gassire schrok wakker en luisterde.
Hij hoorde naast zich een stem. Die klonk, als kwam ze
uit zijn eigen ziel. Gassire luisterde en begon to beven.
Hij hoorde de luit zingen. De luit zong het Dausi.
Toen de luit voor het eerst het Dausi gezongen had,
stierf in de stad Dierra de koning Nganamba ; toen de
luit voor het eerst het Dausi gezongen had, was de toorn
van Gassire gestild ; Gassire weende. Toen de luit voor
het eerst het Dausi gezongen had, was Wagadu voor de
eerste maal verloren gegaan.

VERZEN
VAN

P. OTTEN.

HERFST.

I
Ter stilte van mijn steedsche heem gezeten,
Aan mijn bureau in gelen lampeschijn,
Waar alle dingen schoon en eigen zijn,
Hoor 'k uit het open venster vreemde kreeten,
Den hoogen roep van zwerfsche vogelvluchten,
Die in den maannacht zoeken 't zoeler Zuid......
Dan breekt mijn ziel de nauwe kamer uit
En zweeft, een Vogel, door de koele luchten.
Dra zijn mijn vreedge huis en stad verdwenen
En zie ik, eenzaam, op de bleek-beschenen,
Slapende hoeven en de weiden neer.
En 'k ruik de geur der herfstelijke wouden,
Die duister zijn, en in de verte gouden
De blanke waatren van het maanlicht meer......
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II
teruggekomen
In eenen is mijn geest
Van deze reize naar der voglen trant
Tusschen de wolken en het welkend land
Weer in mijn warme kamer opgenomen.
Hier zijn weerom mijn boeken en schrifturen
En alle dingen, wel vertrouwd en schoon.
Maar 'k voel mij als gevangen in mijn woon
En ben ellendig binnen deze muren.
Wat is toch dit verlangen in mijn wezen,
Om, als de wilde voglen opgerezen,
Hun roep to volgen door den lichten nacht ?
Is het een heimwee naar verloren eeuwen ?
Zijn 't stemmen van 't aloude dier, die schreeuwen
Door mijn verwrongen ziel heur wrange klacht ?

NACHTLIEDJE.

Tot aan de straten en de pleinen,
Door 't dichte lommer van de gracht
Komt noode 't krista?lijnen schijnen
Van dezen schoonen manenacht.
Maar eensklaps doemt het helle wonder.
Tusschen de donkre huizen door
Van de open weiden, doodstil onder
Der hemelen doorzichtgen gloor.
En de eindelooze en ijle klaarte,
Naar ze inschijnt en mijn donker vult,
Neemt uit mijn hart dags borne zwaarte,
Mijn zwakheid en mijn rouw en schuld.
Een baar geluk is mij geboren
Maar ook : al liefs van U en mij
Is ver geworden en verloren
En dood lijkt wonderbaar nabij :
Een nauw to duiden zoete roke,
Uit rijke tuinen aangezweefd,
Waar vreemde bloesem is ontloken
En nu mijn vreugde deel aan heeft ;
Of een geheven, voile beker
Ter hoogte van mijn koel gelaat,
Die 'k leedgen kan, gerust en zeker,
Maar, mijmerend, nog even laat......

IN HET MAANLICHT.

Het koele zilver van den nacht
Doorvliet de heemlen licht en puur
Boven den duistren huizenmuur
Van de verlaten, stille gracht.
De heemlen zijn zoo blank en wijd......
Zacht in dit broze, lichte tij
Rijst als een zilvren bloem in mij
Een ijle, vreemde zekerheid.
wij weten wel.
Wij weten niet
Het maanlicht heeft het mij verhaald :
Het wakkre leven is maar spel
Versneden wijn, die snel verschaalt.
En al wat wetenschap ons biedt,
Waarop de blinde wereld boogt,
Is niet dan zand, door zon gedroogd,
Dat tusschen kindervingren vliedt.
zij weten tech.
Wij weten niet
Het komt naar hoogen willekeur.
Dra gaat het, spoorloos, als een geur
Te loor in levens luid bedrog.
We ervaren in het duister meer
Dan wij bevroeden overdag.
Wat ziel des nachts in droomen zag,
Vergeten wij des morgens weer.
Geheimvol hangers ziel en ding,
H angt alles samen op deez aard.
Van eindloos verre liefde ervaart
Mijn slaap wellicht de rimpeling.

VERZEN.

En of Gad zelve 't in ons sloot
Diep in ons hart is jets, dat weet
Het eind van dit geluk en leed :
Het zekere uur van onzen dood......
Nog immer schijnt de zilvren maan
De wijde, blanke heemlen door.
Maar langzaam rijst een bleeker gloor :
Aan de einder vangt de morgen aan.
En eensklaps luidt een vogelslag
de nacht is heen......
Van uit een tuin
Weer dadenree weet ik alleen
De heldre dingen van den dag......
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VAN

MARTIEN BEVERSLUIS.

BLOESEMBO OM.

Doodstil welft de jonge bloesem
Van haar hout dat scheurt,
over d'oude stam die nauw zich
nog langs 't water beurt,
scheef-verzakt en half ontworteld,
onder kroon die geurt.
Hoeveel zomers nog? de laatste ?
eenmaal nog de Mei
door Uw afgeleefde takken,
eens...... en dan voorbij ?
en een ander openbrekend
schooner nog dan gij ?
Want de grond die uwe wortlen
dorstend eeris doorreten,
en de kracht die gij ten toon spreidt
telken aar ...... wij weten,
plaats en geur en Dlle schoonheid
zullen zij n vergeten ..... .

vERS.
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En de vogel die zich wiegende
in uw voile weelde......
in en uit uw takken vliegende
van uw blijheid deelde......
leeft ze nog die stem, die luide
uit de bloesem kweelde ?
Leeft ze nog? ja nu nog luistert
heel mijn ziel naar 't lied,
dat den morgen en den middag
al 't geluk verried
van uw bloei, die w el verschemert
maar verduistert niet.
Maar een morgen zal verschijnen
over deze dracht,
witter zal het water zijn en
wezenloos de pracht,
en haar bloemen zullen kwijnen
In Naar beeld dat lacht.
S1 uit de armen vast to samen
om dit broos bezit,
noem het bij de schoonste namen,
want ik zing U dit :
dat de bloesem voor Uw raam is
morgen niet meer wit.
Geschreven bij de gedachfenis aan
Jacqueline v. d. Waals.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELD.
GEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

„Frankrijk herneemi zijn vrijheid".
Malaise waarvan het einde niet to voorzien is, bezuiniging die ieder ons voorpreekt zonder to zeggen hoe zij
to verwezenlijken is behalve ten koste van de hoogste
belangen, en Been uitzicht op beterschap, nu poging op
poging tot herstel mislukte en wij alleen maar kunnen
hopen, dat op den langen duur vanzelf de internationale
samenleving zich herstellen zal en de welvaart wederkeeren...... ziedaar het beeld van dezen weinig zonnigen
zomer, in ons land zoowel als daarbuiten. Wellicht is
het zoo nog to licht gekleurd en moet men spreken van
dreigende gevaren die het grijze uitzicht nog versomberen.
In Genua zou de redding gevonden worden door de
oplossing van twee groote vraagstukken die de oorzaak
zijn van de ellende : het Russische probleem en dat
van de Duitsche schadeloosstelling, maar Genua mislukte
finaal. In den Haag zou men 't beproeven met een van
de twee, met het Russische, al zou het dan slechts een
voorbereiding van oplossing zijn, maar den Haag mislukte
ten eenenmale. En de Londensche samenkomst van deze
maand die had kunnen leiden tot een redelijke en practische regeling van de financieele verhouding van de
Entente tot Duitschland, stelde voor 't eerst de wereld,
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-- die dit reeds lang verwacht had -- voor een openlijk
erkende breuk in de Entente, waarvan de gevolgen nog
ganschelijk niet to voorzien zijn.
Wie dit alles ziet en dan daarnaast, hoe in Duitschland
een somber-misdadige reactie de beste mannen door
sluipmoord neervelt, op de eerste gelegenheid wachtend
om het land dieper in den afgrond to shorten, terwijl
bovendien de Fransche politiek Duitschland als 't ware
drijft naar wanhoopsdaden, die vraagt zich wel eens af,
of dan waarlijk in ons werelddeel het einde der dingen
op komst is, dan wel of dit alles nog beschouwd moet
worden als de onvermijdelijke nawerking van den waanzin
der oorlogsj aren, waaraan een einde komen zal, gaandeweg, met het opgroeien van een nieuwe generatie ?
Een oogenblik scheen het, alsof de ten hemel schreiende
misdaad die de moord op Rathenau was een begin van
verlossing zou zijn: de man met zoo hooge idealen,
steunend op groote kennis en ervaring, goed begrip
van verhoudingen en een wetenschappelijk denksysteem,
die de eenige scheen to zijn, in staat om zijn land en
tegelijk zijn vijanden den weg tot de redding to wijzen ;
die er reeds in geslaagd was een basis van verstandhouding
met Frankrijk to leggen hetgeen immers het eenige
en uitsluitende middel is om tot herstel to geraken !
hij scheen gevallen to zijn als de martelaar voor een
betere toekomst. Want de schok die na den moord door
Duitschland ging, maakte de lauwen wakker, en 't was
alsof deze misdaad aan de Duitsche republiek eindelijk
datgene zou brengen wat zij voor haar voortbestaan niet
missen kan : de geestdrift van het Duitsche yolk voor zijn
nieuwen staatsvorm, die de moreele kracht moet zijn,
sterk genoeg om de republiek to verdedigen tegen het
gevaarlijk ideaal van 't herstel der monarchie in haar
nude glorie en het niet minder gevaarlijke van een Duitsche
Raden-republiek. Want een innerlijk sterke Duitsche
republiek, vredelievend en werkzaam, onverschillig of
ze door sociaal-democraten dan wel door „burgerlijke"
partijen geregeerd wordt, mits ze maar eerlijk Duitsch0. E. XX I 19
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land's schuld wil of doen door hard werken, zou ongetwijf eld de krachtigste factor tot herstel zijn en geen Poincare
zou tegenover haar een politiek van neerdrukken van
Duitschlands herstel kunnen volhouden. Zoo zou, als
Rathenau's dood tot deze innerlijke versterking geleid
had, zelfs deze prijs niet to hoog zijn geweest. Edoch,
na het verslappen van de eerste ontzetting zijn de oude
tegenstellingen weer bovengekomen en de „wet tot
bescherming van de republiek", waarin de nieuwe geestdrift haar uiting had moeten vinden, kwam tearecht in
den politieken molen, leidde tot nieuwe oneenigheden,
zelfs tot nieuw gevaar voor een scheuring tusschen noorden zuid-Duitschland, en het slot is dat de Duitsche republiek in deze dagen nog evenzeer in wankelbaar evenwicht
overeind staat als zij gedaan heeft Binds het oogenblik
dat zij in den nood van de nederlaag tot stand kwam.
Het verlies van Naar besten staatsman wordt de republiek door Been enkele winst vergoed en de vermindering van het gevaar voor nieuwe burgeroorlogen die
het gevolg was van den moord is weer ten voile to
niet gedaan door den schrikbarenden val van de mark
voor en na de Londensche conferentie, welke niet anders
kan dan Leiden tot een nieuwe duurtegolf, met al de
gevaarlijke gevolgen van deze.
Ja, de dalende mark! Als een barometer die altijd
door met groote sprongen daalt en slechts zoo nu en
dan 'n streepj e rijst om weer met nog grooter snelheid
to zakken, geeft zij de depressie in het economische en
politieke Leven van ons werelddeel weer. En al is zij dan
de staatniet de oorzaak van het slechte weer en is
huishoudkundigen leeren het ons de malaise ten onzent
geen gevolg van deze fantastische depreciatie, zij hangt
daarmee dan toch ten nauwste samen, spruit voort uit
dezelf de oorzaken en leidt op haar beurt tot verergering
van den internationalen toestand, maakt het Duitschland
onmogelijk zijn schulden of to doen, leidt tot politieke
verwikkelingen, belet handelsverkeer tusschen de Duitschers en hun buren, kortom is symptoom van de kwaal
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en kwaa] opzichzelf tegelijkertijd. Zij moet een einde
nemen, wil er verbetering intreden. Ze kan echter alleen
een einde nemen na zuivering van den polilieken toestand
en tot dat doel zoo meenden wij, naieven ! was in
Londen de Opperste Raad saamgekomen. Nu de samenkomst mislukt is, vertelt men ons, dat dit het geval
geenszins is geweest ; dat de samenkomst niet noodig
was en alleen heeft plaats gehad op verzoek van Poincare,
juist den man die haar deed mislukken...... en we wilden
wel, dat dit inderdaad joist was. Maar gelooven kunnen
we het niet, ook al is er in de week, verloopen tusschen
de mislukking der samenkomst en het schrijven dezer
letterer, nog niets gebeurd dat op wereldschokkende
gevolgen van de mislukking wijzen zou. Neen, de samenkomst werd gehouden, voorzoover Engeland en Italie
betreft, met het doel de gansche schadeloosstellings- en
leeningsqueastie grondig to regelen, d.w.z. een wat dit
betreft volkomen herziening van het verdrag vanVersailles
tot stand to brengen, door Duitschland, dank zij een
nieuwe regeling, to verplaatsen uit de rol van overwonnen
maar sterken vij and die in het zweet zij ns aanschij ns zij n
schuld moet afwerken, naar een andere : die van klant
en leverancier aan wien goed geld to verdienen valt,
kortom van medewerker in het economisch proces.
Daardoor moest de samenwerking hersteld, de malaise
en de werkeloosheid in het westen bestreden worden
en niemand kan ontkennen, dat dit inderdaad de eenige
manier is om dit doel to bereiken. Waarom de Franschen
de conferentie wilden, is moeilijker to zeggen, want de
wenschen en wegen der Fransche politiek .zijn onbegrijpelijk en duister voor een ieder die de Fransche oorlogsgeestesgesteldheid niet ten voile heeft doorgemaakt, en
ook de zorgvuldige lectuur van Fransche regeeringsuitingen, persstemmen en uitvoeriger politieke beschouwingen kan ze ons, dommen neutralen, niet duidelijk
makers. Al praat men ons nu uit der treure voor, dat
het een ten hemel schreiende onrechtvaardigheid is,
als Duitschland zich eerder herstelt van de oorlogsgevolgen

380

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

dan het gemutileerde Frankrijk, en ook al erkennen wij
dit uit den grond onzes harten, wij kunnen nu eenmaal
niet begrijpen, hoe de scherpzinnige Franschen de simpele
waarheid niet kunnen inzien, dat een verarmd, bijkans
to gronde gericht Duitschland door geen macht ter wereld
gedwongen zal kunnen worden, Frankrijk to herstellen,
en dat derhalve de methode die Parijs rinds drie jaar toepast nooit en nimmer tot het doel kan leiden. Van 't
oogenblik af, dat het verdrag van Versailles gepubliceerd
werd, is het door talloozen gezegd en geroepen : hoe wilt
ge tegelijkertijd Duitschland klein houden en het dwingen
uw verliezen to herstellen ? Maar het Fransche antwoord
op die eenvoudige vraag heeft nooit in iets anders bestaan
dan in een: dat moeten de Duitschers weten, niet wij !
Zoo heeft nu nog Poincare gepraat op de conferentie in
Londen en tegenover Lloyd George's welgekozen formuleering van 't meeningsverschil: „wij willen hetzelfde
als gij ; het gaat slechts over de methode om het doel
to bereiken" is de houding der Franschen dezelfde gebleven : „Duitschland moet het goud opbrengen ; hoe
het daarin slaagt, moet het zelf weten, maar als 't dit
niet doet, zullen wij „waarborgen" nemen." En al rekenden
de deskundigen dan voor dat die waarborgen geld zouden
kosten en geen geld opbrengen, het Fransche standpunt,
onredelijk als het was, bleef ongewijzigd en zelfs voor
een schikking waren de heeren ditmaal niet to vinden.
Misschien is het beter zoo, want een schikking zou al
weer een lapmiddel geworden zijn, terwiji nu....., ja
wat er nu komt weten we niet, maar nu de geallieerden
het eindelijk formeel oneens gebleven zijn, gebeurt er
wellicht eens jets anders dan er in de afgeloopen drie
jaar telkens gebeurd is en wat geen enkele der partijen
een stag vooruit gebracht heeft.
Maar waarom dan heeft de Fransche regeering op deze
samenkomst aangedrongen ? 't Is in Parijs immers niet
onbekend, dat de Britsche politiek Binds een jaar ongeveer
ten volle de richting gekozen heeft, die kort na den vrede
alleen liberalen en arbeiders aanhingen : de politick
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van 't herstel der betrekkingen met Duitschland en
Rusland ? Heeft men dan gemeend, door politieken ruilhandel (concessies in de Levant of elders?) den bondgenoot nog eenmaal mee op sleeptouw to kunnen nemen ?
Of door intimidatie ? Meent men soms in Frankrijk,
evenals de Amerikaansche bankier vanderlip, dat de
Engelschen heimelijk bang zijn voor Frankrijk's geweldig
leper en zijn angstwekkend groeiende macht aan vliegtuigen en duikbooten ? wij kunnen het niet denken :
slechte psychologen hebben de Fransche staatslieden zich
nog nimmer betoond, en zij kunnen niet verwachten,
dat als Engeland in Frankrijk een gevaar voor zijn
wereldmacht begint to zien, het zijn trotsche hoofd
buigen zou, liever dan, getrouw aan zijn historische
traditie, heel zijn politick in to richten op vernietiging
van den nieuwen „sterksten man op het continent".
wat dan? Een belangstellend buitenstaander, al vermeet hij zich dan niet de Fransche staatkunde to kunnen
begrijpen, moet 't voorloopig wel 't meest voor de hand
liggend achten, dat men 't eenvoudig maar eens geprobeerd heeft : 't was al zoo vaak gelukt de bondgenooten
mee to krijgen op de wegen der Fransche politiek en dat
't in het laatste jaar wat minder goed begon to gaan,
was misschien ook wel het gevolg van een verslapping
van Frankrijk's houding onder den minder beginselwij zouden zeggen : onder den verstandigeren
vasten
en helderder vooruitzienden Briand, zoodat, nu Frankrijk vertegenwoordigd werd door den onvervalschten
voorstander van de politick van den ijzeren vuist, gesteund door heel den ministerraad en het parlement,
de bondgenooten wellicht weer zouden inbinden tegenover
zooveel standvastigheid. En deden zij dit niet...... dan
was de mooie formule reeds gevonden : „Frankrijk hernam zijn vrijheid van handelen."
wat dit beduidt, wij weten het niet en Europa wacht
op de ontsluiering van dit geheim in meer of minder angstige spanning. Maar hoe 't ook zij, men heeft
gezien welk een mooie kans op succes de politick-
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Poincare in Londen nog gehad heeft: hoe Lloyd George
zich heeft uitgeput om de grens der tegemoetkomendheid
tot het uiterste to verschuiven, door tegenvoorstellen to
doen betreff ende „waarborgen" die ongetwijfeld door
de groote meerderheid der Engelschen ten zeerste betreurd
en alleen ter wille van het behoud der Entente aanvaard
zouden zijn; hoe de Belgen alles gedaan hebben om
bemiddeling to brengen, die gaarne aanvaard is aan
Britsch-Italiaanschen kant, maar is afgestuit op den
Franschen onwil...... Zulke offers wilden de bondgenooten
nog brengen aan de Fransche vriendschap en dat zelfs
deze alle verworpen zijn, wijst er op, dat de Franschen
zich in dit tijdperk der wereldgeschiedenis sterk genoeg
%'oelen om desnoods alleen to staan tegenover de heele
wereld. Zal het die houding waarlijk ten voile en consequent aanvaarden ?
Frankrijk herneemt dan zijn vrijheid. Wat beduidt
dit en hoe zal het van de hernomen vrijheid gebruik
maken ? Off'icieele of oflicieuze commentaren op de mooie
formule hebben wij niet gelezen en de eenige verklaring,
die dadelijk na de Londensche mislukking van de Fransche
regeering uitging, was een mededeeling van Havas, dat
men nu niet meteen hoefde to rekenen op een militaire
actie. Tot dusver is er inderdaad nog. in 't geheel niets
gebeurd en vergaderen slechts de commissie van herstel
en de Fransche ministerraad. Maar natuurlijk moet er
eerlang wel degelijk iets gebeuren, anders vraagt men
in de Fransche Kamer, zoodra deze weer bijeenkomt,
aan Poincare waar nu de gouden marken of anders de
„waarborgen" blijven. De Fransche pers nu heeft tijdens
de conferentie wel een en ander over de mogelijkheden
geschreven waartoe de mislukking zou kunnen leiden
en wat zij schreef kwam ongeveer daarop neer, dat de
mislukking Frankrijk niet kon schaden omdat het op
zichzelf alleen alle noodige machtsmiddelen bezit en
op z'n eentje datgene kan doers, wat als het zijn zin
gekregen had, de gezamelijke Entente gedaan zou hebben.
Naar men weet kwam dit veer op een in beheer nemen
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van bepaalde takken van nijverheid in Duitschland.;
een controle op de Duitsche staatsfinancien, aandeel in
de Duitsche industrie en zoo meer. Zou men er nu waarlijk
in Parijs over denken om dergelijke maatregelen op eigen
gelegenheid toe to passen ? Vermoedelijk is men inderdaad
in staat ze van Duitschland of to dwingen, b.v. onder
bedreiging met bezetting van groote stukken Duitsch
gebied, want de toestand is nu eenmaal zoo, dat Duitschland ontwapend is al mogen er dan hier en daar geweren
en mitrailleuses verborgen gehouden worden terwijl
Frankrijk de militaire krachtige natie gebleven is, die het
in den oorlog geworden is. De machtsmiddelen bezit
het dus, maar werd nu inderdaad dit bedoeld met de
„te hernemen vrijheid van handelen" ? Dat zou dan
toch een vrijheids-herneming wezen, welker rechtmatigheid aan zeer ernstige bedenkingen onderhevig is. Er
bestaat nog een verdrag van Versailles, waarbij de toestand die ontstaat als Duitschland zijn verplichtingen
niet nakomt, tamelij k nauwkeurig geregeld is, en waarin
tal van bevoegdheden verleend zijn aan de „geallieerden
en geassocieerden", aan „de voornaamste geallieerden",
die echter alle gebaseerd zijn op een samengaan der overwinnaars en niet op afzonderlijke actie. Daar is ook nog
zoo iets als een Volkenbond, welks regeling in datzelfde
verdrag is opgenomen en waarbij de gedragslijn van een
land dat een ander wil beoorlogen nauwkeurig omschreven
is. En wat anders dan oorlog is 't waarmee Frankrijk
Duitschland bedreigen kan, wil het de „waarborgen"
nemen ? Natuurlijk is ons juristen-gilde, dat in Frankrijk
zoo voortreffelijk vertegenwoordigd is, in staat om er
een moues aan to passen, indien de Fransche regeering
door dik en dun wil gaan, maar dat zij dit doers kan zonder
den geest en grondslag van het vredesverdrag aan to
tasters, lijkt ons uitgesloten. En hoe zullen Frankrijks
bondgenooten het verdrag nog respecteeren, wanneer
Frankrijk zeif dit niet doet ? Wel is waar is nog niet
ronduit gezegd, dat Frankrijk erover zou denken het
verdrag tot een nieuw vodje papier to makers, maar er
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zijn dan toch berichten geweest waarvan 'n mensch raar
moest opkijken : zoo dat Havas-telegram, meldend, dat
Frankrijk de to wachten beslissing der commissie van
herstel alleen dan zou eerbiedigen, als ze niet strijdig
was met Frankrijk's belangen
Waarlijk het lijkt een al to roekeloos spel dat de Fransche diplomates op deze wijzen zouden ondernemen. Al
is Frankrijk dan op 't oogenblik de sterkste militaire
macht van het continent, het sterkste yolk van Europa
is het Fransche niet en vriendschappen kan het op den
duur zoo min als eenige andere natie missen. Verbreekt
het de samenwerking met zijn vrienden en misbruikt
zijn macht, dan kan dat tijdelijk voordeel opleveren
waarschijnlijk zelfs dit niet eens maar op den duur
leidt het onvermijdelijk tot wreede teleurstelling. wie
nu in de Fransche bladen het schelden op Lloyd George
leest, op den man die zoo kort gelegen nog de rotsvaste
steun en toeverlaat was, voelt dat deze mentaliteit noodlottig moet worden voor Frankrijk. Aan vijandschap
tusschen de „nations amies et ailiees", aan oorlog tusschen
Frankrijk en Engeland durft men zelfs niet to denken :
het denkbeeld is to monsterachtig en zelfs in een tij d van
verdwazing als deze zal geen mensch aan de mogelijkheid
ervan gelooven. Maar zelfs een voortdurende tegenwerking onderling, een afbreken van het weinige wat
er in en na den oorlog aan Internationale goede verstandhouding opgebouwd is, zou zoo noodlottig werken op
het herstel, zulke groote gevaren meesleepen voor een
ieder, dat men toch wel mag verwachten dat van de
vrijheid die nu door de Franschen met zulk een trotsch
gebaar hernomen is, een in werkelijkheid tamelijk bescheiden gebruik gemaakt zal worden, zulk een gebruik
dat althans de uiterlijk vriendschappelijke verstandhouding in stand en de samenwerking die door het verdrag
van Versailles voor tallooze gevallen vereischt wordt,
mogelijk blijft.
En ziedaar nu, waarom wij,
onder het grootste
voorbehoud zij het gezegd
voorloopig de mislukking
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van de Londensche conf erentie niet kunnen betreuren.
Was ze gelukt, d.i.t.z. was er een compromis tot stand
gekomen, dan zou dat bestaan hebben in een uitstel van
betaling tegenover een macht van maatregelen, schadelijk
voor het economische levee in Duitschland, schadelijk
voor het verkeer tusschen Duitschers en hun buren,
gevaarlijk voor den binnenlandschen toestand in Duitschland, schadelijk voor het herstel, kortom in een lapmiddel
van de soort als waarmee nu reeds drie jaar lang gesukkeld
is en die ons werelddeel, en to mee de rest van de wereld,
steeds dieper in de put brengt. Terwijl wij nu althans
mogen hopen op een toestand, waarbij Frankrijk alleen
zijn maatregelen neemt, minder sterk staat tegenover de
Duitschers dan wanneer de anderen op sleeptouw gekomen
waren, en niet al to sterk durft ingrijpen, gebonden als
het ondanks alles nog is door verdragen en door de noodzakelijkheid om den band met zijn oude vrienden niet
volkomen to verbreken.
Daar komt nog een ding bij : Frankrijk staat zwaar
in het krijt bij zijn Britschen bondgenoot. VOOr de conferentie scheen de regeering to Londen voornemens deze
vordering als troef uit to spelen, ongeveer op deze
wijze, dat Frankrijk kwijtschelding zou kunnen krijgen
tegenover concessies van Franschen karat in zake de
vordering op Duitschland. Waarom hiervan niets gekomen is, bleef ons onduidelijk, en eerlijk gezegd heel die
geruchtmakende Balf our-nota is ons nooit recht helder
geworden, ook niet na lezing van de Engelsche perscommentaren. Want als men niet tusschen de regels
wilde lezen of gevaarlijke conclusies aan Naar woorden
vastknoopen, zeide ze niet anders, dan dat indien Amerika
aandrong op betaling der schuld van Engeland, dit Frankrijk om voldoening zou aanspreken, en omdat 't van to
voren al vast stood dat de Amerikanen niet aan kwijtschelding dachten, leek de nota heel ti eel op een sommatie
tot betaling aan Frankrijk's adres. Zoo is ze in Frankrijk
ook opgevat en ze heeft de to verwachten uitwerking gehad, dat men aldaar aldus redeneerde : wanneer Engeland
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ons geld wil zien, dan is er zooveel reden to meer voor
ons om onze vordering op de Duitschers 't koste wat
het wil of to dwingen. Aldus bezien, heeft dan de nota
sneer kwaad dan goed gedaan. Misschien is in de lange
gesprekken die Lloyd George met Poincare aan lunch
en diner gehouden heeft, het voor de hand liggende denkbeeld nog ter sprake gekomen om de vordering op Frankrijk geheel of ten deele to schrappen tegenover bewilliging
van Frankrijk in een moratorium aan Duitschland, en is
zij adus nog als een ruil-object in het diplomatieke spel
gebruikt, maar in de officieele berichten hebben wij niets
daaromtrent vernomen. Hoe 't zij, nu Frankrijk zijn
vrijheid gaat hernemen, zal Engeland ook wel de vrijheid
nemen, betaling to eischen en nu weten wij wel, dat een
mogendheid-schuldeischeres in een nog slechter positie
verkeert tegenover een wanbetalenden schuldenaar dan
een particuliere crediteur tegenover een privaten debiteur
en dat Engeland geen machtsmiddelen heeft om dit
geld binnen to krijgen, maar...... als 't nu tusschen
Frankrijk en Engeland min of meer hard tegen hard
moet gaan, dan is het voor de Franschen toch wel bijster
onaangenaam, dat daar die geweldige onbetaalde post
nog blijft open staan.
Zoo is na vier jaar oorlog en vier jaar vrede de verhouding tusschen de wapenbroeders die ons werelddeel
van het Duitsche militairisme verlost hebben, gecompli
ceerd en precair en we zouden meer optimisme in ons
moeten hebben dan waar wij over beschikken om to
kunnen voorspellen dat hun tegenwoordige verhouding
beter dan hun zoogenaamde vriendschap van tot dusver
in staat zal zijn in afzienbaren tijd een einde to maken aan
de moeilijkheden waaronder onze generatie gebukt gaat.
* *
Tegenover het belang van de Britsch-Fransche ver^
houding en de betrekkingen jegens Duitschland vallen
alle andere problemen in het niet, zelfs het Russische,
en zoo was de finale, bijna belachelijke mislukking der
Haagsche conferentie voor geen mensch ter wereld een
-4
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teleurstelling, voor niemand een slag. Ja bijna belachelijk
is ze geweest, die bespreking met een groep menschen die
klaarblijkelijk niet het minste plan gehad hebben, eenige
concessie to doen en die westen, dat West-Europa niet
tot hun standpunt zou overgaan. Gelukkig heeft de pers
de mislukking ditmaal niet onder stoelen of banken
gestoken en slechts 'n enkel Haagsch blad voelde zich
nog geroepen om de laff e woorden to herhalen, die na
elke mislukte conf erentie geschreven zijn, dat er „een
kentering gekomen is" en „men de resultaten meer kan
voeldn dan aanwijzen". Neen, resultaten zijn er in 't
geheel niet bereikt en men vraagt zich slechts met verbazing af, waarom na Genua deze comedie nog noodig
is geweest. Diende het alleen tot binnenlandsch gebruik
in Rusland? Wilde men daar aan diegenen die nog lets
met 't westen to maken willen hebben, laten zien dat
er met deze „bourgeois" toch niets aan to vangen is?
Of is de Sovj et-regeering er op uit, om met de mogendheden afzonderlijk tot overeenkomsten to komen en is
zoo een conferentie een geschikte gelegenheid om met
den een en den ander under de roos wat to konkelen,
terwijl de besprekingen in de vergadering alleen maar voor
de galerij gehouden worden ? In elk geval, ook na den
Haag blijft Rusland geisoleerd, overgeleverd aan den
honger en de raden-regeering en wie in onze gewesten
gehoopt mocht hebben, dat de welvaart spoedig zou
wederkeeren dank zij de wederintree van Rusland binnen
de samenleving der volkeren, zal nu zijn verwachtingen
wel waarvel gezegd hebben.
Aldus eindigt deze beschouwing even weinig opbeurend
als zij begonnen is. Er is niets aan to verhelpen : de
barometer blijft op regen en wind staan en er is geen
stukj e blauw aan de lucht to zien. Het eenige dat 't
iemand mogelijk maakt den moed niet to verliezen, is
de overweging die menigeen dezen zomer op een grauwen
regendag getroost zal hebben: dat het niet altijd kan
blijven regenen, en de zon eenmaal moet doorbreken.
Eerbeek, 20 Aug. 1922.

LEESTAFEL.
L. E. — Friesche Jayke. — Utrecht, G. J. A. Ruys. 1922.
Het zeer eigenaardig en zeer persoonlijk talent der schrijfster van
„Twee levens", „Levensbeelden", „Mietje van der Dussen" en andere,
denzelfden stempel dragende werken, is velen onzer lezers bekend ; zij
zullen dit ook in „Friesche Jayke" terugvinden, doch wellicht met mij
oordeelen dat dit laatste verhaal niet zoo sterk als vele der vorige tot ons
spreekt. Toch blijft het beeld van dit freuletje Vegelin ons wel in het
geheugen en ontroert ons wel de meest stille weemoed, die haar jeugd
drukte. Zoodat het in de aantrekkelijke galerij van historische vrouwensilhouetten, door L. E. geteekend, zijn plaats wel mocht innemen. Het is
jammer, dat de schrijfster aan haar taal en stijl niet wat meer zorg besteedt. Op blz. 22 lezen wij : „Bij de karos gekomen, dreigde nicht von
Schlippenbach met haar waaier", terwijl de bedoeling is dat de oude dame
die in de karos was blijven zitten, dreigde, toen Jayke, door Pieter
teruggevonden, den wagen naderde. Zulk een foutieve zinsbouw vertoornt terecht een man als Charivarius en L. E. heeft taal- en stijlgevoel waarlijk genoeg om dergelijke slordigheden (er zijn er meer)
to vermijden.
H. S.

Dr. N. Japikse. Die Stellung Hollands im Weltkrieg.
In het Duitsch vertaald door Dr. K. Schwendemann. Den
Haag, Martinus Nijhoff, Gotha F. A. Perthes A. G.
Een korte geschiedenis van ons land tijdens den oorlog, goed geschreven, met een eerlijk streven naar onpartijdigheid en objectiviteit,
in waarheid niet geheel onpartijdig en objectief, maar weergevend de
meening en het gevoelen van slechts een deel van ons yolk. Duidelijk
is merkbaar dat des schrijvers dagelijksche lectuur in de oorlogsjaren
bestaan heeft in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, ten gevolge waarvan het standpunt der meer of minder geprononceerde anti-Duitschers
in het boek niet tot zijn recht komt. Als een wedergave van de stemming
onzer natie tijdens den oorlog is het daarom niet geheel geslaagd, wel
als een uiteenzetting van het standpunt onzer regeering in de talrij ke
incidenten welke de oorlog ons op den hals haalde. Als zoodanig is
het een goede handleiding voor den geschiedkundige der toekomst die
de houding van ons land in de troebele jaren welke achter ons liggen
zal willen bestudeeren.
v. O,
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JACQUELINE VAN DER WAALS
(1868-1922)

DOOR

A. C. S. DE KOE.

„Want het is immers slechts de wereld, die oud
J. V. D. W.
maakt, niet het leven."
Uit een beschouwing over GOsTA BERLING.

Er is een literatuurbeschouwing, die allereerst achter
het werk de persoonlijkheid zoekt, om daarna, althans
wanneer zij literair en tevens volledig wil zij n, van de
gevonden persoonsvisie uit wederom het werk te bezien
en den aard zijner schoonheid te doorgronden. Deze
Sze van beschouwen heeft haar goed recht naast die
andere, meer subjectieve, die uitgaat van eigen schoonheidservaring aan 't gegeven kunstwerk en die zich
objectiveert in het streven van deze ervaring, zooveel als
mogelijk is, redelijk rekenschap te geven.
Maar als meer dan gerechtvaardigd, bijna als onvermijdelijk doet zich de eerste beschouwingswijze voor
tegenover het werk van Jacqueline van der Waals —
en wel zOO, dat de meeste nadruk moet vallen op het
streven de persoonlijkheid te vinden. Immers, men kan
zich niet een tijdlang verdiepen in haar werk, zonder
in die sfeer zich verplaatst te voelen, waarin haar geest
ZOO bij voortduring en zoo intens geleefd heeft, de sfeer,
0. E. XXII 10
1
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waarin het „zijn" gaat boven het „doen", en alle werk,
ook het vruchtbaarste, als spelenderwijs wordt terzijde
geschoven terwille van het al-overwegend belang der
persoonlijke gaafheid. Wie eenmaal door deze karakteristieke accent-legging getroffen is, voelt het bovendien
als een verwringing haar werk allereerst in en op zich
zelf te beschouwen. Want wel zal daarbij velerlei belangrijks en schoons naar voren gebracht worden, maar dan toch
niet het voornaamste, het beste dat haar kring, haar yolk
in haar bezeten heeft en nog bezit : de aanraking met en,
door haar werk, het beeld van een synthetische persoonlijkheid. En hierin heeft haar werk zijn schoonste waarde,
dat het zoo klaar en zuiver deze persoonlijkheid verbeeldt,
dat haar innerlijkst wezen er den lezer verschijnt, heerlijkst resultaat voor een, die het wezen der kunst zoo
beslist stelde in den drang naar zelfopenbaring, die in
alle kunst de subjectiviteit als eeisten eisch stelde, in
een tijd, toen objectiviteit op allerlei kunstgebied nog
de leuze was. Maar een subjectiviteit dan die niet het
eigen leven, slechts de persoonlijke stemming verbeeldt : „de vluchtige stemming, nit oppervlakkige
schoonheidsontroering geboren, de blijvende levensstemming, door dieper levensinzicht verwekt". Ook in
de praktijk heeft Jacqueline van der Waals het verstaan,
subjectief te zijn zonder persoonlijk verhalend te worden,
zonder te vervallen tot de zoo licht banale openbaring
van groot of klein levensgebeuren. Natuurlijk — want
zij wist, neen, zij beleefde altijd door de waarheid, dat
het feitelijk gebeuren van ondergeschikt belang is, vergeleken bij de verhouding van de ziel tot het feit en zij
moet wel tallooze malen ervaren hebben, wat Emerson
bedoelde, toen hij schreef : „Real action is in silent
moments ! The epochs of our life are not in the visible
facts of our choice of a calling, our marriage our acquisition of an office, and the like, but in a silent thought
by the wayside as we walk".
omdat met haar sterk individualisme
Natuurlijk OOk
en den kunstenaarsnood om zich te belijden, gepaard
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ging een even sterke behoefte aan anonymiteit. Haar
eerste verzen gaf zij uit onder den schuilnaam U. E. V.,.
Una ex Vocibus, want zij wilde „niets meer zijn dan
een stem, een van die vele stemmen, die luid of stil uit
menschenharten omhoog Minken". Eerst na veel strijd
gaf zij in een volgenden bundel dit pseudoniem op, omdat
zij inzag, „dat een mensch staan moest met zijn naam
en zijn persoonlijkheid voor de daden, die hij doet, voor
de woorden, die hij spreekt". Maar de behoefte bleef
en in de heerlijkheid der kunst, die „aan het Zelf vorm
geeft", genoot zij ook de zoetheid van het zich verschuilen
achter het beeld.
Deze schijnbaar tegen zich zelf verdeelde drang vindt
zijn oorsprong niet alleen in de eigenaardige natuur van
den kunstenaar, maar in dit geval tevens in den aard
van haar Individualisme.
En hiermede raken wij het punt, dat ons haar wezen
en persoonlijken, groei doet zien op zijn historisehe
plaats.
Het Individualisme, zooals de moderne mensch het
beleeft en verstaat, heeft zijn wortelen in de Renaissance.
Het persoonlijkheidsbegrip is echter, toen de Renaissance
cultuur verstarde, verbleekt en bijna verloren gegaan
in de algemeenheid, de conventie tijdens de heerschappij
van het immers voor alien gelijk oordeelend en concludeerend Gezond verstand. Het is toen de Romantiek
geweest, die, niet als literair genre, maar als de gansche
cultuur beheerschende geestesbeweging, het Individualisme weer heeft hersteld en tevens verdiept. Onder
meer in dit opzicht heeft dan ook de Romantiek langer
geduurd en doorgewerkt dan het gewone spraakgebruik
der ontwikkelden aanduidt. Ook de mannen van '80
zijn hierin de dragers der Romantiek geweest. En men
kan stellig zeggen, dat heel de 19de eeuw, en voor een
deel ook nog de eerste decennien van deze eeuw zijn
cultuurtaak heeft gevonden in het verwerken van de
gegevens der Romantiek. Misschien kan eerst de tegenwoordige ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel met
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al wat daarmee samenhangt als een nieuwe periode
beschouwd worden.
Nu weet ik niet, hoe Jacqueline van der Waals tegenover al deze moderne problemen, in 't bijzonder de maatschappelijke problemen stond. Dat zij haar niet onverschillig lieten, blijkt wel uit een gedicht als „hoed" uit
de Laatste Verzen :
Geef mij den moed om onrecht te onderkennen,
Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd wordt,
Den vasten wil aan onrecht nooit te wennen,
Ook waar de macht, het weg te nemen, schort.
Doch zoo ik spreek, het zij geen laf opstandig klagen
En waar ik zwijg, 't zij nooit, verwonnen door den tijd,
Indien ik licht mijn leed en dat van andren drage,
't Zij, wij1 mijn liefde weet, dat Gij de Liefde zijt.

Maar blijkt uit deze bede om niet onzuiver te staan
tegenover die nieuwe stem van het maatschappelijk
geweten, niet weer juist het eigenaardig individualisme,
dat „deugd als zelfdoel" allereerst ziet. En zoo is deze,
niet aan de Romantische periode eigen, stemming een
teeken te meer, dat het eigenaardige van haar persoonlijkheid ligt in de lijn der Romantiek, in den ruimen zin
van het woord.
In de eerste plaats wil ik hier wijzen op twee karakteristieke verschijnselen der Romantische beweging, die ook
in de verzen en in het proza van Jacqueline van der
Waals duidelijk naar voren komen : den zin voor het
sprookje en den humor. Het kunstsprookje, zich aan
sluitend aan — vaak ook omwerkend, het oude yolkssprookje, is een schepping der Romantiek, die in dit
genre rijke mogelijkheden vond voor een uitleven der
speelsche fantasie, waarachter zich tevens dieper zin
verbergen kon. En nu hebben we maar te wijzen op de
sterk met persoonlijke stemming en gedachte geladen
bewerkingen van de sprookjes van „De booze Fee" 1),
en „Repelsteellje" 2) en op de eigenaardigheid, dat vele
1) Onze Eeuw, 1908.
2) Onze Eeuw, 1913.

JACQUELINE VAN DER WAALS.

5

natuurverzen het landschap met sprookjeswezens be
volken, om de verwantschap aannemelijk te maken.
En is de schets : Als alien u verlaten ...... niet klaarblijkelijk geschreven door iemand, die al de bekoring
en al het gevaar van de Romantische geestesgesteldheid
kent met zijn wonderlijke verwisselingen van ernst en
spel ? Het is in die speelsche en roekelooze, die diepzinnige en verbijsterende wisseling dat de Romantiek zich
van den druk der Verstandsaanbidding bevrijdt, uit haar
scheppend die twee moderne geestestoestanden : de
Romantische ironic en den humor. Door de voortdurende
wisseling der tegengestelde polen is de zin voor betrekkelijke gescherpt en zoo kan de humor bloeien. Nu is humor,
genomen als zin voor het betrekkelijke, zoo een algemeen
woord, dat daarin velerlei beteekenis kan ondergebracht
worden, en het is zeker misleidend het zonder meer te
gebruiken voor den humor van Jacqueline van der Waals,
Wier zin voor 't betrekkelijke gepaard gaat met een zeker
even sterken zin voor het absolute, een tegenstelling,
waarop ik later moet terugkomen. Ik zou haar humor dan
ook liefst nader omschrijven als de beheerschte verwisseling van ernst en spel, die uitsluit een dupe-worden
van eigen spel, zooais zoovele Romantici tot schade van
hun nieuwe geestelijke vrijheid gekend hebben. Dat haar
humor daarvan vrij is gebleven, ligt in het eigenaardig
karakter van haar zin voor betrekkelijkheid, die niet
zoo gemakkelijk tot een zwevende vaagheid kon worden.
Want zij zag de groote en kleine menschelijke dingen in
hun betrekkelijkheid ten opzichte van een groot en vaststaand feit, z(545 gewichtig, dat daarbij de „gewichtigste"
dingen met een verwonderden glimlach konden voorbij
gezien worden : het feit der persoonlijkheid. Om het
karakteristieke in haar persoonlijkheidsidee naar voren
te brengen, heb ik de keus uit een gansche rlj citaten,
want vooral in dit opzicht is er een opvallende eenheid
in haar vroeger en later werk, een eenheid, die een bewijs
te meer is, hoe hier niet maar sprake is van een bepaalde
ontwikkeling van denkbeelden, maar meer van een visie
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die met het persoonlijk karakter al van den aanvang of
gegeven was en door studie en nadenken slechts bevestigd
en verdiept kon worden. Illustratief is in dit opzicht ook
haar intense belangstelling voor Ibsen's „Brand", het
kunstwerk dat zij na de eerste kennismaking altijd weer
overdacht en bestudeerde, waarvan zij een sterk persoonlijke opvatting had, die zij met innige overtuiging niet
naliet te verdedigen 1). „Ik was het eens met Brand !"
zegt zij en hier is bedoeld Brand's opvatting van de plicht
der persoonlijkheid, die zij ook als Ibsen's opvatting
ziet. Geen heil is er buiten de vervulling van den eisch :
„Wees u zelf", waaronder zij verstaat : wordt, zooals
God u bedoeld heeft, terwip het Peer Gynt'sche „zich
zelf genoeg" zijn daartegenover staat als een „blijven,
zooals men is". Wie ter wille van het resultaat, ook ter
wille van het voor anderen heilzame, reddende resultaat
aan dezen eisch zich onttrekt, lijdt schade aan zijn
persoonlijkheid, aan zijn ziel. En omgekeerd : mislukking
en ondergang is uit dit standpunt gezien geenszins gelijk
te stellen met nederlaag, integendeel het kan, als bij
Brand, voorwaarde der overwinning zijn.
Het is geen wonder, dat iemand, die deze gedachte
aangreep, als de uiting van wat zij wezenlijkst en diepst
omtrent het leven voelde, een bezielende blijdschap moest
viuden in de studie van die groote Romantici, die met 't
probleem der persoonlijkheid en van de ethische eischen
der persoonlijkheid geworsteld hebben, als Ibsen en
Kierkegaard en Nietsche, — geen wonder, dat zij vooral
zich wonderlijk aangetrokken voelde tot Kierkegaard,
die meest de religieuse zijde van het probleem behandelde,
die bovendien haar bekoren moest door de wijze waarop
hij scherpe dialectiek en dichterlijke fantasie tesamen in
het strijdperk bracht. In haar eerste studie over Brand
schrijft ze, hoe zij „slechts nu en dan wat in een keur
zijner werken heeft gebladerd" en toch „zijn invloed
speurt in alles wat (zij) schrijft". Toch zou het missehien
1) Zie Onze Eeuw 1915 en 1919.
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misleidend zijn hier van invloed te spreken eer is er
een ontdekte verwantschap.
Want deze opvatting der persoonlijkheid is niet iets,
dat zij als ideaal richtsnoer aanneemt, zich tevreden
stellend met een zekere benadering, het is het centrale
punt, waarom haar leven zich beweegt en haar werk weerspiegelt elke nadering, elke afwijking van dit centrum, haar
verzen verbeelden telkens weer den strijd en den twijfel,
de eenzaamheid en de diepe rust, de tragiek en de altijd
weer jonge frischheid, die het beleven dezer persoonlijkheidsidee insluit. Wie het van dit oogpunt uit leest, voelt
zich getroffen door de sterke en rijke bewogenheid van
een uiterlijk rustig en zonder veel merkwaardige feiten
verloopend leven en stemt daardoor te gereeder toe,
dat „zijn" van meer belang is dan „doers", zooals cie
innerlijke feiten de uiterlijke in wezenlijkheid overtreffen,
of om haar eigen woorden te gebruiken, geschreven naar
aanleiding van „GOsta Berling"s veel-bewogenheid :
„Ook bij ons gebeuren vreeselijke en heerlijke dingen,
„daden, waardoor menschen schade lijden aan hun ziel,
„— is er iets ergers denkbaar ? — en daden, waardoor
„zielen, die schenen verloren te moeten gaan, de mogelijk„heid van redding wordt geschonken. Maar bij ons
„gaat dat alles haast onopgemerkt voorbij !”
Onopgemerkt echter niet bij haar ! Daarvoor was zij
te zeer kunstenares met den drang tot uiting van eigen
wezen, uiting, die zich slechts eenmaal den schijnbaar
meer objectieven vorm van het verhaal koos in „Noortje
Velt", maar meest en Heist in het subjectief lyrische openbaring en verheimelijking vond. Verheimelijking, in zoover
door haar werk nagenoeg geen feitelijkheden doorschemeren en banale belangstelling daarbij ongetroost
van verre moet blijven staan ; openbaring te meer, waar
juist door die verzen wij naderen tot de schoonheid van
een zuivere, in bijzondere mate synthetische persoonlijkheid. Hier blijkt dat karakter 66nheid is en evenzeer
dat eênheid veelzijdigheid waarborgt. Hier blijkt niet
minder hoezeer haar gedachte Over het leven dOOrleefd
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was. Want haar persoonlijkheid, zooals die uit haar poezie
tot ons komt, is als een illustratie van haar opvatting,
zooals zij die in het laatst van haar leven in „Aesthetische Overdenking" 1) samenvatte. „Want niet door de
„bijeenvoeging van verschillende eenzijdigheden wordt
„de synthese der persoonlijkheid bereikt. De fictie der
„wiskundigen, dat de twee helften van een geheel het
„geheel zouden vormen, welke stelling reeds in het dage„lijksch leven onhoudbaar blijkt, wordt volkomen absurd,
„wanneer ze op het levende wordt toegepast. Slechts
„de onverdeelde persoonlijkheid, die zich volkomen met
„hart en ziel aan een enkele taak durfi overgeven, zal zijn
„ziel en zijn liefde intact bewaren en beschikbaar houden
„voor iederen anderen eisch, dien God, of het leven, of
„het diepe willen, dat in hem is”, hem vervolgens of
„gelijktijdig zal
stellen".
Ik onderstreepte hier het woord „durft", want inderdaad is dit de levenshouding van een sterk karakter
en, mag zij al gegeven zijn met den persoonlijken aanleg,
een leven lang eraan vast te houden eischt kracht en
kweekt kracht. Dit Individualisme stelt zich los van, en
als het moet, tegenover de wereld. En de wereld, dat is
niet de menschheid buiten het Christendom, als de
traditioneele beteekenis wil, maar de wereld is overal,
waar de menigte staat tegenover de persoonlijkheid en
overal, waar het resultaat als einddoel wordt gezocht,
ten koste der persoonlijke zuiverheid. De eenheid der
persoonlijkheid te zoeken in dien zin, sluit in de bewogenheid van tal van tegenstellingen. Daar is de angst voor
eigen wijsheid tegenover de velen, en tegelijkeitijd de
brandende zekerheid van eeaig recht der absolute
echtheid, waarin men zelfs voor het opperst hell zip
zelf niet wil verkoopen. Hier liggen conficten en diepten
van gevoel, waarvan de volgende sonnetten jets doen
besefTen :

1) Onze Eeuw 1922, bl. 263.
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De weg is nauw, die tot het leven leidt, en
weinigen zijn, die denzelven vinden.
MATTH. VII : 14.
lk wilde, dat mij God in d' eenzaamheid
Den Smallen weg ten leven vinden deed.
De groote weg, die veilig is en breed,
Dien niemand missen kan, ligt welbereid,
Met afgepaste plichten geplaveid,
En meeningen, die ieder kent en weet,
Daar wandelt men gerust en welgekleed ......
Het is de weg, die ten verderve leidt.
Maar zoo ik — ik slechts wijs ? al d' andren dwaas ? -Dien weg verlatende, mijn weg niet vond
En nog verward door 't waarschuwend geraas
Der scharen, niet Gods stille stem verstond ?
Gods breede baan lag veilig voor mijn voeten ......
Zou, wie God opgeeft slechts, zijn God ontmoeten ? 1)
En •

Tot den tempel, waar geen God ze noodt,
Tot het altaar, waar geen kaarsen branden,
Om den leegen kelk uit 's priesters handen
Te ontvange' en 't ongewijde brood,
Moede, maar voor heilbeloften doof,
Komen zij, die niet gelooven konden,
Met den last van onverzoende zonden
En belijdenis van ongeloof.
Moet ik volgen met de moede scharen
Tot den tempel en de leege altaren,
Voor den onbekenden God gebouwd,
Waar men vrede vindt noch hemelhope ? ......
Ziel, mijn ziel, ik mag u niet verkoopen
Niet voor hemelvrede of zielsbehoud 2).

De volkomen echtheid in het religieuse, in de schets
Als alien u verlaten ...... zoo fijn ironisch geeischt boven
welgemeende, maar romantische zelfopschroeving, is
1) Nieuwe Verzen, bl. 73. Nijkerk. G. T. Callenbach, 1909.
2) Nieuwe Verzen, blz. 77.
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de bodem, waaruit menig gedicht van diepe en aangrijpende menschelijkheid opbloeit. Zij durft de bitterheid
aan, zich zelf toe to geven, dat het ideaal gebroken is,
dat zij nochtans in diepste zelf vasthoudt.
In den eersten bundel heet het :
Nu weet ik, wat het aller droevigst is.
't Is niet de dood of scheiding, niet het kwaad,
Dat anderen ons aandoen, of 't gemis
Aan aardsche liefde, niet, dat ons verlaat
En jeugd en schoonheid, eer genoten is
Het zoet van 't Leven, niet de dwaze daad
Die men beweent in rouw en droefenis
't Is : als men leeft voor iets, dat niet bestaat
En nimmer heeft bestaan, en als men 't weet,
En toch dien schoonen droom niet sterven laat,
Omdat men voelt, dat alles, wat bestaat,
Niets, niets beteekent, vergeleken bij
Dien Unen grootschen droom. 0, dat is Teed,
Waaraan 'k niet denken durf. God helpe mij !

En later in de Nieuwe Verzen 1)

BITTERHEID.
Het woord, dat mij met kracht omgordde
En vrede en vreugde gaf,
Is alsem voor mijn mond geworden,
En voor mijn ziel een straf.
De naam, die al mijn onrust stilde ......
Het fluisterzachte woord,
Waarop ik eenmaal pleiten wilde,
Staande aan 's Hemels poort —
Dien grooten Naam zal ik niet noemen,
Die grendels open schoof,
Vraagt God den grond, waarop ik roeme ?
„Heer, op mijn ongeloof."
1) Nieuwe Verzen, bl. 87.
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Daar is in deze bitterheid de trots van wie voor zich
Haar het hoogste vraagt. Want ook deze tegenstelling
van Trots en Deemoed is in haar persoonlijkheidsvisie
gegeven. Het is misschien alleen uit dezen trots dat de
deemoed kan geboren worden. Daar is dit Sonnet uit
de Nieuwe Verzen 1 ) :
Ik weet wel, dat ik trotsch ben. Ach ik zal
Altijd hoogmoedig zijn ; ook waar ik graag
Mijn schuld belijdende, vergeving vraag
Voor menschen. Ook, wanneer ik nederval
In schuldbesef, mij bitterder dan gal,
En God mijn onmacht en de bittre plaag
Van eigen schuld en eigen zwakheid klaag, —
Ook dan ben ik hoogmoedig, dan vooral.
Want zou ik met het ongemunt metaal
Van woorden, waar ik noode mee betaal,
Mijn schuld voldoen, indien mijn hart verdroeg
In schuld te zijn ? Zou ik voor 't aanschijn Gods
ZOO diep mijn schuld gevoelen, zoo mijn trots
Niet altijd naar het allerhoogste vroeg ?

En voel nu na deze hartstochtelijke zucht de rust van
't mystieke „Avondvrede" uit een later bundel : 2)
met zijn aan Boutens herinnerende zoete muziek :
Ik dacht, hoe ook mijn leven
Als deze dag vergaan
En einden zou en even
Deed dit mij droevig aan.
Als zand, dat door de vingers glijdt,
Verging mijn lente en zomertijd,
En mijne najaarsdagen
Vergaten vrucht te dragen.
„Ik kom met leege handen"
Maar al mijn bitterheid
Verging in 't zachte branden
1) Nieuwe Verzen, bl. 72.
2) Iris, bl. 54. Nijkerk. G. T. Callenbach, 1918.
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Van Gods afwezigheid,
Die ruischte door de stilte alom
En zachtkens sprak mijn ziel : „Ik kom",
— En zoet scheen mij die schande —
„Ofschoon met leege handen
Als wind door popelbladen,
Bewoog zich iets in mij,
Als waar met Zijn genade
Mijn God mij zeer nabij :
Mijn handen rustten in mijn schoot,
Mijn hoofd was naar het avondrood,
Dat blinkend was gebleven,
In stil geluk geheven.
„Gij zult mijn dagen vullen
Met Uw zeer zoet gemis
En mijne nachten hullen
In Uwe duisternis
Ik zag het zwarten van het gras,
Waar 't door de zon verlaten was,
En kon niet eens betreuren
Dit duistren en verkleuren.

In dit schijnbaar negatieve ligt de hoogste positiviteit.
het is de zielsgesteldheid der diepe naturen, wier hoogste
bezit in woorden niet uit to spreken is, bezit, door Boutens
aangeduid als „ziels rijk gemis". Sterker nog klinkt die
zieletoon in „Godsverlangen" 1) met het slot :
Wanneer ik uit het duister opwaarts zag
En tot U riep, zoo zijt Gij niet gekomen,
Maar met Uw bijzijn vulde ik mijn droomen
En met Uw afzijn vulde ik mijn dag......
En in den teedren spot van Uwen lach
Voelde ik, mijn God, mijn glimlach opgenomen.

Met dien glimlach ziet zij op levens werk en vreugd
en smart, maar zóó, dat een intens beleven van den dag
is ingesloten. Hier blijkt juist weer het synthetische
in deze persooniijkheid, zoo eigenaardig geuit in de over1)

Iris, bl. 59.
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denking „Zijn of doen" 1) en als levensgevoel verbeeld
in het sonnet :

VERLATENHEID 2).
Als 't kind, bedroefd dat moeder haar verliet,
Schreiend de schatten, die haar kort te voren,
In de ernst van 't vreugdevolle spel verloren,
Zoo dierbaar waren, haat in haar verdriet,
Zal dan de moeder, als ze weerkomt, niet
Heel even zich bedroeven en verstoren,
Als zij het schreien van haar kind zal hooren
En 't zoo verlaten en zoo ledig ziet ? ......
Zou 't God, die nederziet, misschien behagen,
Dat ik, die toch zoo licht dit leven tel,
En lichtelijk mijn vreugd en smart kan dragen,
Toch, wat ik doe, zoo ernstig doe, zoo wel
Mijn heimwee in den arbeid mijner dagen
Vergeet en in de vreugd van 't aardsche spel ?

wel mag zoo aanDe vreugd van 't aardsche spel !
geduid worden haar levenshouding, spel dat in hoogste
ernst gespeeld wordt en toch bewust blijft als spel. Wel
mocht zij ervan spreken, dat men een ding moet opgeven om 't te bezitten, want krachtens haar besef „dat
„bij onze ziel vergeleken, de geheele overige wereld
„slechts een kleinigheid is, die er voor ons niet op aan
„komt", kan zij het leven liefhebben, dat immers niet
oud maakt.
Liefde en schoonheid ongemeten,
Zoete vreugden ongeteld,
Wat mijn ziele heeft bezeten,
Niets heeft me ooit teleurgesteld 3).

1) Overdenkingen, 1913.
2) Iris, bl. 57.
3) Nieuwe Verzen, bl. 41.
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Uit die levensliefde ontspringt ham natuurpoezie.
En ook hier treft dezelfde karaktertrek als in haar
religieuse poezie, de echtheid. Die echtheid sloot in de
religieuse sfeer uit een aangenaam rusten in het overgeleverde, een aanvaarden, met den als persoo p lijk bezit
herkenden kern, van allerlei meening, die om dien kern
was heengegroeid. Tusschen haar en elke meening moest
een persoonlijke relatie ontstaan. Vandaar dat doordringen tot den diepsten grond.
En diezelfde echtheid maakt haar natuur-genieten
vrij van conventie, maakt de natuurimpressie tot een,
't zij kleine of groote, gebeurtenis, zoo sterk gebeurtenis,
dat hetgeen in den geest gevonden, maar 'n uit 't gemoed
beleefd verband is, als natuurindruk en gemoedsontroering
zich elkaar spiegelen. Vandaar het eigene in deze
verzen, waar in volkomen eenvoud de vluchtige natuurindruk gegeven, wordt voor 't geen zij is, in speelsche
lichtheid, zonder jacht op sterker ontroering, en daarnaast de diepere stemming door de natuurimpressie
gewekt en gedragen tot zuiver aan to voelen uiting komt.
Van beide volge hier een voorbeeld :

SILHOUETTEN 1).
In het toevend licht, dat later
Dan de zonne blijft
Wijlen bij het stille water,
Waar ons bootje drijft,
Schuiven zwart en zonder zwaarte
Fijn gelijnd en strak,
Fietsertjes voorbij de klaarte
Van het hemelvlak
Hunne fijne silhouetjes
Schaduwen gelijk,
Zeer geleidelijk en netjes
Langs den Amsteldijk.

1) Nieuwe Verzen, 13/. 23.
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Met gestadig beenbewegen
Gaan ze fijn en stil,
Na elkaar, elkander tegen,
leder naar zijn wil.
Komen twee elkaar to ontmoeten,
Glijden zij meteen,
Zonder botsen, zonder groeten
Door elkander heen.
Wordt het donker, wordt het later,
Met gebogen rug,
Gaan ze haastig langs het water
Naar de stad terug.
En ze voegen bij de sterren,
Aan de lucht geplaatst,
Nog een lichtje, dat van verre
Over 't water kaatst.

Hier het lichte, maar stemmingsvolle beeld, en daarnaast „Lentelied" waarin de stemming het natuurbeeld
als het ware naar den achtergrond heeft gedrongen
Het zoet geluk, dat in mij is,
Geeft zulk een vreemd geluid !
het lijkt wel, of mijn droefenis,
Zoodra mijn vreugd zich uit,
Alsof een teere treurigheid,
Die zelf geen woorden heeft,
Het zachte zingen begeleidt,
Der vreugd, die in mij leeft.
De vreugd, die mij tot zingen drong,

Klinkt nu zoo bang en droef,
Dat ik de woorden op mijn tong
Als pure droefheid proef. —
Als smart, maar smart, die zoeter smaakt
Dan zuivre blijdschap doet,
En mij zoo dwaas gelukkig maakt ......
Dat ik haast schreien moet.

De bekoring van deze en zoo vele andere gedichten
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ligt in hun volkomen zuiverheid. Jacqueline van der
Waals heeft de echtheid en eenheid van haar karakter
in haar Verzen tot uiting gebracht naar inhoud en vorm.
Haar poezie, als spel begonnen, is haar aanstonds ernst
geworden, een roeping, — niet, peen zeer zeker niet,
omdat zij in dien vorm een waarheid verkondigen wilde 1),
maar omdat zij spreken moest, gedreven door het diepe
willen, dat den kunstenaar drijft. ZOO zeer was haar kunst
haar ernst, dat zij het voelde als een taak boven haar
kunnen, waar zij bij wijien bevreesd voor kon terugschrikken. Haar tweede bundel : Nieuwe Verzen, eindigt
aldus :
Ik buig het hoofd en spreek : „Hoe kan dit zijn,
Dat, wat ik eens als spel begonnen ben,
Tot ernst geworden, mij gevangen houdt
1k ben als iemand, die lichtvaardig bad
Tot God, en God verhoorde zijn gebed
Ik ben als iemand, die een wonder deed,
En, half nog ongeloovig, met een glimlach
Zijn daad bepeinst en zeer onrustig wordt,
En bevend vraagt : „Mijn God hoe kan dit zijn ?
Hoe, waar in mij geen kracht is tot genezen,
Hoe dan, hoe deed ik deze daad ?
1k ben
Als iemand, die bedriegelijk het werk
Van anderen als eigen arbeid gaf,
En thans, de dwaasheid ziende van zijn daad,
Zijn eigen onmacht en wat eischen men
Hem rechtens stellen kan — verlegen zit,
En zeer onrustig wordt en in zijn angst
Belijdt hij schuld voor God.
Zoo hoor dan Heer :
„Hetgeen ik gaf, het was geen eigen werk,
Aileen de naam daaronder was de mijne,
Allêen de naam. Gij, die mijn onmacht kent,
1) Zie in dit verband vooral haar Aesthetische Overdenken.
0. E., 1922.
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Weet, dat ik waarheid spreek, en zeudt Gij nu
Om mij te straffen voor mijn overmoed,
Mij houden aan het werk, dat ik verloochen ?
God, glimlach niet...... ik ben in ernst ...... ik zit
Deerlijk verlegen, ik die eigen naam
Aan arbeid boven mijne krachten gaf ......
Zie, daar zijn menschen, God, die verzen maken
En boeken schrijven kunnen, dat zijn dichters ......
Wees dan rechtvaardig, Heer, en ga tot hen.

En dezen schroom kende zij niet alleen tegenover de
majesteit der poezie, maar ook in 't algemeen voor de
onzuiverheid en oppervlakkigheid van het licht al te
bepaalde woord. Haar eerlijkheid vreesde „onwaar voor
te stellen, wat slechts „aangeduid" volkomen waar is" ;
haar diepte van karakter wist, dat het beste en eigenlijkste niet verwoord kan woulen.. Met voile instemming kon zij
gedicht omweiken :
WOORDEN 1).
lk wantrouw het woord, een mensch, dat praat,
Het weet van alles het hoe en waarom
Daar is op aarde geen heiligdom,
Waar niet het woord naar binnen gaat.
En dit heet „huffs" en dat heet „hond"
En dit heet „God" en dat „gebed",
En noemt men iets, dan weet men het,
En nergens is meer heilige grond.
Der menschen woord raakt alles aan.
— En dan verstomt der dingen lied, —
Hun twin grenst vlak aan Gods gebied ......
Ik waarschuw : blijf van verre staan,
En nacler niet met een naam, met een woord,
De juiste term, de gave zin,
Het doode lichaam ligt er in
Der dingen, die men heeft vermoord.
1)

Iris, bl. 69.
0. E. XXII 10

2
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Deze schroom voor het woord is het, die den kunstenaar
ervoor behoedt, dat zijn meesterschap over het woord
ontaardt in onheilige familiariteit met woord en idee
beide. Deze tegenzin in het al te bepaalde woord houdt
in hem het sterk gevoel wakker, dat in de poezie de
woorden en hun beteekenis maar 't minste deel van de
idee uitdrukken en zuiverst de eigenlijke stemming wordt
vertolkt in niet te definieeren klank en rythme — en in
een afzien van het woord.
In de poezie van Jacqueline van der Waals toont
zich deze schroom in een eigenaardige direetheid en soberheid, die haar verzen een fijnen eenvoud geven. In haar
eersten bundel kent ze reeds dat veelzeggend zwijgen,.
b.v. in het slot van dit gedichtje :

IN ZULK EFN NACHT 1).
Stil, stil en teer
Had het windje de boomen gekust,
Over het meer
Lag maanlicht in droomende rust.
In de duisternis blonk
Het water als glanzend metaal,
Door de stilte klonk
De zang van den nachtegaal.
Het luisterende riet
En de bladeren beefden zacht,
Maar ruischten niet, —
Ik sprak : „In zulk een nacht ...... "

In haar later werk leidt deze fijne zin voor echtheid,
ook in de verwoording der ontroering, tot steeds zuiverder
en sterker vertolking van stemmingsrijkdom en stemmingsnuance. En meest van al is in de „Laatste Verzen"
die doorzichtige klaarheid bereikt, die toch nooit nuchterheid wordt, omdat dieper en meer dan woorden zeggen
1) Verzen, 134. 37.
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kunnen, door den atmosfeer van het vers in zuiverheid
den ingewijde wordt geopenbaard. Want dit is immers
de wondervolle bekoring der kunst, dat zij is „heirges,
offenes Geheimnis !"
Ik onthoud mij hier van aanhalingen, omdat de schoonste verzen van dit bundeltje eerst kort geleden in Onze
Eeuw gepubliceerd zijn. En ook — 't is, alsof van een
bespreking dezer verzen ook zou gelden :
En noemt men jets, dan weet men het,
En nergens is meer heilige grond."

Want hier is de weerspiegeling in soberen eenvoud en
algeheele klaarheid van die volkomen synthese van levens
overgave en levensliefde, waar heel het leven van deze
vrouw naar gericht is geweest. Hier is, in de nabijheid
van den dood, in zuiverheid uitgezegd, de voile 'evensharmonic, de stille rust der doodsbereidheid doorblonken
door den zonnigen glimlach der levensliefde. In deze
Verzen heeft Jacqueline van der Waals haar eigen kunstideaal tot werkelijkheid gemaakt, gevende „de schoone
verbeelding van een schoone ontroering", als een kostbare
nalatenschap aan alien, die voor de nobele hoogheid van
haar geest en karakter ontvankelijk zijn, die in staat zijn
door de zelfopenbaring, die haar werk was, tot de persoonlijkheid te naderen.
Overdenkend den oogst van haar leven, voor zoover
die in haar werk is neergelegd, zich verheugend 't
blijvend bezit, daarin gegeven, gaat de herinnering onwillekeurig terug naar de ernstig-schetsende, paradoxale
conclusie van „Zijn of Doen", waarmee ik liefst deze
beschouwing wil eindigen :
„Welnu, leg u dan toe met inspanning van al uw
„krachten op de taak, die God u te doen geeft. Zonder
„u te verontrusten over de uitkomst, die God in zijn
„eigen hand heeft gehouden en waarvoor ge dus niet
1) Zie de Juni-afl. van 1922.
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„verantwoordelijk zijt, maar ook : zonder u te be„kommeren over uw ziel,. uw beginsel, om den grond
„uwer daden, waarmee ge u altijd nog later, in een ledig
„uurtje, half spelenderwijs, zult kunnen bezig houden,
,,om ten slotte, misschien aan het eind van uw leven,
„met een glimlach van half blijde, half smartelijke ver„rassing het beginsel te ontdekken, waaruit ge geheel
„uw leven gehandeld hebt”.

AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN
WILDE-MENSCHENLAND
DOOR

HERMAN DE MAN.

Den goeden mensch N. R.
in hoogachting.

HAMEETMAN,

Waarlijk, het leek, of hij naar de Oost ging, inplaats
van simpelweg een toertje te gaan maken van enkele
weken. Ze hadden hem gezoend, geknuffeld en gelikt
om draaierig om het hart van te worden. Heel 't huis
had hij in beroering gebracht met zijn vroeg vertrek.
„Waarom Sander ?" had Moe al Zondag gevraagd.
„Waarom zoo vroeg ? Ga wat later op den dag, je komt
toch wel voor den donker in Amsterdam."
„'t Moet buiten nog nat zijn, als ik wegrij, ik wil genieten." Moe begreep het verband zoo niet, tusschen die
natheid en 't genieten, maar ze liet dat maar voor wat
het was. Geesje trok mysteriegezichten en zei : „daar
steekt vast wat achter Moe." Maar omdat Sander in zijn
eigen gezegd had — het beurt
beurde het.
En ja, het land lag nog zilverig dauwnat te dampen,
toen hij weg reed en hij genoot. Zoodra had hij de huizenrijen achter zich, of als een tonige landkaart ontrolde
het weelderige land voor zijne verrukte oogen. Er hong
een iele zomerochtendkou in de lucht ; daar houden
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merelaren en karekieten van ; dan wordt er gekweeld en
gekwetterd en gekwiet, dan risrazzen de pepelenblaadjes,
dan kworrelen lui enkele dikke verwaande vorschen
in en langs de Vecht en toch is 't dan stil.
Stil als in een leege witte kerk, waar ergens een stovenzetster scharrelt, die niet gehoord, wel gezien wordt.
Stil als op 't Wije water als de avond valt na stormdag,
neen stiller nog was hier de ontwakende mildgeluidende
,ochtend. Het was een stilte, waarbij de eenzame fietser
al zijn geburen nog slapende wist in hun bedompte bedstees. Vreugdig reed hij van de zon weg, ieder ander in
Maarssen, behalve dan de bakker, sliep hij alleen
ving prille zonneschichten in zijn frischgewasschen nek.
Genoot hij nu ? Ja ; hij zette zijn borst uit, maakte zijn
hart wijd, hapte in de kille lucht, hij genoot. En toch,...
hij wist dat niet zoo precies. Alles rondom hem was schoon
als een zomerdroom in Winter, 't vertrouwelijk gesnor
van zijn nieuw lichtloopend karretje, 't ontwakende
wasemende land langs het effen jaagpad en achter hem de
onbelijnde helle zonneschijf ...... maar er was nog zooveel
wat hem drukte ......
Ik neem aan zei hij tegen zichzelf, dat een mensch nooit
gansch en al genieten kan. Hij beleeft wat, maar er staat
altijd iets in den weg, om er zich voluit in te werpen,
zooals kinderen 't in ongekreukte sneeuw doen. Dat iets
is telkens weer, in veranderende vormen, het verlangen
naar het onbereikbare. Maar later gaat hij aan het beleefde terugdenken, dan pas weet hij, dat hij heeft genoten
Ik ben nu bezig stof voor fijne, voor zilverfijne herinnering
te stapelen ...... maar toch als hij zich zoo eens gaan
liet en dan aan niets van vroeger en van het komende
dacht, het witte slingerende jaagpad onder zijn snelle
banden bezag als een lang lint van horizont tot horizont,
de landen daarlangs als geheime tuinen, waarin moordend
en lievend, vretend en streelend, het wonderbaarlijkste
leven krioelde en 't dampende Vechtwater daarneven...
o met wat was de Vecht wel te vergelijken. Als kind was
hij daar al mee begonnen, als de zon er boven straalde en
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hij lichtvlinders in lampionnekleuren door zijn oogharen
heen, uit de lucht naar de Vecht liet zwieren, bepaald
nevels van kleuren, waaierend als pauwestaarten naar
omlaag, rijk als vrouwentooi op schilderwerk van Rubens,
maar fijner, ijier, devoter. Kleuren als op vleugels van
goudvliegen en donsborstjes van meesjes. Zijn Vecht
was een vloeiende bron innigheid, plechtig op de ploffende
motorbooten na, mystiek vanwege de gewijde avondstilten, oogverblijdend om al de koleuren op de dagen.
Van laan tot laan lag hier het water, als 't ware in een
tunnel van zwaar bladrenloof, 't was daarbinnen zoo stil,
zoo heimnisvol ...... en hij nu reeds daarlangs, soms eens
profaan klinkend met de hardklankige fietsbel, waarvan
wijdweg de potmosschen russchend opvlogen, of deze
simpele vroege fietser een wezenlijk gevaar voor hun
broos leven was.
Hij zeilde langs de Oude Burgh, het freewheel tjikkerde.
Ineens werd hij week. Wonderlijk, dacht hij, zoo'n fiets.
Daar kan 'k nu mee komen waar ik maar wil. Al was
naar Polen. Wonderlijk, ik zie nu in 66n dag heel m'n
streek. Alle vertrouwde plekj es van vroeger ...... waar
dit gebeurd is en dat en waar ik het eerste ...... verdorie
't was wel vreemd, hij snoot z'n neus maar eens, hoe dat
zoo ontroeren kon.
Aan de brug van de Tienhovensche sluis sloeg hij rechtsaf, op Loosdrecht aan. Nu ging het langs den hoogen
ruigen Boezem in 't zicht van de zon.
En daar was dan dalijk al het uiterste einde van hun
vroegere Zondaagsche wandelingen, uit zijn korte-broeken
tijd, het fort. Geesje was toen nog maar een nietig wezentje
alles moest ze vragen aan grooten broer, wiens al-wijsheid
nooit te kort schoot, nooit.
Naar 't fort gaan zoo'n eind, dat was een gebeurtenis, dat moest Moeder eerst goedkeuren. Daarvoor kregen
ze een schoonen kiel en een stijfgesteven jurk aan en vele
vermaningen mee, toch vooral niet aan 't water te zitten
en nergens in en op te klimmen. Als ze naar het fort
waren geweest, samen hand aan hand, zich verheugend
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met wat zeldzame blauwe klokjes die ze langs de schans
hadden, gevon,den wat bramen, ratelaars, dodden of wel
wilde rozenboompjes om thuis over te poten, en ze kwamen
dan de lage groene huisdeur weer in, dan kregen ze van.
Moe een opluchtende kus, want dan was ze heel niet gerust geweest. En op zijn uieuw machientje reed hij heel
die wandeling van toen, kalm in nog Been tien minuten.
Ja zijn, wereld was ontzaggelijk gegroeid. De hemelkoepel was wijder geworden. Achter een wolk wilt hij dat
nog een wolk was, achter ieder dorp een ander dorp, dan
nog een dorp, eindelijk een stad. Dan weer weiden en
dorpen, dorpen, overal dorpen, saamscholingen van lage
huizen omgeven door land en opnieuw de stad, een kloet
steep omgordeld van kanalen, voile fabrieken en geraas.
Maar 't machtigste het breedste en veelvuldigste toch
was het land, het immer groene, schier niet eindigende
land, met water als zilveren onderbreking daartusschen.
Even maar stak zijn land uit, boven het overal wellende
water, soms ging het er glooiend in onder, zooals hier
aan de plas.
Daar lag reeds het water, groote gaping in het overal
groene, een woad in de weide, een zee middenin het land,
omzoomd met drabbige en zompige grienden en zwinnen,
witvlokkig windschuim, norsche kragen van, biezen en
zingend en nijgend pluimeriet, waartusschen trotsch en
ongenaakbaar praalden de velouren, dodden, die koppig
knikten tegen den wind.
Boven op de buitenfortschans was hij geklommen, om
dat alles te kunnen zien, nog hooger zou hij willen, zoo
hoog als die glijende reiger daar, maar dat was een onbedreven. wensch.
Van heel de Vecht was hier niets te zien, die lag OMsloten in het onverbroken groen gewelf van Gothische
lanen ; rya wat maanden zouden die de gouden rouw aannemen, maar nu nog waren ze donkergroen zomersch,
zoevend bij wat windegerucht. Maar Maarssen, vanwaar
hij kwam, kon hij zien liggen. Alle huizen waren versmolten tot een roodgrijzen steenklomp. Daarboven priemden
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de torens naar de zon. En heel ver, haast niet to onderscheiden in de lillende lucht, omdat pal daarboven de
vlammenwerpende zon ping, de lange fraaie vinger van
Utrecht, de Dom, nog in nevelsluier. Over het land,
langs den scheen, tot aan het Giinthersteinpark en nog
wijder, lag een Tulle creme-witte nevel, met roze wollige
randen, die naar de winnende ochtendzon waaierden en
halverwege versmolten in het blauwe niets. De overoevers van het berimpelde Wije bestonden nog niet, die
lagen in goudtintige sneeuw begraven, dat was de nachtdauw, die nog opgezogen worden moest, door den jongen
sterken zonnedag. Dat was daar een zee zonder ende,
op Breukelveen aan. Een zee van goud, uitvloeiend in
goud, in hemelgoud en nevelgoud, alles even prachtig
en wellustig voor het oog. Wat was de weide nu ? Een
kookketel, de grootste ter wereld. De veelkleurige damp
woei op nit den nattigen grond, als wasem nit een aarpelpot. Of een vuur in de aarde was aangestoken dat de
vogels had gewekt. Want rondom hem, waar hij ook
luisterde, overal gegek en gekwetter van alderhande
vogels. Jubelende merels, hoog in de wiebelende takken
van Canada-peppels, kwieke zich verslikkende spreeuwen in de knootknobbels langs den Scheendijk, karekieten en wrietende rietvinken in 't zwin omlaag en overal
daartusschenom, tot vlak bij zijn voeten en handen, het
getier en gesjilp van wel duizend hongerige mosschen die
nergens mankeeren.
Het park „Giintherstein" 1 ) lag als een groote sombere
vlak, herinnering aan eeuwen van strenge onderdrukking,
tot aan het schuchtere kweldijkje, een machtige boomen
stroom gekeerd door 't nog machtiger water. Daarlaiigs
lagen verstrooid enkele kleine kleurlooze hofsteden,
waarachter wat drassig, aan 't water ontstolen land golfde.
Al' kinderen van een Vader, knechtjes van den grooten
baas, huurboertjes van 't Kasteel. Maar dat wist hij al
lang, van vroeger ; zoover zijn oog hier reikte, behalve
1) Oud landgoed van Johan van Oldenbarneveldt.
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dan over den plas, behoorde alles tot „Gtin,therstein."
Doch wat maalde dat ? Wat gaf het hem, wien die boertjes
daar langs den Scheen pacht moesten betalen, 't was
nochtans zijn land, zijn heerlijk rijk oogenbezit, dat
hem nooit of nooit te ontnemen was.
Niemand die hem kon verbieden den ochtenddauw
te drinken uit weegbreeblaren langs den boezemdijk,
niemand kon zijn oogen kluisteren en hem zijn wijdstrekkend onbelemmerd waterlandzicht ontnemen. Deze
verrukking was hem, onvervreemdbaar. Het gras en 't
hakhout en 't ooft was van 't Kasteel.
Hier stond hij nu hoogopgericht, Sander Goegebuur,
een vent met vurigen levenswil, hier stond hij, hoog boven
't al rondom hem, neerziend op het half-nog-slapend
Breukelen verdoken achter roodbruin beukenloof en
het pasverlaten Maarssen, het roode, het steenen. Daar
in de dorpen versliepen de menschen lui het weelderig
oogenfeest van de winnende zon over de ochtendnatheid,
de nachtsluiers ontstegen aan het rijke Wije-water en
hij dronk zich zat aan al deze kleuren, aan den strijd
tusschen d'elementen, hij duizelde van de grootheid en
de majesteitelijke macht der natuurkrachten die stom
maar zeker willend zich tegen elkander meetten, en hem
dorsten ze Sandertie noemen, Sandertje ..... . 't was onbetamelijk.
Op de Normaalschool was dat al begonnen, omdat
Alexander de Kleine niet handzaam was in 't gebruik,
zoo'n heele mond vol. Zoo werd Sander, 't smadelijk
Sandertje, ondanks zijn statigheid.
Hij had daar geen vrede mee, waarachtig niet, hij was
een Sander, een Alexander, een die hoog boven 't land
in verrukking over dat land en 't water en 't riet stond
te staren, een oogenheerscher over een flat Koninkrijk —
maar ach, 't kon wel over den dauw geweest zijn die machtloos naar de zon gezogen werd, want juist toen hij met
hortende klemtoonklanken een vurigen woordenstroom
van hulde wilde uitstooten, tot de zon en tot de edele
here rest, juist toen kwam een keuensnijer met gele
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klompen aan en een draaiend grasje in zijn mond den
Scheen affietsen. En daarvan zweeg hij ......
Toen viel hem in, dat het bramentijd was. Hij zocht
en vond en at en 't smaakte. Jeugdsmaken lager' daarin,
herinneringen aan duizelende pretdagen, natte heete
voeten en nog ander, geheimer genot met benauwd
giegelende meisjes, die nu al groot waren, sommige al
officieel aan 't vrijen, na een behoorlijke aankondiging
in „Het Nieuws". Sandetje behoefte niet lang hier zoeken,
heel de schanskruin was bekant begroeid met woeker ;
zaadzettende violette wikke, flodderig bloeiende en meteen al stervende winde met haar teere vlinderachtige
bloemkelken, maar 't meest toch — bramen, in lange
beladen doornige ranken. Overal bramen, bramen, zijn
schoenen glommen van 't nat, zijn keurig in-den-vouwgeperste broek moest hij behoedzaam opslaan, dat was
allemaal niets, bramen ...... hier waren, bramen, druivenmatte tinten, grooter, zoeter en edeler bedauwd dan
ooit in een ander jaar ; bramen. En hij at gulzig, totdat
paars zijn genoegelijke wangen zagen, zijn rug pijnde en
zijn maag hem in het lijf hing als een klokgewicht van
lood. Beneden wachtte trouw, zijn nieuw toermachientje.
*
*
't Was zeven uur, juist geslagen van den Maarssenschen toren, toen hij het kruispunt van Breukelveen en
Tienhoven bereikte.
Heel den plas had hij dus langs gefietst in den breedte.
Hier nu was die verrnaarde artistenhoek, waar de mannen
lange en de vrouwen korte haren droegen, waar velouren
pelerine's en pijen daaglijksche kleederdracht waren ;
hier kwamen op de witgeschilderde brug 's avonds in
't seizoen en dat was nu, de kunstschilders die met hun
bagage bij een arm veenboetje onder dak waren bij elkaar,
om de langskomende jonge meiden op te vangen en eerst
los te laten voor vier zoenen of meer. Hier kwamen ze
liegen en geld leenen van elkaar ; elkanders liefjes verkwanselen zelfs. Sandertje had daar veel enthousiaste
verhalen omtrent gehoord, van Hendrik den kunstschilder
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bij hun vandaan, die na zijn vlucht uit het ouderhuis
naar Den Haag (waar hij 't edele handwerk leerde) daar
vaak den zomer had doorgebracht, want het leven was
er niet duur en 't leek hem er goed voor zijn nog piepjongen schildersmaak. Zelfs had Hendrik hem al eens
mee willen nemen, am voorgesteld te worden aan Wilde
Coba, de losbandige goedgevormde dochter van een
ouden schilder, die er een eigen huisje had, diep in het
veen. Maar hij had toen niet gedurfd ; gezegd dat hij toch
niet artistiek genoeg was, voor den omgang met deze
moderne vroolijke Heidenen ; hij had zooveel geruchtmakende en toch ook prikkelende affaireties van den
Beukelveenschen dijk gehoord.
En nu voor 't eerst in z'n leven, stand hij er, over zijn
stuur gebogen, naar een vreemd soort waaierwolkje
tegenover de zon te turen. En al het mondaine, wat hij in
dezen omtrek waarnemen kon, was een namaak-batik
bruingroen gedrukt katoenen kleedje, dat langsachter
een veenboerderijtje windvangend er g klepperend te
drogen hing ; anders niets. Sandertje, die gemeend had,
dat de artistensfeer, waar Hendrik zoo verrukt van verhalen kon, ook over de gewone doordedaagsche dingen
liggen zou, voelde zich vaag teleurgesteld. De koeien
hier in het drassige broekland waren niet artistiek, ze
vermeden nauwlettend de welig daar tierende heremoes,
de boterbloemen het kwagras en de zurkel, precies als
overal anders. Het breede leuntje over den ruig begroeiden Vliet was nergens aan te onderscheiden van een
Maarssensch bruggetje ; het broeierig geaffecteerde van
dat schilderspretbestaan had geen sporen achtergelaten
aan de ouwemanachtige, gelidteekende knoten langs den
Dijk, en Sander had zOOiets, of misschien jets anders
maar wat toch minstens tastbaar zijn zou, een wezenlijk
verschil wel verwacht.
Hij had daar naar dien hoek toe vele droomen gedroomd
najaden zien opstijgen uit ongewoon weelderige schieslootjes en lansings, ouwe platonische juffrouwen zich
gedacht in harembroeken en anderen met pijen en geesel

AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN WILDE-MENSCHENLAND.

29

koorden op zij, maar vooral veel ruige natuurmannen
met gordelreikende baarden. Ook uitbundige flaphoeddragende levenszwelgers, mannen die met jolijt, bier en
zoo nu en dan eens wat penseelen, den dag doorkomen
en daarnaast smachtende slanke vrouwtjes, bereid om
dalijk tintelend bruisend van levenslust in de armen van
die leutige doordraaiers te vliegen. Meisjes waar de mane
opgeprikte conventie uit gevlucht was, meisjes die niet onfatsoenlijk konden worden, wij1 ze 't fatsoen niet kenden.
Die Hendrik had zijn arm schoolmeestershoofd toch
ook zoo heet gemaakt met al die verhalen over sobere
planteneters, die drie wortelen daags genoeg vonden
voor hun bestaan en daartegenover weer anderen die de
helft van een half schaap wel op konden smikkelen, als
ze zoo eens uit fuiven waren. Niets van al dat buitennissige was waar, hij merkte het aan de omgeving, aan
de oerkalmte van de koeien en aan het keurige witgevoegde van de boerderijgeveltjes. Hen,drik had hem gekuld, 't was hier een buurt gelijk overal anders ; hier
was alleen meer water en waren minder molens.
Plechtstatig vouwde hij zijn, kleurig reiskaartje open, hoewel hij goed genoeg wist, dat hij het water maar links te
houden had, om vanzelf in Nieuw-Loosdrecht te belanden.
Hij vond wat hij zocht, mat de afstand en stapte weer op.
Zou de stad straks óók zoo'n desillusie zijn ? Zou de
stad bestaan uit vele blokken huizen rij aan rij geschaard,
zonder meer ? Zou alles, wat hij van de stad gehoord had,
dat donkerroode, hoogoplaaiende genot, waar over gefluisterd werd, zou dat alleen maar bestaan in de verbeelding van aangeschoten provincialen, die 't stadsche
bier niet konden verdragen ? En van fantastische boekenschrijvers die sensatie fokken, wijl dit prima handelswaar is ? Dan zou hem, als 't eenige blijvende van zijn
tocht resten het land, het altijd andere en telkens toch
schoone land.
Wat wijderop, zag hij tusschen 't riet een jongen schilder
op klompen in een roeiboot zitten. TOch schilders mijmerde
hij bij 't afstijgen. Ze groetten mekaar en daar bleef het
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bij. 't Was, of er een, waarschuwend bordje voor de boot
van dien jongen man hing, waarop te lezen stond : laat
me met rust, al wat je te zeggen hebt, hoorde ik al van
anderen. Je kunt me niets nieuws brengen. 1k ben moe
van je stem, voor die gehoord te hebben, ik ken je levensverhaal, zonder te weten wie of wat je bent...... stakker...
Tusschen, hem en Sandertje, die even maar den dam
afliep om in de gauwte eens te zien hoe die schilder werkte
en wat hij er al van verstond, lag een wereld waar hij niet
doorheen denken kon.
Nu hij weer voorttrapte, langs altijd eendere rietzwinnen en steeds dezelfde hofsteedjes in vervelend
wordende volgorde, overpeinsde hij die andere menschensoort ; Hendrik hoorde daartoe en nog anderen die hij
kende, nog een zekere Sallie van 't dorp, eentje die nu
weer ergens rondzwierf en gedichten, schreef. Waarom
moest de een schilderen, de ander gedichten schrijven ?
Wat was toch het ondoorgrondelijke dat deze lieden
dreef ? Hij had toch gezien, dat ze met een koppigheid
als van wezenlijk verliefde kinderen Vader en Moeder,
en de heele ouderssfeer ervoor in den steek lieten. Hij
begreep die stuwkracht niet, begreep niet die gloed in
hun oogen en de zekerheid van willen, stralend uit hun
vaak nog zoo jonge corpus. En daarom' wilde zijn verstand
dat al veroordeelen. Maar daar was binnen in hem een
zeker iets, klein hoor, het had nog haast geen macht over
zijn denken, laat staan macht naar buiten op zijn daden,
dat daartegen overeind sprong. Had hijzelve, hij, de
bescheiden levende Sander Goegebuur, al niet vaak het
land, waarin hij 's ochtends blootshoofds stond, plots
wijder, kleurrijker, miraculeuser zien worden, zoodat hij
het had willen kussen, omarmen, vastleggen voor zijn
oogen, opdat dit beeld zou blijven, opdat het niet vervluchtigen zou van ' zijn oogspiegels, als hij zich weer
mengen ging tusschen de m.enschen ?
Had hij ook op stil-muzikale avonden op een kaai niet
die woeste passie gekend, gevolgd door wijdingstille
klaarheid, een vreemd stel gewaarwordingen voor hem,
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voor den schoolmeester ? Dan toch had hij dat willen
behouden er jets tastbaars van maker voor zichzelf.
Ja, en nu moest hij toch bekennen, niet alleen voor
zichzelf. Hij had dit willen dragen tot hen die hunkeren
naar wat heftigs in hun leven ...... hij was een kunstenaar.
Een kunstenaar zonder kunstambacht. Hij dreef de etsnaald niet, hij sneed niet in hout, schreef die wonderbare
gedachten die dan en daarnet weer langs zijn denken
filmden niet op ...... als hij ook een kunstenaar was, dan
viel 't niet to ontkennen, dan was hij een vrij onnut lid
van deze aparte menschensoort. Neen, nu wier 't helder
in hem, juist omdat hij niet machtig genoeg trilde van
binnen vond hij geen uitingswijze ; hij was geen kunstenaar, hoorde niet tot die andere groep, hij was Sander,
Sander de schoolmeester, die met zijn onbelijnde verlangens, zijn lichaam door 't prachtigste polderland sleepte
En toen brak nieuw denken in hem open, dreigend en
gewis, terwifi hij machinaal de kilometers maalde, die
hem nog scheidden van Nieuw-Loosdrecht. Dat was een
jaloersche spijt, dat hij maar zoo'n onopgemerkt schoolmeestertje was en blijven zou. Na jaren zou hij sterven
en al het kleine schijngeluk zou van hem afglijden, bij
't wegblazen van den laatsten asem. Alle oude en toch
maar onware meeningen over het goede en het wezenlijk kwade zouden verstuiven en even maar, wie weet
slechts een seconde of nog minder, zou hij tegenover de
kern, de pit van het leven staan. En zou hij dan wel
genoeg levensechtheid, genoeg waarachtigheid ontwaren
in die eigen kern ? Misschien kreeg hij dan ook weet,
van het doel van 't leven. En waarvoor had hij dan geleefd, was dit leven '? Was de dagelijksche gang van
Vader naar 't Notariskantoor was dat leven ? Was dat
wel waard, dat daar eens een vrouw zoo bitter voor geleden had in het baren ? Ja en was zijn geschoolmeester
daar in 't Geldersche dat wel waard ? Het wier hem angstig
nu hij dat doordacht. Maar wat toch wilde hij ? Roem ?
Grootheid ? Dat was het niet en dat was het toch. Hoe
in heerenaam bezielde hem eerzucht ? Zou het leven
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hem rijker worden, zoo ieder wist wie Sander Goegebuur
was en wat die baas presteerde ? Zou die knaging die
ellendige kleinheid tegenover zichzelf dan ophouden, zou
't verwijt een nul te zijn dan zwijgen in zijn borst ?
Niet de vermaardheid, dat begreep hij toen algauw,
maar de vrijmaking van de ongekende en toch bestaande
krachten in je wezen, dat is leven, dat is toevoegen awl
het leven zoo je het ontving van de Moeder.
Hij wist het goed genoeg — hij kon zichzelf niet alleen
vertrouwen, hij had gezelschap, menschen om zich heen
noodig. Menschen die met hun goedig of venijnig gepraat,
over dit en over dat hem afleidden van dit benauwende
peinzen. Er was een tekort in zijn bestaan een gemis, dat
steeds sterker om aanvulling vroeg.
Moeder...... ja Moeder voelde al lang, op welke wijze
ook, dat haar jongen onbevredigd insluimerde, nacht
aan nacht. Moe wist wel, dat hij verteerd werd door verlangen naar fel hem aangrijpende levensfeiten ; dat hij
in dat verlangen rijper werd, mannelijker en bevelender.
't Was dat, waarop zij doelde, als zij hem angstig ried
geen dwaze dingen te doers, dwaze dingen, waarvoor hij
op moest passen.
Moeder kende hem, zonder wetenschappelijk aan zielkunde te hebben gedaan. Er was tusschen hen beide een
band, een sterke gehechtheid, het samentrillen, van twee
wezens, die onbewust weten innerlijk eender in 't zwakke
en in 't omhoogwillende te zijn. Want zelf had Moeder
een jeugd gesleten waarin het altijd eendere van terugkeerenden dagegang heur wezen had vervuld van bevend
hunkeren achter een kalm en tevreden gelaat ...... Nu
was dat in haar gestold, nu had zij alleen nog herinnering
er aan ; zij kende er de plechtigheid van, maar ook de
ellenden, ja de ellenden vooral. Nu bestond hij, vrucht
van dat verlangen, hij die eens de Ieedbron was geweest
voor de ongehuwde moeder wier minnen en vertrouwen
sterker dan haar berekening was geweest. Uit zuivere
minne was hij ontstaan, dit kon hij weten alhoewel
moeder hem nimmer gesproken had over dien onbekende,
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die eigenlijk zijn vader was. Ja, deze was zijn Vader al
had de Notarisklerk die daarna in het leven van zijn
Moeder kwam, hem joviaal en welgemeend jegens het
mooie zachtaardige Moedertje, ondanks alle kletserij
geecht indertijd. Ja, hij was een kind van Moeder en
niet ten onrechte. Haar verlangen naar echtheid, naar
iets hevigs in 't leven, leefde in hem voort, maar bij hem
in meer mannelijken vorm. Dat scheen sterker te zijn dan
Moeder dacht ; ondanks al de ellende, ondanks tranen
en zelfverwijt was dat dus niet te verdrijven geweest ;
leefde het voort in haar kind.
Eens had Sandertje een hevig conflict doorleefd
nu al jaren, jaren terug. Hij was toen nog op de dorpsschool, maar dat hij meester worden zou was al bepaald.
Toen had hij, in een vacantie, hij was gelogeerd bij Tante
Door in Amersfoort, de zuster van Vader, toen had hij
een gulden gestolen van Tante en dat kwam uit. Dat was
geweest iets als het stooten, van zwaarbeladen wagons
tegeneen, met doffe kreunende bufferklank. Even was
hij toen getreden, uit het keurig afgerasterd paadje, dat
voor hem getrokken was naar zijn grijze dagen, zoo recht
als had de voorbeschikker er een liniaal langs gelegd.
Fel leed had hem dat geval doen doorleven, fel navretend
Teed, dat iets ouwelijks en iets bedeesds had gelegd in
zijn toch al ernstig kinderkopje. Neen, hij wilde nu niet
terugdenken aan die helsche oogenblikken der ontdekking
wel wilde hij weer, in een warmers golf herinnering
langs zijn weten laten gaan de uitnemende troost en
zachtheid van Moe, die daarop gevolgd was als geurige
balsem. Hoe ze geweend had om het leed dat haar kind
wedervoer, hoe ze met zachte trillende handen zijn vernederd lichaampje betast had als een oude poes het jong.
Niets had ze hem laten beloven ; ze wist wel dat haar
jongen niet gemeen was, dat er geen gluiperig diefje
leefde in het kind dat zij zoo bange gedragen had, dat het
wel terechtkomen zou bij Sander, al sarde en schold
Tante Door hem voor dief.
En dan nam Sandertje de stoute resolutie aan, bier
0. E. XXII 10
3
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regelmatig voorttrappend zonder daarbij te denken
langs die eindelooze rietvelden, dat hij daarom, ja daarom
die gebeurtenis niet zou willen schrappen uit zijn levee
zoo dat ook kon.
Ineens hield het riet op. Hooggolvend lag voor hem
het vrije Wije, waarin enkel maar eenige donkergroene
biezenpollen vlekten aan de kanten. Verder niets, niets
dan water, wijd hoogopgolvend water. Nu pas, aan de
beweging op de plas, merkte hij, dat een forsche lauwe
wind op was komen zetten, vreemd leek hem dat na een
zoo zwaren dauw-ochtend. Wel een uur wijd kon hij van
hier staren over het water naar het fort, vanwaar hij in
een grooten bocht gekomen was, naar Loosdrecht en
naar Breukelen ; ook naar de Vechtsluizen van de Vliegende Kraai en de Rolaf, al lagen die in pittoreske dool
hoven van trekgaten en bouwakkers verborgen. Zelfs
Loenen kon hij zien Egger'. Hij herkende het in een donkeren beukenkraag waar stoer bovenuit de toren rees en
de steenen stomp van 't Kasteel.
Nu wilde hij wel gezelschap hebben ; het rijden alleen,
met altijd terugkomend die naargeestige gedachten, die
alstware naar hem toesprongen vanachter die troostelooze ruischende rietpartijen, begon hem te benauwen.
En zoodra had hij dien wensch gewenscht, of zie daar
werd hij al vervuld, precies als in de sproke van Alladin.
Vanuit een toepad, waarop ook gefietst kon worden
naderde een vreemde dikke heer, eigenlijk geen heer, ook
geen hoer. Zoo hij 'm daar zag zetten op zijn grijsgelakte
viets, zou. Sander zeggen, een heer, met een boerenhoofd,
boerenmanier van fietsen want hij reed met wijd uitstaande
knieen, maar met een keurig grijs zomerpak aan en een
zwierige panamahoed een tikje schuins op zijn genoeglijk hoofd.
Sandertje, die zag dat het kiaphek binnenwaarts
dichtsloeg hield het gedienstig open om dien vreemden
toerist moeite te sparen.
„Zoo dat p oem ik nou eris braaf gehandeld vrindlief,,
een goeien morgen."
maar wat ik zeg
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„'t Is niets," vond Sandertje, „moet U in de richting
van Loosdrecht ?"
„Ja, ja, wis en drie, naar Loosdrecht, U ook ? Mooi
vrindlief, dan gaan we samen. Heeremenschen wat is het
warm. Wat ik zeg jongenheer, heb jij ook zoo'n last van
't hemelvuur ? Neen ? 0, dan is 't mijn buik, ik ben nog
al gezet, he ? Zeker voor je plezier uit ? D'r komt rauw
weertje jongenheer, laat je dat gezegd zijn."
„Zou het ? 't Was vanmorgen vroeg zoo'n zware dauw,
ik had een warmen drogen dag verwacht en zeker geen
wind."
„Daar ben je ook nog te jong voor, je hebt de kuren
van het weer nog niet goed genoeg afgeloerd, jongenheer.
Je hebt gelijk 't liet er zich vanmorgen in de vroegte niet
naar uitzien, we noemen dat bier in 't vee p duikelwinden. Wat ik zeg, wat ben je van, je vak als ik vragen
mag ?"
„Onderwijzer."
„O zoo...... en leeren ze jelui niet wat duikelwinden
zijn ? Neen ? Mooie boel, daar moest eens grondig verandering in gebracht worden. Zeker vacantie nietwaar ?
Wat ik zeg, je lijkt mij nog al een geschikt vadertje ik
zal jou eens wat vertellen, ben je getrouwd ?"
„Neen," knikte hij verbaasd. Ze reden een matig
vaartje broederlijk naast elkaar op 't smalle gaanpad
en zijn dikke rare buur neeg telkens als hij wat nieuws
beweerde, wat vergezeld ging van een smakelijk wuiven
met de vette linkerhand, verdacht dicht tot aan de
flikkerende spaken van zijn voorwiel ; doodsbenauwd
maakte hem dat. Veel tijd om na te denken over dezen
wonderlijken mensch bled hem niet, want alweer door
oreerde hij ......
„Ziedaar, de zon gaat schuil achter waterwolken, wit
Licht over het land en daarbij zonnestreepen in de wolken
...... als dat in den zomer komt, haal dan je regenjas maar
vast uit het valies. Zoo, dus niet getrouwd. 't Jonge
dat moet je een poosje zien te blijven. Maar met die
woorden kan 'k beter soep blazers, dat zien de jonkmans
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toch niet Wat ik zeg, ik ben wel getrouwd, getrouwd
geweest goed te verstaan. Zeven dochters meneertje
en alle zeven zwaar filosofisch. Doe jij ook aan filosofie ?"
„Ik ? Ikke ?"
„Neen, 't is al goed ik zie het al, m'n eigen jongens
ook niet. Twee heb ik er, een is vandaag jarig ; die zijn
wijs, die zoeken posities. M'n dochters zoeken wereldstelsels. Wat ik zeg, wil je gelooven dat ik voor vijf jaar
uit mijn hoofd het verschil niet wist tusschen China en
Japan ? En zoo zijn er zat menschen meer hier in 't veen.
Tegenwoordig neb ik heele stapels Chineesche leerstelsels
in mijn huis, vier vingers dik zijn die boeken jongenheer
en daar kunnen ze zich toch wel zoo bar wijs uit leeren.
Kooken kunnen ze niet, neen, neen, neen niet kooken,
vooral niet kooken en den vloer aanvegen. Dat deden
ze meen ik in China niet in de dagen van Thu Thing Tang.
Dus niet getrouwd ? Wat ik zeg, je ziet dat ik gelijk heb,
dat zijn regenwolken. Heeremenschen wat een hette,
willen we aan den „Stormhoek" eens wat zitten gaan ?"
„Wat ? geen sterke drank ? ik ook niet, voor geen
geld ; mag niet van den dokter. Wat ik zeg, weet jij geen
Dokter die m'n meiden van de Chineezerigheid afhelpt ?
Ze hebben mij wel m'n bittertje afgeleerd. Vroeger nogal
zwaar geproefd, al zeg ik het zelf jongenheer. Niet goed
voor de maag.
Mijn oudste jongen is dokter, versta me wel, en nou is ie
jarig vandaag. Wat ik zeg, ik vind jou een gezellige
kerel en als ik je zoo van opzij aanzie, geloof ik wel, dat
je een helderen kop hebt he ? Als we daar aan den „Stormhoek" zijn, onder de boomen, daar is het koel zie je nou
dan zal ik je eens wat vertellen. Wat ik zeg, hoe vind je
dat spul met mijn dochters, konden ze niet beter aan den
drank zijn ?"
„Ja dat is uiterst moeilijk zoo te zeggen. 1k ken ze
niet, ziet U, en ik weet niet hoe 't daar thuis bij U toegaat."
„Juist, dat is gesproken als een man. Het toont, dat
je danig overweegt wat je zegt en dat is goed jongenheer.
't Spaart veel verdriet uit. Wat ik zeg, die voorzichtigheid
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bevalt me, die sluit precies aan bij wat ik daar wilde
vertellen onder de boomen van den „Stormhoek" in
klimopweesje 1).
Ik ben zooveel als veenverpachter van mijn beroep,
versta goed, ik verpacht de ongestoken turf ; of laat ik
niet liegen, dat deed ik vroeger, tegenwoordig leef ik
van m'n ren,te zie je. Ik fiets zoo'n beetje rond en voor de
rest van den tijd bedien ik mijn dochters op derlui's
wenken. Wat ik zeg, toen ik zoo oud was als jij, toen had
ik geen duit, niet dat. Maar Line orf wat geld zie je na
der huwelijk ; Line was m'n vrouw, maar nu is ze voor
twee jaar gestorven. En nu wil het geval, Line had altijd
al stadsche manieren gehad, niet zoo bar erg, maar toch
wel een bietje. En negen kinderen laat ze me achter,
waarachtig negen, zeven meisjes en twee jongens. En de
jongens aarden hun vader, die zijn kwiek en makers derluis fortuin in de wereld en m'n dochters sluiten zich
dagenlang op met Ping-Pang-Po, in het Fransch nog al.
Wat ik zeg, versta jij Fransch. ik niet. Maar geloof jij,
dat die Ping Pang Po en Li Wie Waaiewie, of hoe die
gele snuiters van vroeger meer heeten, geloof jij, dat die
ons wat nieuws komen leeren ? Alle wijsheid is allang
opgeschreven en die niet opgeschreven is, was niet waard
opgeschreven te worden. Je ziet, ik heb zelf ook wel aanleg voor de filosofie, maar zeven dochters tegelijk er over
aan, den praat ...... neen, dat is me te machtig."
Ja dat voelde Sandertje mee, vooral wanneer ze van
dezelfde babbelkracht waren als Papa. Hij knikte eens
meewarig, maar beweren dorst hij niets in dien lavastroom
van woorden.
„Ik merk zoo, jongenheer, dat je de dingen zuiver
onderscheidt. Je zult het ver brengen, hoor wat ik je zeg.
Maar begin aan geen uitgedroogde Chineezen en vooral
niet aan de wijsheid van Achter-Indie. Had ik je al verteld, dat twee van m'n dochters d'r nog theosofisch bij
waren ook ? En dat ze aan spiritisme doen ? Niet om
1) Prieeltje.
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te gelooven he ? Wat ik je zeg, geloof jij aan de onsterfelijkheid jongenheer ? Nonsens. Wil je nu eens mijn filosofie vernemen, hier uitgebroeid in de alleenigheid aan het
groote water ? De menschen denken van zichzelf dat ze
veuls te belangrijk zijn, om ineens met een wap weg te
flappen als een nachtpitje, wanneer Hein komt. Daarom
hebben ze nog een leventje achter het leven uitgevonden,
daar heb je 't. Eigenwijzigheid is 't, meer niet. Wat ik zeg
en weet je, wat die zoo hoog geroemde ondervinding
waard is ? Geen drie centen versta goed. Ik ben nu zelf
in m'n zestigste en als 't er op aankomt, dan heb ik
aardig wat gezien in m'n leven ; als ik dat allemaal eens
ging vertellen, dan had ik drie weken minstens noodig.
Maar wat ik zeg, ondervinding en ondervinding dat zijn
er twee. Dat zijn er twee jongenheer, twee verschillende
zaken. Versta wel ; als iemand viermaal in zijn leven
trouwt en hij treft viermaal een nijdig wijf, wat zegt hij
dan ? De wijven zijn, nijdig, ik heb ondervinding, man
zwijg me van de rest, 't zijn allemaal loeders en doerakken.
En die ander, die vier aanvallige engeltjes trof, wat zegt
die ? Vrouwen dat zijn godsgezantjes ik heb ondervinding,
Sommige lijken wel nijdasserig, maar d'r zit toch altijd
een lieve pit in, als je die maar weet te vinden. Zoo zie je,
ondervinding is geen drie centen waard, net wat ik zeg.
Want alle vrouwen zijn geen nijdassen, maar 't zijn ook
niet altijd engeltjes, mensche' neen hoor. 'k Heb zeven
dochters, me dunkt ik mag meepraten. Maar je moet
nooit, wat je zelf beleeft voor het algemeene aanzien
jongenheer. Je moet kunnen rekenen, de dingen kruislings over elkander leggen combineeren noemen ze
dat in de geleerde wereld. Je ziet wel, dat filosofie ook
bij mij in 't bloed zit, dat zei ik daarstraks al. Maar wie
't geen hij ondervindt niet kan verwerken door combinatie, die wordt eer dommer dan wijzer, als z'n haren
gaan grijzen. Want die worden er halsstarrig bij. Nooit
halsstarrig geweest j ongenheer. Anders liet ik zoo maar
niet toe dat al m'n zeven dochters hun tijd verdoen in
de filosofische onnuttigheid. 't Brengt niets in huis zie je.
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Wat ik zeg, voel je nu niet, nu ik je zoo 't een en 't ander
verteld heb, over mijn wijze van de dingen bezien, dat ik
er nog niet eens zoo'n kwaaien kijk op heb ? Kan ook niet
anders jongenheer ; van jongsaf altijd de menschen bestudeerd. Als je — en luister nu eens goed, als je bij
voorbeeld een veenboertje op kantoor krijgt en hij draait
zijn pet zoo'n beetje benauwdachtig in z'n handen rond
en hij wil geen stoel nemen en hij bergt z'n kees van
achter de kiezen gauw nog even behoorlijk in zijn broekzak, wat zie je dan in deze verschijnselen ?
Neen, daar heb jij geen oordeel over, dat dacht ik wel.
Moor toe, dat beduidt zooveel als — meneer Vieveen, ik
kom nog een bietje te kort aan de pacht. — Dat bietje
is dan nog wel eens meer dan de helft. Versta goed, ik
ben geen bloedhond, daar hoeven ze bij mij waarachtig
hun kees niet voor weg te steken. Maar 'k wilde maar
zeggen, als je dat driemaal in je leven gezien hebt, dan
weet je 't de vierde keer al vooruit. Wat ik zeg, hier begint nu de zuiverste filosofie. Combineeren, de dingen
kruislings over elkaar leggen. En dat is nou nog maar 66n,
staaltje jongenheer, er komen nog andere gevallen voor.
Bij voorbeeld. Je ziet een timmerman loopen naast een
metselaar. Versta goed, 't is Zondagochtend en ze gaan
naar de kerk. Ga je ook naar de kerk ? Ik niet, wat de
dominees weten, weet ik ook. Maar nu die timmerman
en die metselaar ; ze lijkenen van verre wel wat op elkaar.
Ja jongenheer, de blanken kennen geen negers uit elkaar
en de negers geen blanken. De stadsmensch ziet alle dorpelingen voor eierboertjes aan, ja versta wel, nu wil ik maar
zeggen, al lijken die twee werklui wat op elkaar, 't zijn
in wezenlijkheid twee wandelende werelden, een wereld
van de schaaf en een wereld van den troffel. En als je
nu metselaar was, en 't was Zondag en je ging ze bekijken
die optrokken naar de kerk, dan zou je alle andere metselaars wel uit den grooten hoop pikken— versta wel
aangenomen dat je die anderen niet kende.
Z66 nu jongenheer, moet je de menschen leeren onderscheiden en als je dat lange jaren doet, dan wordt je er

40 AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN WILDE-MENSCHENLAND.
kwiek in, dat merk ik bestig aan mezelf. Niet alleen je
vakgenooten of de lui uit de buurt maar ook de andere
soorten leer je dan onderscheiden. Dat verkrijg je met
combineeren, versta wel en daar nu begint de filosofie.
Wat ik zeg kan je 't allemaal volgen ? Ja, niet dat ik
zoo geleerd ben, ik heb maar eenvoudig onderwijs ontvangen, maar veel in de alleenigheid in 't veen de dingen
kruislings over elkander gelegd, zie je.
Wat ik zeg, toen ik dan zoo ver was, dat ik de menschen
zoo half om half taxeeren kon, wegen op de hand zou een
goudsmid zeggen, toen wilde ik weten waar ze allemaal
aan dachten. Niet bedoel ik, want dat zou je kunnen
verstaan, hun gewone gedachten, maar de verborgene,
versta wel. Van die gedachten, waar ze geen praats voor
weten, die ze heel derluis leven lang naar d'r hart laten
wroeten, zonder dat er ooit iemand komt, waarmee ze
er over praten kunnen. De oppervlakkige gedachten
jongenheer dat is niet veel soeps, dat draait allemaal
om wat centen meer en wat werken minder en dat is in
Loosdrecht al net zoo als in Hilversum. Maar wddrom
willen de lui meer centen ? Om makkelijk te kunnen leven
zou je zeggen. Zie je, daar heb je de kat bij z'n staart ;
als we nou maar weten, wat dat verlangen om makkelijk
te leven precies beteekent, dan hebben we 't raadsel van
't veen uitgeplozen. 1k wilde weten wat de lui tegen
d'r eigen zeggen als ze uitgekleed tusschen de dekens
liggen. Daarmee krijg je 't verborgene pas te pakken
jongenheer. En wat ik zeg, weet je hoe ik achter dat verborgene denken kwam ? Eerst raaide ik er een keer of
wat naar en als ik dat lang genoeg naar m'n zin gedaan
had, begon ik hun eigen gedachten vlak in derluis gezicht
uit te zeggen. Als ik raak raaide, wieren ze bleek en dan
begonnen ze te beven, raaide ik mis (en dat 'beurde in
't eerst nog al eens) dan kreeg ik vanzelf tegenspraak.
Voel je de combinatie ? Zoo ben ik veel aan de weet
gekomen jongenheer. Wat ik zeg, wat denk je wat me
dat geleerd heeft ?
Dat er geen mensch op heel Nieuw-Loosdrecht is, of hij

AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN WILDE-MENSCHENLAND.

41

is belangrijk. Ze hebben allemaal een aparte geschiedenis
jongenheer en al lijken die nog al eens op elkaar, eender
zijn ze nooit. Als je zoo naar de menschen, kijkt, dan ga je
van ze houwen, van de ergste dondersteenen nog jongenheer. Want er zijn krengen onder, serpenten, laat je dat
gezegd zijn. Maar als je dan leert, door de combinatie,
hoe ze zoo geworden zijn, dan doe je voor veul dingen je
oogen dicht, net als Sander Vieveen op zijn ouwen dag.
En alle menschen hangen aan mekaar, net als ijzer aan
een magneet jongenheer. Nooit over nagedacht is 't wel ?
Zie je daar dien vervener met den beugel werken, bij de
trekgaten om Oud-Loosdrecht ? Ja ? Je zoudt denken,.
dat is nou een heel gewoon veenboertje, zoo er heele
kolonies zijn, een middelmatige werkkracht die zooveel
turf per week steekt, zooveel brood per dag eet en zooveel
kinderen in z'n leven van zijn vrouw ontvangt, meer
niet. Mis jongenheer, 't is een planeet. En z'n vrouw ook
een planeet en jij ook, ik ook, allemaal planeten. Schijnbaar bewegen al die planeten kris en kras door elkaar
net als de sterren in de lucht, maar 't is niet waar, er zit
orde in al zie jij dat nog niet. 't Zijn allemaal planeten
en ze draaien allemaal om zonnen en die zonnen weer
om andere zonnen. Allemaal worden ze voortgedreven
door den invloed van anderen, ze hangen aan mekaar
als ijzer aan den magneet zei ik daarnet toch — nou zie
je 't. En in allemaal bij elkaar, zit een heeleboel van die
magnetische kracht opgehoopt jongenheer en die kracht,
zie je, daar weten de geleerden non geen raad mee en
omdat ze die kracht niet wegen kunnen, nog niet eens
tegenhouden, daarom zeggen die wijze uilen — er bestaat
zoo'n kracht niet. Maar Sander Vieveen die weet beter,
die kracht is er en daar kan je last en gemak van hebben,
precies hoe je er tegenover gaat staan. Dat is nou filosofie van 't veen, in de alleenigheid uitgebroeid, aan't groote
water. Tot zoover kan een mensch gaan in het onbegrijpbare, maar verder niet, want dan verliest'ie roer, schroef en
want en dan lijdt'ie schipbreuk.
Wat ik zeg, heb jij wel eens gehoord van de leer van
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reincarnatie ? Ja, ik zie wel aan je gezicht — zoo in de
verte wat, he ? Bij mij is dat anders, bij mij tiert de leer
van reincarnatie om 't zoo te zeggen door heel het huis
jongenheer. Je kent Els nog niet ? Els dat is m'n jongste
zie je, die is schat ik wel de kwiekste van al m'n dochters,
maar die peinst veel over de leer van reincarnatie na, ik
zou haast zeggen, te veel. Maar hoor nu eens goed, ik
ben toch de stamvader zou 'k denken ; uit Line en mij
zijn ze toch ontstaan al die verstanden en lichamen ?
Alles wat ze hebben, dat hebben ze van ons. Nu en dat
willen ze maar niet inzien. 1k heet ouwerwetsch en met
mijn tijd ten achter ; versta wel ik beweer, dat ik
mijn tijd ver vooruit ben. Heeremenschen wat een hette,
goed dat er wat wind komt. Koortsweertje jongenheer.
Wat ik zeg, je vat toch zeker zelf wel dat ik als verklaard
rationalist niet mag gelooven aan die kullerij. Aan reincarnatiegeloof, trouwens aan heel die theosofie gaan een
massa menschen naar den kelder. Meer misschien dan
door den witten dood Zal ik je duidelijk maken. Maar
laten we even afstappen ja ? Daar om den hoek is de afspanning van mijn aangetrouwden neef, zie — en daar
zullen we de reincarnatie eens nader gaan bepraten in
't prieel, bij een goed glas spuitwater. Wat ik zeg ...... "
„Maar ik moet nog verder," probeerde Sandertje
schuchter ; „Ik moet nog naar Amsterdam vandaag."
„Nog naar Amsterdam. Heeremenschen je doet me
lachen, daar kan je op handen en voeten kruipend nog
wel komen. Neen, je bent nu eenmaal mijn gast schoolmeestertje, ja zeg hoe heet je, ik heet Sander Vieveen."
Hij weerde zich al niet meer. 't Was ook zoo ongewoon
drummend warm en het zindelijk herbergje, dat nu om
den krom te bekijken viel lag daar zoo koel, onder zware
notelaren verdoken en dan — 't was waar, hij had nog
tijd in de ruimte, 't kon hoogstens half negen zijn.
En wat was zijn gastheer verbaasd, daar te vernemen,
dat zijn nieuwe vriend ook Sander heette.
1) T. B. C.
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„Casueel," kreet hij ; wuivende met een geweldig
grooten zakdoek, „er zijn misschien twee op de duizend
menschen die Sander hieten en overal kom ik Sanders
tegen, waar ik ga. Ja, wat ik zeg, dat is toeval, puur toeval,
versta wel, aan voorbeschikking kan ik niet gelooven als
verklaard rationalist, maar casueel is het. Maar kom
vriend Sander, laten we hier onze fietsen neerzetten, ik
ga maar voor, it ben hier bek end."
Ze trader in een gelagkamer van een dertig dorpsche
herberg, aai alles glom van netheid. 't Was bier nog
naar d' oude stijl, Him zand op den vloer, de blauwe
raamborretjes keurig vastgezet met gepoetst koperen
haken, een wit gedekt biljart en een van facetten fonkelende tapkast, met uitbundig veel sierfleschjes, gen* een
altaar waar primitieve godgezinde menschen hun kleurrijke en glinsterende offers hadden opgetast behoedzaam
en met liefde, in angstig volgehouden symmetric.
Boven een der horretjes uit spoot een vrijgevochten
zonneflits naar binnen, greep zich vast aan kristallen
schelpzand, aan den gepolijsten spiegelrand, waar hij in
kleurweelde uiteenbrak, maar nog kracht genoeg overhebbend, overgoot hij de flacons in de tapkast met een
legio van bewegende edelsteenen, saffieren, robijnen,
smaragden.
Achter zoo'n tapkast hoorde een dikke Papa van een
kastelein een met veel duiten en met mooie, klantenlokkende dochters en een wijze bescheiden vrouw. Zoo'n
robuste doorgezoute kerel, zoo we ze kennen van de
doeken van Frans Hals.
Zoo'n kastelein en zoo'n vrouw zag Sandertie niet, —
wel een van de dochters. Ze zat achter een fijn opgewreven
mahoniehout speeltafeltje, waarin een groen vierkant
laken was geplakt en ze borduurde opmerkelijk vlijtig
aan een kleurig kleedje. Hij schatte haar ouder dan Geesje
zijn zus, maar toch niet veel. Ze was frisch en mooi, ze
had zoekende bruine oogen, waar duizeligmakende stukjes
goud in tintelden.
„lid. Oom Sander, U al hier ? Brengt U yolk mee ?"
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„Ja Antje, dat is nu eens een nieuwe vriend, een kereltje waar wat in zit. Versta wel, we gaan naar 't weesje,
krijg ik geen zoen ? Heeremenschen wat een petiterig
zoentje. Zoo, mooi zoo, nog een ? Weer een ? Dan heb
jij wat op je hartje he ? Kom je vanavond, Huib is
jarig, hij komt tegen achten thuis op den motor.
0 wacht, wat ik zeg, breng ons twee spuitwater met
frambozen. Dat is specialiteit de 'a maison vriend Sander.
Wat zeg je van m'n Fransch ? En van ons Antje, is 't
geen. juweeltje uit het veen ?"
Het juweeltje had al wel tiers tellen lang den nieuwen
vriend vrijmoedig opgenomen en daarvan voelde deze
zijn boordje nat worden van achter. Zijn gastheer bracht
hem in rare perikelen ; tegen die dappere bruine kijkers
van nicht Antje waren die van Sandertje niet bestand.
In zijn blijkbare verwarring werd hij cordaat onder den
arm genomen door Oom Sander, en daar zat hij nu in
't koelomgroeid prieel waar klimopranken en kamperfoelie
slierten, met geurige specerijachtige bloemen door de latter'.
been, naar binnen drongen.
Oom Sander had zich breeduit neergezet, als een gast
die zijn waarde kent, een die weet, goed ontvangen te
zullen worden. Zijn nieuwe vriend zat in gedwongen
kaarsrecht postuur op een ijzer vouwstoeltje en staarde
door een ruit over de verre griendlanden, waarachter hij
een eenzaam koddebeiershuisje onderscheidde. VOOr hen
klotste het Wije-water, dat tot onder het weesje doorliep
in een kleine baai. Wit vlossig schuim werd tegen den
kant gestuwd in telkens breedere reepen ; dat weer op
wind, zei Sander Vieveen, op veel wind. 't Moest ergens
geonweerd hebben, anders begreep hij d'r niets van.
Nichtje bracht dan kwiek de glazers en den drank, die
ze vlug uit de beplakte zwarte flesschen liet schuimen.
Dat pikkelde tegen 't gehemelte, dat Bleed koud en
bruisend door de keel...... he Oom Sander en de nieuwe
vriend hadden er deugd aan. Oom Sander lonkte Antje,
Antje gebaarde niets te zien.
„Antje, maar wat ik zeg, wat zat je daar al vroeg te
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borduren ? Hoe lang ben je al op ? Versta wel, ik je
niet kapittelen, heeremenschen neen, maar ik versta
dien ijver zoo'n beetje. Niet kleuren, lieve nicht, je kunt
op mij vertrouwen, zelf ook jong geweest kind. Kan best
de zon in 't water zien schijnen hartje. 't Komt goed hoor,
altijd bottwen op Oom Sander dametje en alles gaat gesmeerd. Ja, wat ik zeg, vriend Sander, weet jij een middel
om een meisje dat lust in vrijen heeft tegen te houden ?
Maar Antje, Antje, loop nou niet weg ! Hoor eens, kom
nog eens even ...... Zie vriend Sander, daar kan je weer
wat van leeren, dat is nu de manier om dat jongvolk weg
te krijgen. Er moet iemand passeeren, een zeker iemand,
affijn je verstaat me. Anders een knappe meid, moet je
Line, d'r zus zien, die heet naar mijn Line zaliger, op
denzelfden dag jarig, een bonk gezondheid jongenheer,
die zus. Als die met der frissche kaken me een zoen geeft,
in vertrouwen vriend Sander, dan zou ik zoo met 66n
stamp wel eens veertig jaar jonger willen zijn.
Maar wat ik zeg, ik zou je verklaren, waarom de leer
van reincarnatie niet bestand is tegen mijn rationalisme.
Zooiets kan ik toch niet gaan verklaren waar zoo'n
levendig kipje bij zit. Dan luister je toch niet. Welneen
vriend Sander, spreek dat niet tegen, Antje heeft mooie
haren en mooie oortjes en mooie oogen en mooie beentjes
en dat weet ze duivelsch goed en als zoo'n nest tegenover
jong mannevleesch komt te zitten dan stelt ze een voor
een al dat fraais ten toon, de rest — affijn je snapt me. Jij
raakt buiten je positieven en dat moet niet als je een
verklaring over de leer van reincarnatie te overdenken
krijgt. 't Kan niet samengaan vriend Sander, 't kan
niet. Zelf ook jong geweest en altijd 't vrouwvolk danig
graag mogen lijen, en 't vrouwvolk mij. Maar denken
en vrijen dat gaat niet. Daarom, ik ben pas goed gaan
denken toen de kietel er zoo'n beetje uitraakte bij me.
Maar wat ik zeg, de praat was over de reincarnatie.
Stel jij je nou eens voor, dat ieder mensch die bestaat
nog eens en nog eens zou kunnen bestaan, dan heeft hij
al eenige duizenden malen bestaan ook. Dat erkent Els
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dan ook. Maar hier zit nu de leugen vriend Sander, versta
wel. Daarmee vervalt het scheppingsverhaal met de twee
eerste menschen ; dat is mijnentwege nu zoo heel erg niet,
maar w6l voor de geloovigen. Ook voor de theosofen
want die houden daaraan vast geloof ik. Die gelooven
toch anders maar 'n rare hutspot, daar zou je van staan
te kijken. Ik erken een geloovige en een atheist, maar
meer soorten niet. Een geloovige onderzoekt niet, maar
neemt zonder twijfel aan wat z'n kerk hem voorlepelt.
De atheist onderzoekt wel zie je. Non en die theosofen
nemen ook niet alles aan, maar wel van alles wat. Daarom
zei ik daarnet hutspot. Zie je vrind Sander, dat vertrouw
ik niet. Dat een Mohammedaan een Christen afmaakt
om de ware leer, non daar heb ik vrede mee, dat is zoo
's werelds beloop. Maar dat een mensch een stukkie
Mohammedaan en een stukkie Boeddhist en een stukkie
Christen is, neen, dat is kullerij. Die lui hooren mekaar
de hersens in te slaan anders komt er veel te veel van
dat ruigt, anders groeien we dicht.
Als nu alle menschen die er zijn al eens eerder geleefd
hebben, vriend Sander, want daarbij was ik blijven steken,
dan had je alle menschen op de aarde maar eenmaal te
tellen en dan wist je door de tijden heen precies het aantal.
Neen zeggen ze in China of daar ergens, je kan ook nog
terug komen als kalkoen en als ooievaar, en als vlooi
met permissie. Zie je, zoo zijn we weer den tel kwijt.
Voel je den leugen ? Je grootmoeder kan soepkip zijn
geworden en je hand aanspreker. Maar laten we er niet
mee spotten, morgen spotten ze misschien met mij. Zie
je, menschen waren nog zoowdt te tellen geweest, maar
kikkers, boonenluis, mieren, meikevers en muishondjes
niet. Anders kon een goed rekenaar uit honderd jaar
optellingen de onhoudbaarheid van de wedervleeschworderij bewijzen. Maar nu zegt Els, want Els is slim
Sander, nu Els zegt, dat niet alle zielen weer terug op
aarde komen, dat er wel eens nieuwe zielen aanwaaien
van andere sterren en dat sommigen eeuwen en eeuwen
bij God sluimeren, voor ze weer terug op aarde komen
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in een mensch. Ja, clän is er weer geen controle, maar
vind je non zelf niet dat al die verhalen zoo vaag en,
onbewijsbaar zijn als maar wat. Ik begin zoetjesaan te
gelooven dat het maar vindingen zijn van Els, of anders
van een ander. Van zoo'n wijzen Chinees misschien, zoo'n
handelsreiziger in wijsheid en in wedervleeschworderij.
Versta wel, we hebben al eens zoo'n snijer over den vloer
gehad, dat vertel ik je dalijk. Huib, mijn jongen noemde
ze 't eerst handelsreizigers in wijsheid, die kan ze wel
levend kooken, trouwens m'n andere jongen ook. Die
zijn verstandig ; ze hebben in derluis jonge jaren ook
wel der kuren gehad, net als alle kinderen. Eerst een
Indianen-manie. Man, heel m'n huis een Sioux-kamp, en
m'n jongens met beschilderde facies en todden aan d'r
lijf nit de ramen klimmen en over de dakvorsten wandelen,
ja allemaal Indiaansch, om je hart vast te houden. En
dan een tijd daarna een electriciteitsmanie. Dat heeft me
handen vol geld gekost aan batterijen, draad, isolatoren,
schellen, schakelaars en van die kleine pestlampjes, die
uit der eigen stuk gaan als je er alleen maar naar kijkt,
o man een heel fabriek. Op 't lest kon ik geen voetstap
in m'n eigen huis zetten of — rrrang, daar liep ergens
zoo'n serpent van een belletje af, of begon aan den muur
een lampie te gloeien. Dat zat 'em in die verraaielijke
voetcontacten onder de matten, o mensch om er een
vetstolting om je hart van te krijgen. En overal draden,
waar je maar keek lijntjes, wel zeker genoeg om er de
wasch van een heel regiment aan op te hangen. Maar
op een keer, toen ik vond dat het nou mooi genoeg was
geweest, ben ik den timmerman gaan halen en die heeft
heel het soepie van de muren getrokken en op een hoop
gegooid. Bij m'n jongens is dat allemaal overgegaan,
maar bij die meiden zit zooiets dieper ingevreten, die
houden vast. Hoe ze na al dat geklets in de ruimte iederen
avond nog tierigheid hebben in die wouwelarij over de
reincarnatie, zie vriend Sander, ik begrijp veel al zeg
ik het zelf, maar daar heb ik geen hoogte van. Maar om
nou op 't onderwerp terug te komen. Je moet altijd de
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dingen nauwkeurig bekijken, vriend Sander en als het
kan kruislings over elkander leggen. Heb jij al opgemerkt,
dat dat eeuwenlang sluimeren bij God al aardig naar
mijn idee van de uitwappende nachtkaars toegaat ?
Maar wat ik zeg, je bent toch geen familie van de
Goegebuurs uit Alkmaar ? 0, jawel ? Ken je dan Evert
Goegebuur, daar heb ik als jongeman boekhouden van
geleerd. Knappe kerel, zoo zoo, dus een Oom van je.
Zie wel, vriend Sander, zoo komen vele dingen in verband maar allemaal toeval, nooit afwijken van het
zuivere rationalisme, al is er wel eens een schijn van voorbeschikking. Vele dingen komen in verband, maar nog
meer dingen hangen los van elkaar, versta wel...... de
reIncarnatie-apostelen zien alleen de eerste zaken.
Maar om nu nog eens terug te komen op het groote
gevaar dat in die leer schuilt. Hoor toe. Want een mensch
kan nu wel zeggen ...... wie z'n gat brandt moet op de
blaren zitten ...... maar 't is dan ook billijk, dat jonge
menschen bijtijds warden ingelicht over listig verdoken
gevaren. Els weet er alles al van, die heeft de voorbeelden
onder haar oogen gehad. Wat ik zeg, we wonen hier nog
een goed half uur vandaan, vriend Sander en hoe verder
je van hieruit naar de hei trekt op het Gooi aan, hoe meer
wilde menschen le tegenkomt. Oermenschen, versta
wel : de een is anti-vleesch de ander anti-scheer, loop
wat wijer en je ontmoet een anti-schoen, en een anti-rook
en een anti-lach en een anti-gezag en een anti-vrouw.
Dat laatste soort is gevaarlijker dan de rest bij elkaar,
ga d'r voor uit den weg. Wij wonen, am 't zoo eens uit
te drukken aan de voorpostenlinie van wilde-menschenland, maar daar tegen het veen aan zijn de oerwezens
toch zeldzamer dan om Laren en Blaricum.
Versta wel, nu woonde voor jaren naast onze deur
een kunstschilder met zijn vrouw. Veel vreemde zaken
meegemaakt in m'n leven aan 't veen vriend Sander,
maar dat was misère om nooit meer te vergeten. Anderhalve cent, wat ik je zeg, zij een kapitale vrouw, in een
woord een standbeeld. Kerel wat een vrouw, ze stak
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denk ik nog boven mij uit en hij een moishoop, een schriel
zwakpooterig endje man, vies ongeschoren en kips en
hij kon net zooveel van dat penseelkladderen als Flip
onze hond. Want niemand die de rommel hebben wou,
die hij maakte. Ik zeg maar zoo, een koei dat is een koei
en dat zijn geen drie aarbeikissies naast elkaar. En een
kaatsebal is rond, maar een stoof is hoekig en m'n buurvrouw was meer kaatsebal dan stool, dat had ik gauw
genoeg gemorken, maar als je d'r zag op de schilderijen
van dat akelig heer, heur man, nou, dan was het geen
stool, nee' man haast niet te gelooven, dan waren het
zeven stoven op elkaar. Alles hoekig en venijnig en't
was zoo'n goedig mensch en zoo, ja wat zal 'k zeggen,
zoo mollig he. Dat deed'ie d'r ook nog aan. En daarbij ......
zij was 't die de centen had, ze was 't eenigst kind van
een notaris ergens aan de Lek vandaan, hij was van
straat opgeraapt met luizen in z'n hemd zooals we dat
noemen in 't veen. Dat zou nu allemaal niets geweest
zijn, als meneer maar wat uitgevoerd had, maar de onte
vulik verteerde z'n vrouws centies en bleef zelf tot den
middag op zijn ribben liggen. He man 'k maak me nog
kwaad als ik aan 't gedrocht denk. Zou je nu willen gelooven, vriend Sander, dat het kanalje z'n mooie vrouw
sloeg ? Waarachtig, bekant iederen avond burengerucht
en vechten. Tot het heur te bar wier. Op een avond komt
ze grienend bij ons achterom loopen. Versta wel, Line
leefde nog en die had een braaf hartje m'n vriend, week
als butter. Als ik er aan terug denk hoe goed ze altijd
was, als er een vrouw in de buurt in het kinderbed was,
ja jong, dan roert er wat in m'n lijf. En natuurlijk konden
we dat weenende mensch zoo maar niet 's avonds in
den regen laten staan. Affijn, ze kwamen samen binnen
en ik lei mijn barnsteenen pijp neer en joeg Els en Greet,
die toen nog maar kinderen waren naar derluis kamer
en de anderen gingen vanzelf weg.
Manuel, wat ze ons ddar kwam te vertellen. Hoor toe
geen duit bracht het stuk ongeluk in huis, geen duit
en hij zoop en dreeg aanhoudend om geld. Als hij niet
4
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genoeg kreeg, sloeg hij d'r. En 't arme mensch was hoogst
zwanger, dat er nog bij. Nou, ik wil 't wel weten ik ben
een groote vent, maar als je daar toch zulke wreede mishes
hoort en je ziet daar twee vrouwen in elkaars armen liggen
huilen, en dan zoo'n standbeeld, o man wat een vrouw,
ja dan ben je toch ook maar mensch...... ik tenminste
Sander, 'k wier er draaierig van. Maar zoo jets duurt
bij mij nooit lang, versta wel, ik had gauw mijn positieven
weer bij elkaar en ik docht buurvrouw, jou moet
ik een goeie raad geven, je hebt dat noodig arme ziel.
'k Zei, ja mag ik eens een woordje d'r tusschenin
brengen ; niet dat ik me wil mengen in kwesties tusschen
man en vrouw, maar nu U toch onze bescherming zoekt,
wil ik U wel eens een raad geven. Is 't gepermitteerd ?
Line zat d'r hart vast te houden, die docht wel dat het
verkeerd loopen ging.
- U bent driemaal zoo sterk als Uw man, met permissie schat ik, pak hem een keer bij z'n ribben en geef
'em een paar oplawabbers op z'n...... affijn, op z'n je
weet wel, als 't kan met wat hards in Uw hadden. Ja,
vriend Sander, dat zei ik.
Hoor toe — ze begonnen daarop weer te grienen en
mijn eigen Line met d'r betraande oogen wier kwaad
op me en wilde me de kamer uitloodsen. Ik snapte dat
spul wel, maar waar ik zat daar zat ik.
— Waarom zou U 't niet doen buur ? — vroeg ik
zoo'ns langs mijn news weg als ik vond, dat ze 't weeral
genoeg hadden laten regenen uit derluis oogen. En toen
kwam het, moet je hooren, zet je ooren scherp.
- Meneer Vieveen, U moet dat nooit meer zeggen,
nooit, nooit meer. 't Lot dat ik draag verdien ik, dat
weet ik zeker ; ik moet in een vorig leven zwaar gezondigd
hebben, ja we zwaar gezondigd......
0, vriend Sander, o...... wat ik toen gelachen heb.
Versta wel, ik had toen nog nooit van die wedervieeschworderij gehoord, ik dacht dat ik het bestierf, ach heere
menschen wat was dat lachen. 't Was misschien niet
de manier bij al die tranen, maar menschen menschen,
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zeg zooiets nou eens aan iemand die niet met de wijsheid
van Achter-Indic op de hoogte is, 't was te gek.
En natuurlijk trokken ze de kamer nit, Line nano haar
mee, naar boven en daar bleven ze nog wel den halven
nacht samen jammeren. 'k Had het in m'n liezen van
't lachen jOh. Line heeft toen in geen twee dagen tegen
me willen praten en de buurvrouw baarde een flood.
kin*. Zie je, vriend Sander, als je zoo met de wijsheid
van 't Oosten kennis maakt, dan heb je van begin of
aan je bulk er van vol, om 't zoo maar eens te zeggen.
Als zoo'n mensch toch eenmaal dien laffen, bleekmuil
z'n oogen dichtgeslagen had, was ze chef-commandante
geweest in d'r eigen huis.
Maar wat ik zeg, ga jij nu eens achter Anne vriend
Sander en breng haar naar 't weesje mee. Nu weet jij
onderhand wat reincarnatie inheeft he ? Versta wel,
breng haar mee hoor, zeg maar dat Oom Sander haar
jets zeggen moet, jets van belang. Zal je 't doen, ja ?"
Sandertje stond op. Zijn hoofd stak voi doorelkanderbommelende beelden. omtrent Theosofie, China, Antje,
meneer Sander Vieveen en zijn zeven geleerde dochters...
't duizelde hem. Maar toen hij de prop're gelagkamer
binnenkwam, werd hij zoo innemend en blijmoedig
gegroet door Antje, door 't juweeltje, dat hij weer opveerde en kracht herkreeg door zijn knoken.
„Juffrouw, Uw Oom vraagt, of U even in 't prieel
komt."
hoort U eens, wat een
„Ja meneer, ik kom. Zeg
man he, die Oom Sander, hoe bent U aan hem geraakt ?"
„Aileen maar tegengekomen onderweg."
„Zie je wel, net zoo'k dacht. En heeft hij U al 't een
en 't ander verteld ? Oom Sander vertelt graag wat,
vindt U niet ?"
„Ja, nog al wel," bevestigde hij en knikte daarbij
schrikkelijk overtuigend, zoo'n beetje schuins, op de
manier die hij van Moeder had.
„Stilletjes laten praten moet U hem. Oom meent het
goed met iedereen. Echt waar meneer."
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Net wilde hij wat terugzeggen, maar Antje gaf hem
handig een por op zij, met haar veerenden elleboog.
Hij keek op.
„Sst" gebaarde zij. In de deur, breeduit stond Oom.
„Wat ik zeg, Antje, ja wat kijken jullie raar, kom
eens hier ; wat is het, dat je me te vragen had daar net ?
Of mag inijn vriend Sander 't niet hooren ? Een jongen
die zwijgen kan als een paal, net als ik, is 't niet Sander ?
Nou, wat was het, kom voor den draad."
„Hij mag 't gerust hooren, er is geen geheim aan. Toe
Oom, mogép we Zondag de wherry ? We zullen erg goed
oppassen en voor den donker terug zijn."
„We ? Wie ?"
„Ja Lies gaat ook mee."
„Hm ...... en wie roeit ?"
„He U bent flauw. Mag ik dat Maandag vertellen ? Of
anders Zondagavond als we de boot terugbrengen, goed ?"
„Vooruit dan maar. Dddr je Oom is weer slecht
voor je he ? Wat ik zeg Antje, ik moet nu even naar huis,
zien of er post is, maar we rekenen vanavond op je hoor.
Nu ga je mee, vriend Sander ? We gaan buitenom, zeg
maar aan Vader, dat ik morgen in den loop van den
middag nog even Tangs kom. Dag Antje, Vader gedag
en Moeder gedag Heeremenschen wat een hette, de
zwolte slaat je tegen."
Sander gaf nicht Antje een hand en lichtte keurig
zijn dophoedje. Nicht zei goendag met een beteekenend
lachje in de richting van Oom ; maar daarop ging hij
niet in, nog met geen spiertje van zijn gezicht.
En weer op de fiets, kreeg hij lust wat te babbelen
over 't herbergdochtertje, dat ze daar hadden achtergelaten bij haar blinkende tapkastspulletjes en het
fijne naaldwerk.
„Mooi nichtje, dit Antje, meneer Vieveen."
„Aha, heb je 't ook al door ? Zand daarover vriend
Sander, ze zijn je voor, ze vrijt al zoo half om half, ze heeft
een zoo-of-zoo-tje zooals ze zeien in mijn jonge jaren.'"
„Ik zei toch niet ...... "
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„Neen, je zei alleen maar, dat Antje een mooi juffertje is
en dat bewijst dat je een paar heldere oogen hebt. Maar
voor je daar doornat in Nieuw-Loosdrecht aankomt, blijf
je bij ons den bui afwachten ; na 't koffiedrinken zal 't
wel opgeklaard zijn en dan zien we verder. Zie je 'm
komen de bui ? Die is gauw hier, let op. Laten we een
douwtje harder aantrappen, je neemt mijn gastvrijheid
toch aan hoop ik ? Ongegeneerde boel hier in 't veep,
weinig complimenten en fransche bluf, vriend Sander."
„Maar als die bui nu eens overdrijft ?"
„Die drijft niet over. En al zou die, wat dan nog ?
Je rijdt van hier in twee uur piano-aan naar de stad,
als je dan omstreeks een uur of elf bij ons vandaan
gaat kan je er dan nog komen ? Neen vriend Sander
geen praat er over, le fietst met me mee achterom. Wij
zijn gastvrij, altijd geweest vriend Sander. In den oorlog
rare toeren mee beleefd. Op een keer hadden we zeven
Belzen-kindertjes in huis genomen, maar die waren
geen water gewoon, en die vielen om den klipklap in
Wije en toen dochten we zóó, we nemen jonge kerels,
die kunnen zichzelf beredderen. Maar vriend Sander,
iederen dag moest ik er een de trappen afsmijten, omdat
ze met derluis vingers niet van de meisjes konden afblijven. Vurig volkje die Belzen, ik mág ze anders wel.
weg, die kerels, we nemen
Toen zei ik bij mijn eigen
jonge deerns dat is meteen wat lath in je huis. Maar
heeremenschen, dat was van kwaad tot kwaaier, als
ik niet overal tegelijk geweest was, precies als een politieman, nou, dan was ik tegenwoordig al aardig wat malen
en je kunt je eigen jongens toch maar
grootvader. Ja
moeilijk aan den dijk zetten en daarom joeg ik ook dat
vrouwvolk den huis uit. Wat ik, zeg, vriend Sander, als
je ooit vreemd landsvolk in je huis neemt, zoek, dan
deze twee bijzondere soorten uit : die nog niet loopen
kunnen en die 't weeral verleerd zijn.
En dan, ja dat is waar, die geschiedenis heb ik je in
't weesje beloofd, we hebben nog eens zoo'n handelsreiziger in Chineesche filosofie over huis gehad, moet
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je hooren. Wies had hem opgevischt in Amsterdam,
op een erg diepzinnige bijeenkomst waar gesproken wier
over Lao Tsze kan dat ? Ja, 't was over Lao Tsze, heeremenschen, wat ik al niet op m'n ouwen dag onthouden
moet. Nou, toen had ze 'm al mee willen, nemen naar
Loosdrecht om achter in 't veen wat op zijn verhaal
te komen, want de wijze snijer had zich zoo overwerkt
heette het. Maar toendertijd moest 'ie daar nog niets
van hebben. Affijn — een paar weken na dato, ik denk
z'n, centen waren toen op, stuurt hij een brief in 't
Engelsch, of hij nog altijd Wiesjes uitnoodiging aan mocht
nemen, hij wilde dan wel eens voor enkele daagjes komen.
1k laat mijn kinderen altijd veel vrijdom, versta wel
en 'k wou nu ook wel eens voor de verandering zoo'n
ontzettend wijs man onder mijn dak hebben — hij mocht
dan wat mij betreft komen.
Heel 't huis in oproer. Overal gesjouw en gedraaf en
gejacht, man 't was of er een. Prins wier verwacht. De
meisjes zagen bleek van de opgewondenheid : Els zou
in de huiskamer Chineesche lampionnetjes ophangen,
maar dat wier afgeketst. Wies die was zooveel als de
chef van 't spul en die gaat me daar waarachtig apart
naar Amsterdam, om wat Chineesche recepten te halen
bij een ouwe dame die in d'r longe jaren door China
gereisd had. Affijn, ik had het daar Diet precies op.
1k zei maar zoo — als ik door China reis, dan geven
ze me Chineesche thee te drinker en geen ouwe belegen
Schiedammer en ik eet er rijst en geen zoetemelksche
kaas. Maar deze wijze gele snuiter komt naar Holland
en inplaats van Schiedammer en kaas, krijgt hij precies
wat hij gewoon is. Natuurlijk is dan direct alle aardigheid
voor hem er of en als hij thuiskomt heb je kans dat hij
vertelt omdat hij zoo bar wijs is, — Holland dat is een
land net als China, thee en rijst, rijst en thee. —
Larie ; we hadden dien snijer boerenkool met worst
moeten voorzetten ; 's morgens op z'n nuchtere maag
rooieweit met vetten beuling of anders kopkaas en om den
anderen dag snert hou 'je broek vast met varkensooren

A AN DE VOORPOSTENLINIE VAN WILDE-MENSCHENLAND.

55

en -pooten, of bruine boonen met vet uitgebraaien spek.
Wat ik zeg ik krijg daar op een Woensdagochtend
opdracht van Wies, om haar naar 't station van Loenen
te rijden, om half een zou hij aankomen. En jawel,
Wies had hem al gauw in 't oog. 't Was een magere gele
snuiter, erg petiterig en met vreemdsoortige spleetoogen, hij droeg een platte tasch en een Engelsch valies
bij hem.
Ik zei – goeienmorgen mijnheer ; 'k heet Sander Vieveen,
veenverpachter van beroep.
„I, kwie, kwa, koe de woe wa," man daar verstond ik
natuurlijk geen stom woord van. Maar Wies heb ik
Engelsch laten leeren en ze kent ook een mondjevol
Chineesch en zoo kwamen ze met elkaar overeen. Hij
docht zeker dat ik de koetsier was, want in Loosdrecht
sprong hij uit de back, hielp Wiesje uitstappen en douwde
mij z'n valies en z'n actetasch in de handen. Nou je
verstaat — ik was brieschend en 'k had toen al lust
hem een dwell om z'n gele ooren te geven, maar ik hieuw
me in.
En non moet je hooren — acht weken is 'ie gebleven,
dat waren bij hem enkele daagjes. Toen heeft eindelijk
Huib hem den huis uitgeranseld, anders was hij er misschien nog. Eerst had hij nog Wies, die toen zes en twintig
ging worden ten huwelijk gevraagd, zoowaar als ik hier
op m'n fiets zit. Overal zat die snijer aan met zijn droge
gele vingers. Brieven die hij toch niet lezen kon keek hij
in, laden en kasten gluurde hij na en overal kon je hem
verwachten, met zoo'n sluwachtig bewegen van zijn lijf.
En door 't heel huis hing zijn geurtje, precies de vieze
lucht van een nest jonge stekelvarkens, o' man, ik lustte
op 't lest mijn eten bekant niet meer. En natuurlijk
dag aan dag ruzie tusschen de kinderen. Huib, die toen
nog voor dokter studeerde wilde hem chlorofoimeeren
en hem buiten kennis in een ouwe roeiboot midden op 't
Wije sleepen en m'n andere jongen zei : neen dat niet,
want dan komt-ie weerom, we pakken hem bewusteloos
in en sturen hem met de booi van Hilversum naar Amster-
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dam toe, naar die ouwe dame, je weet wel die van de
receptjes. Maar de meisjes waren dol met meneer de
Chinees, hoewel 't van lieverlee toch wel wat lauwde
en Wies het toch maar niet aandorst met zoo'n vrijer
door het 'even te trekken. En iederen avond bezoek man
uit het Gooi, allemaal oermenschen, allemaal anti-dit- ofdatters, — die op den interessanten meneer de Chinees
aankwamen. Heel m'n huis een wilde-menschenkolonie ;
geen stoel voor je eigen over. Huib en Jan liepen over
't land verloren, of lagen op 't Wije te dobberen of ze
geen thuis meer hadden en meneer de Chinees gaf geen
teeken dat hij 't zat wier, hij had het goed daar bij ons,
meneer bleef.
Je had het moeten meemaken jongenheer, ik kan 't je
nooit zoo echtig vertellen als 't gebeurd is. Affijn ik zal
dan maar kort zijn want we zijn bekant thuis. 't Had
omennabij acht weken geduurd en Huib had op een
ochtend niks geen goeien zin, maar dat zat 'em ergens
anders in, versta goed. Maar jongelui die ievers niet
over te spreken zijn, die moeten iets hebben om der gram
op te koelen, da's vast. Huib wou zich in de voorkamer
even scheren, want het meidevolk was bezig in de keuken,
en toen vond ie daar natuurlijk men t6er de Chinees. Net
was 'ie bezig uit de glazenkast een koektrommeltje
leeg te muizen, zoo stilletjes weg met z'n gele hand] es.
Huib dacht, steek dat alles nou eerst maar eens in
je buik, dan vlieg je tenminste niet met een leege maag
ons huis uit, maar op een moment pakte hij 'm in z'n
nekvel, smeet hem de voordeur uit, rolde hem door den
tuin en met 'n een twee drie ...... hoep, slingerde hij 'm
naar den anderen kant van den dijk. Man die Huib,
dat jong is een geweldige, dat merkte meneer de Chinees
wel. Toen haalde Huib gauw de vieze bagage van boven
en smeet ze hem na. Meneer had zich in geen acht weken
verschoond, versta wel een wijsgeer.
De meisj es jammerden heel 't huis bij elkaar en wouwen
hem allemaal redden, maar Huib zwoer, dat hij ieder
die naar hem toeging met een hamer de hersens zou
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inslaan en daar hadden ze respect voor. Wat ik zeg,
eerst lag hij daar nog wat te kermen en Chineesche vloeken
uit te piepen, maar algauw kreeg de filosofie weer overhand op hem, want hij krauwde overend, raapte z'n
boeltje bij elkaar en vertrok, hinkend op Hiversum aan.
Na de schoonmaak zijn we dat zure luchie toch eindelijk
kwijt geraakt uit den huis.
Wat ik zeg, Vriend Sander, je hebt nu 't een en 't
ander gehoord over Chineesche filosofen, doe er je leering
mee en haal ze nooit in je huis, 't is erger dan de kwaaie
pokken. Zie je daar dat huis, met dat hooge rooie dak,
daar wonen we. Je drinkt dus een kop koffie mee. Natuurlijk, dat docht ik wel. Hierheen vriend Sander, dit paadje
is nader."
De fietsen borgen ze in een ruime nieuwe schuur, waartegen een sterke kennel gebouwd was. En Sandertje
kreeg den paardenstal te zien en een modern-ingerichte
kippenren met leghorns en wyandotten, dat zag er hier
allemaal stevig uit vond hij, terwifi ze door den goedonderhouden moestuin naar 't achterhuis koersden.
Achter den moestuin zag hij Vieveens boogert, waarheen
vanuit het achterhuis een deftig-geschoren ligusterhaag
leidde.
Een andere haag ten ende overdekt met slanke blauweregenranken, voerde naar een prachtig prieeltje, dat
halvelings over de schiesloot gebouwd was. De achterhuisgevel was brons en groen omgroeid met rijkelijk
wijnloof. Taaie stamranken, schilferend van verweerdheid kronkelden bloot en grauw daar doorheen als knekelbeenderen in een bed van versch groen kruid.
Op alle vensters die naar achter uitzagen zag Sander
bloemen, meest felle geraniums en warmtonige begonia's.
Dat stemde hem gunstig voor de bewoners van dit huis,
waar hij vooraf zooveel vreemds van gehoord had.
Hij sloeg het stof van zijn broek, veegde in de gauwte
de binnenrand van zijn bolhoedje droog en keurig deftig
kwam hij binnenstappen, achter zijn breeden gastheer.
In een ruime lichte tuinkamer, waar ze binnentraden
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zag hij een of twee of meer meisjes bijeen, in vreemde
matkleurige kleedjes. Vreemde meisjes docht Sandertje.
Ook vreemde draperies hier en vreemde antieke versierselen langs de muren en op den grond. Alles daar
zag Sandertje in een benauwend lichtgewemel ; hij stond
in een nieuw werelddeel, waar ander weten en andere
wetten golden dan in zijn vredig Ouderhuis. Achter hem
was een deur en daaraan bengelde een klankrijk tjingelend
instrument. Toen de meisjes Sandertje lang genoeg bestaard hadden schoven ze licht slifferend als engelen op
oude prenten een voor een door de telkens zingende deur.
Dat alles kon even goed droomen zijn, kwaadaardig
droomen van satanische kalmte ......
Een zachte aangename rozengeur hing door de zonlichte tuinkamer, maar de rozen zag hij niet. Hij rilde
en greep zijn eigen pols om to weten of 't wel waar was,
hetgeen hij beleefde ......
Maar zijn zware gastheer, die met gebiedenden stap
en rinkelende deurbons, nu die andere kamer binnenstapte, ja, Sander Vieveen behoorde tot de werkelijkheid.
Opnieuw achter hem, klein maar statig, bolhoedje onhandig voor de borst, kwam Sandertje, die nu zeer ontdaan
en vol beknellende verwarring in een langwerpige woonkamer staarde. Alles wat hij daar zag versmolt tot dit
eerie — vreemd, 't was vreemd, uitheemsch.... benauwend
uitheemsch. De staande blijkbaar nog verwonderde meisjes
lieten zich geduldig voorstellen en zeiden koel, bewust
van oneindige superioriteit iets als aangenaam. Aan
een fijn, met koperen biezen ingelegd werktafeltje zat
op een modern driepoot-tabouretje een zeer slank nog
jong blond meisje, met droeve ernstige oogen. De anderen
gleden neer op bekleede rustbanken en in nestige leunstoeltjes. Ver in 't huis klonk het blij fluiten van een
sterken jongen. Nu keek ook het zittende blonde meisje
genadig op ......
,,Gaat U zitten", zei ze sleepend, „niemand biedt U
een stoel zie ik."
(Slot volgt).

JACOBUS CORNELIUS KAPTEYN
In Memoriam.
DOOR

Dr. P. J. VAN RHIJN.

Met Kapteyn is een man van ons heengegaan, die meer
dan eenig ander astronoom zijner dagen een diepgaanden
invloed heeft uitgeoefend op den gang der sterrenkundige
wetenschap. Hij heeft gewerkt zoolang het dag was en door
zijn arbeid het aanzien der astronomie radicaal veranderd ;
daarnaast wist hij door persoonlijken invloed sterrenkundigen in alle deelen der wereld te bewegen, hun werkkrachten te geven in dienst van het ideaal, dat hij had
gesteld.
Het centrale vraagstuk, dat zijn geheele leven heeft
beheerscht, kan aldus worden geformuleerd : Welke is
de structuur van het voor ons zichtbare gedeelte van
het heelal ? Hij heeft dit probleem zuiverder gesteld
dan zijn voorgangers ; hij heeft waarnemingsgegevens
verzameld, met behulp waarvan een benaderde oplossing
van het vraagstuk gegeven werd en eindelijk heeft hij
een eersten stap gezet op den weg, die voert naar de
mechanische verklaring der gevonden structuur van het
stelsel. Het is bijna ongeloofelijk, dat dit alles het werk
is van een menschenleven.
Zien wij een oogenblik nader toe, welke de eigenlijke
inhoud is van het gestelde probleem. Het door ons beschouwde deel van het heelal bestaat uit een zeer groot
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aantal sterren, waartusschen de ledige ruimte. Laat ons
elk dezer sterren door een klein bolletje voorstellen, met
behulp waarvan wij een aanzienlijk verkleinde afbeelding
van het stelsel maken. Wij rangschikken dus de bolletjes
bijvoorbeeld in de ruimte van onze kamer op precies
dezelfde wijze, als de sterren in het heelal zijn geordend.
In een bepaalde richting van uit het centrum van het
vertrek n.l. de richting, waarin de ster gezien wordt en
op een bepaalden afstand van dit midden, die den afstand
van het hemellichaam voorstelt, moet telkens een bolletje
worden geplaatst. Een nauwkeurige beschouwing van dit
miniatuurbeeld zou ons onmiddellijk met de structuur
van het groote stelsel bekend maken. Wij zouden door
eenvoudige tellingen het aantal sterren in elk begrensd
gedeelte van het stelsel leeren kennen en de grens, tot
welke het heelal zich in verschillende richtingen uitstrekt,
zou uit de afbeelding direct zijn of te lezen. Het centrale
vraagstuk, waaraan Kapteyn zijn geheele levee heeft
gewerkt, is nu dit : Hoe construeer ik een dergelijk
miniatuur-heelal ?
Langs twee verschillende wegen heeft Kapteyn getracht
deze vraag op te lossen. Bij de eerste poging ging hij uit
van de onderstelling, dat de bewegingen der sterren geen
voorkeur vertoonen voor een bepaalde richting. Hij nam
dus aan, dat evenveel bolletjes van, ons miniatuur-heelal
zich bewegen naar boven als naar beneden, evenveel naar
links als naar rechts en dat de gemiddelde snelheid in
elke richting dezelfde is. Bij de uitwerking van het vraagstuk bleek echter, dat deze onderstelling in de natuur
niet vervuld is, zoodat de methode moest worden opgegeven. Maar de mislukking was eigenlijk een triumf ;
want het bewijs, dat de bewegingen der sterren niet
ongeordend zijn, voerde Kapteyn tot de zeldzaam belangrijke ontdekking der sterstroomen. Overgebracht op
onze afbeelding houdt deze theorie in, dat de bolletjes
zich bij voorkeur bewegen evenwijdig aan een bepaalde
richting bijv. den rand van het vensterkozijn, sommigen
van links naar rechts, een andere groep van rechts naar
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links. Bewegingen in andere richtingen komen ook wel
voor, maar in geringere frequentie.
Nadat aldus de eerst ingeslagen weg was dood geloopen
heeft Kapteyn een andere methode ter oplossing van
de centrale vraag ontworpen. Deze voerde tot het gestelde
doel en gaf dus een eerste benadering voor den vorm van
het stelsel. De laatste jaren van zijn leven heeft Kapteyn
volgens dezelfde methode ten tweede male een antwoord
op de gestelde vraag gegeven, maar nu met behuip van
meer volledige gegevens. Het bleek, dat de sterren verdeeld zijn in een ruimte, die den vorm heeft van een
platte schijf ; de zon staat ten naaste bij in het midden
van de schijf en het grondvlak is evenwijdig aan den
Melkweg. Het groot aantal sterren, dat wij in den Melkweg zien, wordt verklaard door het feit, dat het heelal zich
in de richting van den Melkweg verder uitstrekt dan
in eenige andere richting.
Het spreekt vanzelf, dat voor de oplossing van deze
problemen zeer veel waarnemingsgegevens noodig zijn.
Deze worden tegenwoordig voornamelijk verkregen langs
photographischen weg. De astronoom aan de telescoop
photografeert bepaalde streken van den hemel op bepaalde
tijden ; deze platen worden dan later bestudeerd en uitgemeten. Het door Kapteyn opgerichte sterrenkundig
laboratorium, dat tegenwoordig zijn naam draagt, berust
geheel op deze tweeledige functie : de photographische
platen werden op zijn voorstel en volgens een door hem
uitgedacht plan aan een sterrenwacht opgenomen en te
Groningen uitgemeten. Op deze wijze heeft Kapteyn
heel wat waarnemingsgegevens verzameld. Maar aangezien de arbeid te veel omvattend was voor een instituut
en het aantal lichtzwakke sterren te groot was om volledig te worden waargenomen, stelde hij in 1906 aan de
gezamenlijke astronomen der wereld voor, van de sterren
in 206 uitgezochte streken des hemels alle gegevens te
verzamelen, die men tegenwoordig verkrijgen kan, dus
bijv. positie, schijnbare helderheid, kleur, snelheid in
de gezichtslijn, enz. Aan dit plan wordt tegenwoordig
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door vele sterrenwachten gewerkt en Kapteyn heeft in
samenwerking met Pickering van een gedeelte dezer 206
streken de posities en schijnbare helderheden gepubliceerd.
De laatste jaren van zijn leven heeft Kapteyn verband
gelegd tusschen de twee groote onderzoekingen, waaraan
zijn naam verbonden is : de sterstroomen en den vorm
van het stelsel. Als de massa's, de posities en de snelheden van alle sterren op een, bepaald oogenblik gegeven
zijn, dan moet het mogelijk zijn, hieruit den toekomstigen
vorm van het stelsel volgens de wetten der mechanica of
te leiden. Het is er verre van dat dit probleem in zijn
algemeenheid zou zijn opgelost. Kapteyn heeft echter
een begin gemaakt met de zoogenaamde dynamische
beschouwing van het stelsel. Hierbij wordt het verschijnsel
der sterstroomen opgevat als een cirkelbeweging evenwijdig aan het vlak van den Melkweg, waaraan, alle
sterren deel hebben : sommige draaien met de wijzers
van een uurwerk, andere in tegengestelde richting. Deze
beweging zou den afgeplatten vorm van het stelsel kunnen
verklaren; die anders niet met de wetten der mechanica
is overeen te brengen.
Kapteyn was met hart en ziel n.atuuronderzoeker ;
daarnaast heeft hij als hoogleeraar meer dan veertig
jaren de Groningsche Universiteit gediend en vele der
tegenwoordige Nederlandsche astronomen behooren tot
zijn leerlingen. Hij eischte van zijn studenten niet veel
positieve kennis en op zijn colleges verwerkte hij weinig
feitenmateriaal ; veeleer liet hij zijn leerlingen zien, hoe
de dingen, die wij tegenwoordig als vaststaande aannemen, eens wetenschappelijke problemen geweest zijn
en hoe het voorgeslacht deze vragen heeft aangepakt
en opgelost. Dit was het geheim van zijn boeiende colleges ;
men kreeg den indruk, niet dat de hoogleeraar vertelde
en de student luisterde, maar dat hoogleeraar en student
samenwerkten aan de oplossing van een wetenschappelijk
vraagstuk.
Kapteyn was slecht te spreken over de tegenwoordige
inrichting van ons onderwijs ; naar zijn inzien belemmerde
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de examendressuur al te zeer de vorming der studenten
tot zelfstandig werkende mannen. Hij was nergens zoo
bang voor als voor den doctorandus, die veel geleerdheid
heeft verzameld, maar die niet in staat is een eenvoudig
vraagstuk zelfstandig op te lossen. In een gesprek, dat
ik eens met hem had over het universitair onderwijs bracht
hij dit gevoelen zoo kernachtig order woorden : Geef
mij de mislukte studenten, zoo zeide hij, dan krijg jij
alle geslaagden van mij cadeau.
1k heb het voorrecht gehad de laatste jaren met
Kapteyn te mogen samenwerken aan de oplossing der
vragen, die boven werden besproken. Wat mij daarbij
telkens weer getroffen heeft, is het zeldzame vermogen,
dat Kapteyn bezat om vooruit te zien, van welken kant
men een probleem moet aanpakken, om tot een goed
resultaat te komen. Zoodra hij de vraag had gesteld,
begon hij ook onmiddellijk aan de oplossing te werden
en iets op papier te zetten ; zooals hij zelf zeide „laten
wij rnaar beginnen, dan kora de inspiratie vanzelf"
of een andermaal : „probiren ist besser als studiren".
Soms was hij dan op den verkeerden weg, maar hoe
spoedig bemerkte hij dit en hoe wist hij profijt te trekker
van deze mislukte poging om het middel te vinden, dat
tot het doel zou voeren ! Had hij eenmaal een besluit
genomen, dan ging hij zonder aarzelen verder, hoewel
het dikwifis moeilijk te zien was, waarom hij juist van
dien weg zich zoo zeker gevoelde.
Samenwerken met Kapteyn was niet gemakkelijk ;
hij eischte veel en was teleurgesteld, indien het werk
niet zoo spoedig gereed was, als hij had gehoopt. Maar
het was ook een zeldzaam voorrecht ; want wie met
Kapteyn in contact kwam, werd voor geestelijk inslapen
bewaard. Ook de meest alledaagsche dingen werden door
de aanraking met zijn geest tot verrassende werkelijkheden en zaken, die wetenscnappelijk „uitgemaakt"
waren, wist hij met nieuw licht te overgieten.
Zijn vrienden hebben Kapteyn liefgehad om zijn blijmoedigheid en den eenvoud van zijn hart. Toen de Duit-
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sche Keizer hem de orde „Pour le Write" had verleend,
zeide hij tot mij : „Ik begrijp niet waarom dit mij nu
juist ten deel valt". En zijn blijmoedigheid komt het
best hierin tot uitdrukking, dat hij meestal zingende
het laboratorium binnenging en zingende zijn werk
begon. Zijn hart trok naar den zonkant van alles, waarmee hij in aanraking kwam en hij verwijlde niet gaarne
bij de donkere zijden van de werkelijkheid, die een levee
zoo rijk aan daden als het zijne toch in voldoende mate
moet hebben gekend. Ten slotte werd zijn persoonlijkheid gedragen door een niet nailer to omschrijven vertrouwen en het is geen toeval, dat de laatste woorden,
die Kapteyn mij naar aanleiding van een astronomische
onderneming schreef, deze waren : „Tout va pour le
mieux."
Eenigen tijd geleden is er sprake van geweest, dat
zijn complete werken zouden worden uitgegeven. Toen
ik dienaangaande een plan met hem wilde vaststellen,
meende hij dat wij moesten wachten, totdat ook zijn
beschouwingen over de dynamica van het sterrenstelsel
konden worden opgenomen ; want, zoo zeide hij, als deze
niet juist zijn, dan is de rest de moeite van het herdrukken
ook niet waard. Deze woorden hooren wij uit den mond
van een man, van wien zoo herhaaldelijk — en terecht —
is getuigd, dat hij meer dan iemand anders zijn wetenschappelijke. wenschen heeft zien in vervulling gaan !
Kon het eigenlijk wel anders ? Wie het ideaal heeft gezien
— en weinigen hebben het gezien zoo zuiver als Kapteyn
— die voelt zich klein tegenover de Waarheid, welke
hij vermeesteren wil. —
Groningen, Sterrenkundig Laboratorium Kaptegn.
Augustus, 1922.

HET STANDBEELD VAN ERASMUS
DOOR

Dr. C. TE LINTUM.

Hier rees de groote zon en ging
in Bazel onder.

Het mooie standbeeld van Erasmus staat nu driehonderd jaren op de Groote Markt van Rotterdam. De
gedenkdag is reeds eenigen tijd verstreken, maar men
heeft er tot dusver weinig gewag van hooren maken.
Toch is het geval rijkelijk de aandacht waard in alle
opzichten. Vooral in deze benarde tijden, nu de materieele
misêre dagelijks de menschen drukt en dreigt te drijven
tot moedeloosheid, is het een genot, te verwijlen bij al
wat tot de verheven vreugde nit de sferen van kunst en
wetenschap behoort. En hier, bij het kunstwerk van
Hendrik de Keyzer, heeft men dan nog de bijzondere
verkwikking, te ontwaren, dat het opgericht is in een
tijd, die misschien nog veel benarder was dan de onze.
Bet Erasmus-beeld verdient de aandacht van een ieder,
en het beef! die ook. Zou het te gewaagd zijn, te beweren,
dat er in ons tegenwoordig met een vrij aanzienlijk getal
standbeelden en monumenten voorzien landje geen enkel
beeld kan wedijveren in populariteit met den „koperen
Erasmus" ? — Te Rotterdam zelf wordt nog steeds elk
kind, zoodra het goed en wel loopen kan, naar de Groote
Markt gebracht, om hem te zien. En het verneemt dan
onvermijdelijk de eenige wijsheid, die de Rotterdammers
0. E. XX 1110
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in den regel omtrent het beeld (en den grooten man zelf)
bezitten, het verhaal namelijk, dat „hij zijn blad omslaat,
als hij de klok hoort slaan" ......
De eenige wijsheid Helaas, dit is geen praatje van
afgunstige Amsterdammers of anderen, 't is de waarheid !
Het Rotterdamsche publiek in 't algemeen weet niets
van Erasmus of zijn beeld ; het weet zelfs ook niet,
dat dat omslaan van 't blad waarschijnlijk nog een
aardigen achtergrond heeft, waarvan we straks zullen
spreken. Het heeft alleen een vaag begrip (en deelt dat
met veel ander publiek), dat Erasmus een geleerd man
is geweest, die aan Rotterdam de eer heeft aangedaan,
er geboren te worden, en wiens geschriften heel moeilijk
zijn te begrijpen. —
Rotterdam heeft zwaar gezondigd tegenover „zijn"
Erasmus ! 't Is waar ; het heeft hem geeerd door het mooie
koperen beeld en door zijne Erasmiaansche scholen, waaruit later het Erasmiaansche gymnasium is voortgekomen.
Ook nog weer onlangs door een eereplaats vOOr zijn nieuwe
stadhuis. Maar het heeft zijne burgers nooit ingelicht
over Erasmus' verdiensten. Het had dat wel kunnen
doen, door middel van zijn onderwijs. Maar dat is tot dusver haast niet gebeurd. Behalve dan aan het pas genoemde Gymnasium is er op de Rotterdamsche scholen
altijd weinig of niet over Erasmus gesproken. En toch
zou er, ook op de meest gewone volksschool, genoeg
over hem te vertellen zijn ; zelfs wel te illustreeren door
voorlezing van sommige stukken uit de Samenspraken,
die in onze dagen in goede vertaling zijn verschenen in de
„Wereldbibliotheek". Niet zoo goed uit den „Lof der
zotheid", want dan zou misschien Minister de Visser
zijn stem verheffen ; hier zit de van ouds gevreesde „moeilijkheid" van Erasmus ! —
Het koperen standbeeld is een zeer merkwaardig
beeld. Dadelijk reeds, omdat het verreweg ons oudste
vrije standbeeld is aan de openbare straat ; het heeft er,
als wij ons niet vergissen, bijna tweehonderd jaar gestaan
zonder eenigen mededinger in Nederland, en toen kwarn
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nog maar enkel de steenen Laurens Koster, uit den
Hortus Medicus verplaatst naar Haarlem's Groote Markt.
wel een zwakke concurrent, zooals ieder kan beoordeelen,
die hem weet te ontdekken op zijn oude, verborgen
plaats achter het Haarlemsche stadhuis. Aileen een
gelukkiger mededinger in dit opzicht „dat zijne stadgenooten van hem niet te weinig wisten, maar le vee11).
Verder is de koperen Erasmus merkwaardig, omdat hij
nog steeds een onzer mooiste beelden is en het eenige van
vOOr onzen modernen tijd, dat door een echt-Hollandschen
beeldhouw6r gewrocht werd. Al het andere, wat wij kennen
zoowel in de kerken als op de openbare straat en elders,
is werk van buitenlanders, behalve het nieuwste, van
Charles van Wijk c. s.
Maar het meest opmerhelijk is het beeld van Erasmus
om zijne wordingsgeschiedenis, in verband met zijne
voorgangers. Hierover te spreken, is natuurlijk niet
mogelijk zonder een enkel woord over Erasmus zelf,
in zijne verhouding tot Rotterdam.
„Hier rees de groote zon." 't Is een leugen, ten minste
een leugenachtige overdrijving. ZOOveel is thans wel
bekend, dat we kunnen zeggen : Erasmus is wel te
Rotterdam geboren, maar er slechts heel kort gebleven,
missehien maar eenige maanden. Zoodra hij, als zuigeling, met zijne moeder vervoerd kon worden, is hij overgebracht naar Gouda en heeft Rotterdam nooit leruggezien. Dat „rijzen" kan dus alleen passen, wanneer het
gedacht wordt in den letterlijken zin van „verrijzen aan
de kim". En dat leest men er niet uit, , waar het hier op
een mensch wordt toegepast het geeft zoo den indruk
alsof Erasmus te Rotterdam ook wel wat hooger opgekomen zou zijn, alsof hij er in ieder geval wel een deel
van zijn opvoeding zou genoten hebben. Was Erasmus
te Rotterdam gebleven b.v. tot zijn twintigste jaar, gelijk
later Pieter de Hoogh en Breitner, dan zou dit een eer
1) Voor den geest van het Nederlandsche y olk is het wel een
merkwaardig teeken, dat men hier het eerst gedacht heeft aan zulke
monumenten en niet aan beelden voor krijgshelden of staatslieden.
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voor de stad geweest zijn, om zich op te beroemen ;
met déze geboorte en dit verblijf, beteekende het eigenlijk niets. Te minder, daar de geboorte in het nederige
huisje aan de Wijde Kerksteeg nog min of meer een toeval
was. De moeder hoorde thuis in Zevenbergen en de vader
waarschijnlijk in Gouda. Getrouwd zijn ze nooit geweest,
zoodat Erasmus behoort tot de lange rij van beroemde
bastaarden. Wel had zijn vader Gerard huwelijksbeloften
gedaan, maar zijne bloedverwanten hadden zich zoo
sterk verzet, dat hij in wanhoop Gouda had verlaten en
naar Rome was getrokken. Intusschen was — naar men
verder verhaalt — Margaretha, de gedupeerde verloofde,
door hare familie naar Rotterdam gezonden, om hare
schande te verbergen en ze bracht daar een zoon ter
wereld, die naar zijn vader Gerrit Gerritsz genoemd
werd. Hoe ze juist in het bekende huffs aan de Wijde Kerksteeg aangeland was, wordt niet vermeld, maar waarschijnlijk woonden daar bloedverwanten of kennissen.
Aan Gerard werd te Rome bericht gezonden, dat Margaretha gestorven was, en dit bracht hem ertoe, in den
priesterstand te gaan, zoodat het Nail waar is, dat Erasmus' vader geestelijke is geweest, maar niet, gelijk vaak
geinsinueerd is, dat Erasmus geboren werd als zoon
van een geestelijke.
Toen Gerard later de waarheid vernam, keerde hij naar
Margaretha en haar kind terug en zorgde eerlijk en trouw
voor hun -onderhoud. Aan hem is het zonder twijfel te
danken, dat de jeugdige Erasmus zoo spoedig naar Gouda
werd overgebracht, waar hij werd opgevoed ten huize
van zijn oom Petrus Winckel. Ofschoon hij daar OOlt niet
heel lang vertoefde (voor zijn negende jaar vinden .we
hem reeds te Utrecht), zou Loch Gouda zich dus nog meer
op zijn verblijf kunnen beroemen dan Rotterdam, terwiji
Deventer, waar hij eigenlijk 't eerst schijnt uitgeblonken
te hebben onder leiding van den beroemden scholarch
Hegius, onder alle Nederiandsche steden de hoogste
aanspraken zou kunnen laten gelden. Deventer zou zijn
standbeeld hebben moeten oprichten, indien het te doen
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ware geweest om de eer Van zijne Vorming te Vereeuwigen.
Ten minste, indien men niet nog hooger waarde zou willen
hechten aan zijn academische orming, die hij te Leuven
genoot.
Waarom dan toch heeft Rotterdam het eerst behoefte
gevoeld, om hem zoo zichtbaar te eeren ? Niet uit trots,
dit zij vooropgeste]d. 't Is geweest nit dankbaarheid.
Men heeft niet willen roemen op hetgeen Rotterdam
zou kunnen geweest zijn voor Erasmus, maar men heeft
willen erkennen, wat Erasmus had gedaan voor Rotterdam. Immers, deze Maasstad, toenmaals nog een kleine
plaats van visscherij en ontluikenden handel, is door
Erasmus op eens bekend gemaakt in de gansche beschaaide
wereld. Jonker Frans van Brederode, eigenlijk een geesel
voor Rotterdam, had kort tevoren door zijn zeerooversavontuur den naam der stad voor 't eerst doers weerklinken in de Nederlanden. Daarvoor — en misschien ook
voor de nog grootere schade door hem aan den mededinger Delft bezorgd hebben de Rotterdammers
hem bedankt met een verheerlijkende levensbeschrijving
en een modernen straatnaam. Hadden zij dan niet on.eindig meer reden, om Erasmus te eeren en te danken,
Erasmus, die onder al zijne boeken had geschreven
„Erasmus Roterodamus".
Mogelijk is het ook, dat er nog lets anders achter zat.
Het kan zijn, dat men in Erasmus den geest van verdraagzaamheid heeft willen eeren, die overal achter zijn satyrische critiek te vinden is. Maar dit is moeilijk na te
gaan. Wel is het zeker, dat in 1549, toen het eerste Erasmus-beeld gemaakt werd, de Rotterdamsche regeering
reeds veel voor verdraagzaamheid gevoelde, zooals bleek
uit hare slappe deelneming aan de kettervervolging. En
ook staat het vast, dat de Rotterdammers over 't algemeen in vervolg van tijd steeds uitgemunt hebben in
verdraagzaamheid boven de meeste anderen. Maar toen
was het monument er reeds, dat hull in dit opzicht altijd
tot een duidelijke waarschuwing kan strekken.
De aanleiding tot het eerste Erasmus-beeld is bekend. In
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1549 kwam de kroonprins Filips, de aanstaande Heer der
Nederlanden, op zijne huldigingsreis ook te Rotterdam.
Hier werd hij vergezeld door zijne tante, de landvoogdes
Maria, koningin-weduwe van Hongarije. Deze ontwikkelde vrouw stond bekend als een vereerster van den
grooten humanist Erasmus (toen reeds sedert dertien
jaar ter ziele). Daarom voerde men haar, met haar neef,
naar het geboortehuis in de Wijde Kerksteeg, destijds
dan een der weinige merkwaardigheden van de stad. En
ze vond daar — voor deze gelegenheid — Erasmus zeif
aanwezig, in den vorm van een houten beeld, met een
kunstig mechaniek, zoodat het een in 't Latijn gestelde
aanspraak kon overgeven. Wie het beeld gemaakt had, is
onbekend en we weten ook niet, welk gezicht de jonge
kroonprins (de latere Filips II) getrokken heeft, toen
hij den befaamden Libertijn tegenover zich zag. Maar
het schijnt wel, dat de Rotterdammers met het beeld
zeer ingenomen waren. Het werd ten minste zorgvuldig
bewaard en toen in 1555 een deel van het Steiger door
overwelving tot Groote Markt werd gemaakt, gal men
het daar een waste plaats. Zoo is de eerste, „Houten
Erasmus" opgetreden tegelijk met Filips Men liet
hem echter nog eerder los dan dezen tyrannieken koning.
Al voor den grooten opstand tegen Spanje was het houten
beeld door het weer bedorven en daarom vervangen door
een sleenen Erasmus. Deze is het, die in 1572 moest wijken
voor de woede van de Spaansche benden, toen Bossu
van den Briel was teruggejaagd. Hij werd al dadelijk
na het verraderlijk binnendringen door de Spanjaarden
in 't water gesmeten, dat achter hem was opengebleven.
Zoodra echter de stad Rotterdam, na vier wreede
maanden, „Deus" geworden was en wel voor altijd,
kwam een nieuw steenen beeld het oude vervangen. Mooi
was het niet, maar wel stevig, een zinnebeeld van den
hardnekkigen moed der Rotterdarnmers, o.a. ook gebleken
bij het ontzet van Leiden, toen de Prins binnen de stad
was, om van daaruit de onvergelijkelijke onderneming
te leiden.
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Dezen tweeden steenen Erasmus heeft Johan van
Oldenbarneveldt gekend in de negen jaren, dat hij te
Rotterdam woonde als pensionaris en de stad voor altijd
aan zich verplichtte door haar te rechter tijd aan geld en
aan aanzien en macht te helpen en tevens haar bestuur
voorbeeldig te regelen 1 ). Na zijn vertrek is zijn broeder
Esaias gekomen in zijne plaats, en die heeft gezien, hoe
de stad verwonderlijk opkwam, steeds nog begunstigd door
den machtigen steun van hem, die toen de groote Advokaat van Holland was geworden. Esaias kon er ook getuige
van zijn, hoe met de komst der vele Spaansche Brabanders de kunst nieuw opleefde, de Vlaamsch-Hollandsche
Renaissance, tevoren hier nog weinig vertegenwoordigd.
Rotterdam heeft daarvan zijn deel meegekregen, veel
meer dan men heden zou denken, nu al die sieriijke
trapgevels en monumenten zijn verdwenen in den wilden
stadsgroei der 19de eeuw. Het is niet zoo rijk versierd
geworden als Leiden of Haarlem, die door den oorlog in
een staat gebracht waren, als waarin thans Dinant en
Leuven verkeeren. Het heeft ook niet het geluk gehad,
een bouwmeester te verwerven als den Gentenaar Lieven
de Key, die het half verwoeste Haarlem kon doen herrijzen in een kleed van schilderachtige schoonheid, als
wellicht geen stad ooit heeft gekend. Maar Rotterdam
is toch in 't laatst der 16de en het begin der 17de eeuw
een mooie stad geworden, getuige o.a. de afbeeldingen
van zijn toenmaals nieuwe havenbuurt en van de later
zoo jammerlijk opgeruimde Oude-Hoofdpoort.
In dien tijd van algemeenen kunstzin is Esaias van
Oldenbarneveldt gestorven en opgevolgd door den grooten humanist Hugo de Groot, die warm was aanbevolen door „den Advokaat". Deze nieuwe pensionaris
kwam er in een drukken en moeilijken tijd, in 1613.
De godsdiensttwisten woedden te Rotterdam gelijk
overal en men had er zijn „Gornarus" en „Arminius" in de
1) Hiervoor is het, dat Oldenbarneveldt nu ook zijn standbeeld
te Rotterdam gekregen heeft, door het inttiatief en de mildheid
van wijlen Mr. S. Muller Hz.
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personen van den vurigen Waalschen. domine Geselius
en den even fellen dienaar der Groote Kerk Grevinchovius. De stadsregeering hield natuurlijk den kant van
Oldenbarneveldt en had met de Gomaristische „scheurmakers" veel moeite, eerst in Rotterdam zelf en daarna
in het onderhoorige Schieland, waarvoor Hugo de Groot
het beruchte „Schielandsche plakkaat" opstelde. Toch
vond de vroedschap nog gelegenheid, om in dezen tijd
een nieuw standbeeld voor Erasmus te doen waken.
Wie daartoe den stoot heeft gegeven is niet meer te
vinden, maar het schijnt niet te gewaagd, hiervan den
geleerden humanist Hugo Grotius te verdenken. Alles
pleit daarvoor. Niemand kon te Rotterdam grooter
vereering hebben voor den beroemden Latinist, den
scherpzinnigen geleerde, den voorstander van vrede en
algemeene arbitrage. Niemand kon er zich zoo verwant
gevoelen aan de „Groote Zon" als Hugo Grotius, het
„Delftsche orakel", als de man, die een tweede Erasmus
mocht heeten, met alle Erasmiaansche eigenschappen
op een na : het bifiend-salyrische.
Juist met het oog op dit laatste gemis zou men geneigd zijn, zelfs nog verder te gaan en niet alleen Hugo
de Groot te houden voor den bewerker van het bedoelde
besluit, maar ook voor den man, die den Leeldhouwer
heeft voorgelicht. Immers, de Erasmus van Hendrik
de Keyzer mist alles wat aan scherpte zou kunnen doen
denken. Wie hem aanziet, vindt voor zich het gelaat
van den geleerden denker, hoekig en vermagerd door de
studie, maar zonder eenig spoor van den sarcastischen
trek om den mond, die zoo overheerschend duidelijk is
op Holbein's Erasmusportret te Bazel.
Toen Hendrik de Keyzer het beeld nad gemodelleerd,
is het gegoten te Rotterdam, in de geschutgieterij op de
Hoogstraat, op de plaats waar later de Waalsche Kerk
van Geselius' gemeente gevonden werd. In 1618 was het
gereed, om den smakeloozen steenen Erasmus te vervangen. Maar ziet, juist Oen kwam er een kink in den
kabel : Prins Maurits had de partij der Contra-Remon-
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stranten gekozen ; Oldenbarneveldt en zijne voornaamste
vrienden werden gevangen genomen en in de meeste
Hollandsche steden werd opruiming gehouden onder
zij p e aanhangers. Te Rotterdam was de verandering het
sterkst ; van de 24 vroedschapsleden bleven er slechts
zeven op het kussen ; de Prins wees zeventien nieuwe
mannen aan.
ook in de kerk werd weldra alles omgekeerd ; niet
alleen Grevinchovius moest kansel en stad onbuimen,
maar ook zijne twee zachtzinnige ambtgenooten werden
uit den dienst gezet en vervangen door rechtzinnige
predikanten. — Het Rotterdamsche volksversje luidde :
Liever met den Prins te sterven in 't veld,
Als met de Arminianen langer te zijn gequelt.

Van den koperen Erasmus durfde voorloopig niemand
meer te spreken. Het beeld bleef dus liggen in de gieterij
of elders. Gelukkig niet voorgoed !
De vervolgingswoede, in 't eerst vrij heftig oplaaiend,
bleek op den duur toch op den Rotterdamschen bodem
niet te kunnen aarden, vooral niet, toen de oorlog met
Spanje weer begonnen was. De oude verdraagzaamheid
kwam reeds in 1622 weer boven, en uitte zich al in 't
eerste begin van dat jaar in het vroedschapsbesluit, om
het mooie beeld van de Keyzer op de Groote Markt te zetten.
Den laatsten April stond het op zijn voetstuk ; slechts
twee en een half jaar na de verandering der regeering.
En het is er blijven staan, op dezelfde plaats, tot heden toe.
Daarmee was Rotterdam een kunstwerk rijker geworden, dat, als zoodanig, ieder moest bekoren, een gewrocht
van denzelfden meester, die de graftombe van Prins
Willem te Delft gemaakt had. De stadsregeering mag er
trotsch op geweest zijn. Maar de orthodoxe gemeente
buiten den kring der Heeren zag natuurlijk minder naar
de kunstwaarde dan naar de nieuwe eer, aan den persoon
van Erasmus bewezen. De kerkeraad in, 't bijzonder
was er zeer verbolgen over en beschouwde het feit als
een hulde aan den Libertijn der Libertijnen, aan den
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„aarts-Arminiaan" Erasmus. Hij had reeds tevoren, om
te protesteeren, twee zijner leden naar de vroedschap
gezonden, Ds. Breukerius en den ouderling Velthuis,
maar tevergeefs. Ze hadden het behendige antwoord
gekregen, dat „tegen de coopere statue geen andere of
meerdere redenen en conden bijgebracht werden dan
tegen het steenen beeld, waarvan de kerkeraad toch
nooit de wegneming gevraagd had."
Bet was niet de kwestie, om Erasmus nu eens voor 't
eerst een bijzondere eer te bewijzen, maar alleen, om
een leelijk beeld door een mooi te vervangen.
Daarna had nog een der vroedschapsleden, Van Berckel,
waarschijnlijk op verzoek van denzelfden kerkeraad, geprotesteerd, doch zonder succes. De vroedschap heeft
dus, tegen den zin der predikanten en hun aanhang, in
1622 een nieuw, mooi, zeer de aandacht trekkend standbeeld opgericht voor den man, die alien Libertijnen ten
voorbeeld strekte, in de eerste plaats den pas ontvluchten
Hugo Grotius. En nu moge het waar zijn, dat sommige
vroedschapsleden er voor gestemd hebben om de kunstwaarde alleen, en anderen, omdat het beeld nu eenmaal
besteld en betaald was, maar 't blijft toch vast en onweersprekelijk, dat een regeering, die weinig verdraagzaam
en streng-orthodox geweest was, liever het beeld had
laten omgieten in kanonnen voor, den „Prins in 't veld",
dan te dulden dat het voor ieder zichtbaar op de Groote
Markt werd gesteld.
Het koperen beeld van Erasmus, het oudste der Nederlandsche standbeelden, is een sprekend bewijs, dat Rotterdam, ook in de dagen vlak na de Dordsche synode,
geen regeering van vervolgzieke drijvers heeft gehad.
En als zoodanig is het voor de stad een groote eer, een
monument, dat ook heden nog ontzag en waardeering
verdient.
Natuurlijk heeft de kerkeraad zijn verzet nog niet
dadelijk opgegeven. Ds. van Leeuwen of Levius ging de
zaak op den preekstoel behandelen en voer daarbij ongemakkelijk uit tegen de regeering, die „kleine traktementen
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gaf aan de predikanten om ze in devotie te houden en
duizenden besteedde voor standbeelden van lybertijns
en vrijgeesten, die gespot hadden met alle religien." En
zoo verder.
Maar de Heeren wisten hem spoedig tot zwijgen te
brengen. Hij moest voor de vroedschap komen, evengoed
als vroeger Geselius, en toen hij, na eenige ontwijkende
antwoorden, weigerde jets toe te geven, werd eindelijk
zijne schorsing uitgesproken. Zijn collega Van Nijenrode,
die eveneens „den eerbied tegenover de Heeren van de
stad uit het oog verloren" had, onderging hetzelfde lot.
Hiermee schijnt de tegenstand der predikanten gebroken te zijn; men verneemt ten minste niet meer van verdere
maatregelen. De schorsing is blijkbaar voldoende geweest,
om aan Levius en Van Nijenrode duidelijk te maken, dat
de vroedschap, niettegenstaande de besluiten van Dordt,
nog macht over hen had. En zij zijn niet zoo dapper
geweest als de uit Vondel's gedichten bekende Adrianus
Smoutius te Amsterdam, die in 1629 de stad werd uitgebannen.
Voor den Rotterdamschen kerkeraad was er trouwens
een troost, een. compensatie. Dezelfde stadsregeering,
die het besluit nam tot de oprichting van den koperen
Erasmus, had OOk beslist, dat de in 1500 onvoltooid
gebleven Sint-Laurens-toren een hooge houten spits
zou krijgen in den koepelstijl der Renaissance. Ook dit
was reeds in de dagen van Hugo de Groot's pensionarisschap voorgesteld, in 1616, maar men had in dien libertijnschen tijd het geld niet bijeen kunnen vinden. Na den
omkeer van 1618 echter was het beter gegaan ; de nieuwe
Regeering had voor dit doel niet tegen een leening opgezien. En reeds in 1621 was de spits voltooid, nog juist
voordat het beeld van Erasmus op zijn voetstuk kwam
te staan. Ze stak ver boven alles uit, als een hoog symbool
van het nieuwe aanzien der Nederduitsch-Gereformeerde
Kerk. En dadelijk had de vroedschap in den nieuwen
toren ook nieuwe klokken laten ophangen, een slagklok
en een luiklok, ieder van ongeveer 10000 pond, wier
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zware tonen mede konden verkondigen, wat nieuwe kracht
het kerkelijk leven gewonnen had.
Erasmus heeft die slagklok nooit gehoord, al is zulks
duizendmaal verondersteld, ook reeds in die dagen. Hij
heeft evenmin de hooge torenspits gezien, want hij is
immers altijd alleen aandacht geweest voor zijn metalen
boek. Hij heeft zich niet geergerd aan den nieuwen
luister der kerk, en er niet mee gespot : hij heeft óók niet
gelachen, toen men na twintig jaren, in 1642, de torenspits reeds weer of moest breken, omdat het hout vergaan
was. Zelfs niet, toen zes jaar later, door de zwaarte van
het in de plaats gezette vierkante bovenstuk, de gansche
toren ging verzakken 1). 'miners — we zeiden het reeds
— de Erasmus, die in koper op de Markt staat, lacht niet
en heeft nooit gelachen.
Maar de pas verhaalde geschiedenis bewijst, dat er
verband bestaat tusschen het beeld en de zware torenklokken. Een geestige Rotterdammer heeft dit op zijne
manier vastgelegd in het bekende gezegde, en zijn aardigheid is dadelijk ingeslagen. Dit zou dan de achtergrond
zijn van de eenige wetenschap, die de menigte over
Erasmus bezit.
De geschiedenis van het beeld is hiermee nog niet
ten einde, al is het steeds rustig op zijne plaats gebleven.
Het heeft nog eenmaal een rol gespeeld. We bedoelen
hier niet het bekende geval in den tijd van Napoleon,
teen het met oranje versierd werd en met het aardige
rijmpje :
„Durft niemand nog oranje dragen,
1k durf mijn ouden kop wel wagen."

Dat toch was Been actie van het beeld-zelf, maar van
den Rotterdammer, die den moed had, 's nachts hier in 't
1) Het model der Sint-Laurenskerk met de houten spits is nog
to zien in het Rotterdamsche Museum van Oudheden. Het vierkante bovenstuk, met de Rottetdamsche wapens, staat nog altijd
op den toren, die kort na de verzakking prachtig is rechtgezet
door den stadsbouwmeester Persoons.
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midden van de stad, de keizerlijke justitie te trotseeren.
We bedoelen een geval, dat plaats had in de eerste
jaren na de verrijzing van het beeld. Een geval, dat behoort tot de vele feiten, die zoo juist „de ironie der geschiedenis" illustreeren.
Toen Hugo de Groot, vertrouwend op bevriende invloeden bij den verdraagzamen stadhouder Frederik
Hendrik, het waagde, in 1630 den Hollandschen grond
weer te betreden, begaf hij zich allereerst regelrecht naar
Rotterdam. Zijne vrienden zeiden hem daar, zich vooral
geheel schuil te houden, opdat de faam hem niet vooruit
zou gaan, vOOrdat hij den Prins gesproken had. Mocht
die hem in eens gratie verleenen, als bij verrassing,
dan zouden de nog steeds talrijke vijanden voor een voldongen felt gesteld worden en er zich ten slotte wel bij
neerleggen. De Groot beloofde dan ook, zich op straat
niet te laten zien. Maar op eene voorwaarde : het nieuwe
Erasmusbeeld moest hij aanschouwen. Hier voor is hij
's morgens voor dag en dauw uit zijn schuilhoek gekomen en naar de Groote Markt gegaan. Daar heeft hij
zich voor den koperen Erasmus geplaatst en hem aangezien, te midden van de grootste stilte. Alles rondombeen
was nog in slaap ; nachtelijke drukte kende het toen
altijd nog betrekkelijk kleine Rotterdam niet veel.
Maar toen de Groot daar eenmaal stond, verzonk hij
in diepe gepeinzen, zooals men zich licht kan voorstellen.
De tijd verliep en de levende geleerde hoorde de klok
evenmin als de doode voor hem. De stad ontwaakte en
de Groot bleef staan, waar hij stand. Voorbijgangers
zagen hem en vroegen zich nieuwsgierig af, wie toch die
deftige vreemde kon zijn, die nergens oog voor had dan
voor het beeld. Zoo kon het niet lang duren, of de vroegere
pensionaris wercl herkend, en toen hij eindelijk huiswaarts ging, was het nieuws al door de gansche stad verbreid, dat de vluchteling van Loevestein weer in 't land
was. Toch is de Groot nog wel naar den Prins gegaan,
maar de storm was reeds losgebroken er g Frederik Hendrik
zag Been anderen weg meer, dan den balling te radon,
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zoo spoedig mogelijk de Republiek weer te verlaten. Hij
heeft zijn vaderland nooit teruggezien.
Zoo werd Erasmus' beeld noodlottig voor hem, die
wellicht de geestelijke vader ervan mocht genoemd wordn en die in ieder geval veel tot zijn ontstaan had meegewerkt.
Een andere „ironie der geschiedenis" mag het heeten,
dat in modernen tijd de plaats van den koperen Erasmus
bedorven is door een overheid van de meest liberale
richting. Na de spoorwegwet van 1875 is goedgevonden,
ook door het Rotterdamsche gemeentebestuur, dat de
stad ontsierd werd met het wanstaltige en lastige viaduct.
Dit ging o.a. ook dwars over den Boerensteiger en bedierf
zoodoende den mooien achtergrond van het standbeeld,
net voor den tijd der prentbriefkaarten. En 't was zeker
geen troost, ook niet voor de felste libertijnen, dat de
Groote Kerk nog erger leed ; zij had niet enkel last van
de ontsiering, maar tevens en nog veel meer van het
geraas. Men begrijpt niet, dat de Kerkeraad zich tegen
deze werkelijke ontheiliging niet sterker verweerd heeft.
Voor de kerk is er niet licht op verlossing van dit kwaad
nit smakeloozen tijd te rekenen, want de plannen tot
veFwijdering van het viaduct zijn weer voor langen tijd
van de baan. Voor Erasmus daarentegen is nog een belangrijk herstel mogelijk, zelfs zonder groote moeite
of kosten.
Immers, sinds een jaar of twaalf is het geheele „Steiger"
achter het beeld overwelfd. Daardoor is het groote verkeer, dat vroeger vOOrlangs ging, geleid langs het viaduct achter Erasmus' rug. Reeds dadelijk daarop is toen
door schrijver dezes aangedrongen in de N.R.-Crt., om
het beeld om te draaien. Dan zou het aangezicht weer
gekeerd zijn naar het drukke levee, en de achtergrond
zou gevormd worden door de oude Groote Markt en
het schilderachtige perspectief van het nog open water
van het Steiger.
De Rotterdamsche vereeniging „Erasmus" gaf dadelijk
hare instemming met dit denkbeeld te kennen, maar
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het stadsbestuur heeft er „geen termen voor gevonden",
zonder dat ooit gebleken is, wat het er eigenlijk op tegen
had. We kunnen niet nalaten, er bij deze gelegenheid
nog eens op te wijzen. Misschien vindt men heden de
termen, om in dit gedenkjaar aan het beroemde beeld
weer een behoorlijk aspect te geven. Ergernis zal dit bij
niemand wekken, want het gaat nu niet eens om een
nieuw beeld, dock enkel om een nieuwe houding. Zelfs de
marktvrouwen, die al vanouds aan zijne voeten zitten,
zullen zich niet kunnen beklagen : hij kijkt immers tOch
niet naar haar.
Moge het Rotterdamsche Gemeentebestuur, dat aan
Erasmus een eereplaats heeft gegeven vOOr den gevel
van zijn nieuwe Raadhuis, er thans ook eens toe overgaan
aan zijn oude mooie beeld weer een behoorlijk aanzien
te bezorgen, op de genoemde, zuinige manier. De Rotterdammers zijn Loch geen menschen om te zeggen :
„Het staat er nu eenmaal ZQO al driehonderd jaar ; het
moet maar zoo blijven staan !"

VAN KLASSIEKEN PHILOLOOG TOT
UMWERTER ALLER WERTE.
Bij het verschijnen der nieuwe uitgave van Nietzsche's
werken.
DOOR

MAX OEHLER.

Archivarius van het Nietzsche archief.

Nietzsche hechtte groot gewicht aan de uiterlijke
verschijning van zijn geschriften : hij drukte den uitgevers steeds op het hart voor goed papier en een goeden
druk te zorgen, en de handen van zijn eigen exemplaren
geven steeds getuigenis van een uitgezochte smaak.
Daarom was het reeds sedert geruimen tijd de wensch
van Nietzsche's zuster, een wensch, dien zij met vele vereerders van den wijsgeer deelde, de werken van Naar
broeder in een voornaam, artistiek gewaad te zien. Tot
nu toe was dit slechts verwezenlijkt in een uitgave van
de Zarathustra en de Ecce homo, vele jaren geleden
door Van de Velde verzorgd en verschenen in het InselVerlag en in eenige luxe-uitgaven van bloemlezingen zijner
gedichten. Nu verschijnt in het Musarion-Verlag te
Munchen een in ongeveer twee en twintig deelen complete
uitgave van zijn werken, (Musarion-uitgave) die ook de
meest verwende smaak zal bevredigen 1). Zij heat echter
1) Tot nu toe zijn verschenen Bd. 1-5
weidra verschijnen.

Bd. 6 en 7 zullen
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ook nog andere voordeelen, zij zal de meest volledige
van alle tot nu toe verschenen uitgaven zijn, daar zij
een groot aantal der tot nu toe nog niet uitgegeven jeugdwerken en de autobiographische aanteekeningen van
Nietzsche zal bevatten. Ook geeft zij de door den schrijver
zelf gepubliceerde werken en de gezamelijke nagelaten
papieren In een chronologische volgorde ; fragmenten,
ontwerpen, eerste aanteekeningen, plannen, alles is geordend naar den tijd van ontstaan, evenals het grootste
deel van de in de vroegere complete uitgave aan het
einde staande philologische geschriften. Natuurlijk kan
men deze grondregel niel volkomen streng doorvoeren ;
opstellen, ontwerpen, voorlezingen alles grijpt in elkander ;
het ontstaan van een werk strekt zich meestal over jaren
uit, terwifi ondertusschen andere arbeid ter hand wordt
genomen. Ook moest ter wille van de duidelijkheid en
op aesthetische gronden, ieder deel zooveel mogelijk een
afgesloten geheel vormen.
De Musarion-uitgave zal het dus mogelijk maken
Nietzsche's ontwikkelingsgang van leerling van de staatsschool Pforta tot klassiek philoloog, tot strijder tegen
de cultuur van zijn tijd, tot zedekundig kritiekschrijver,
tot scheppend denker, tot Umwerter aller Werte, tot
dichterphilosoof en schitterend stylist stap voor stap in
alle onderdeelen te volgen. Wij hebben zoodoende in
verb andelingen, studies, ontwerpen, voordrachten, schoolopstellen en gedichten den jeugdigen Nietzsche voor ons
in den geheelen omvang van zijn pogingen in de meest
verschillende richtingen, met de reeds toen hem kenmerkende harmonic van wetenschap, muziek en dichtkunst. Want zijn jeugdwerk heeft volstrekt niet alleen
biographische waarde. Men zal versteld staan te bemerken, hoe vroeg latere hoofdgedachten reeds als kiem
aanwezig zijn en zich Nietzsche's woorden herinneren :
„De origineele opvattingen, die ons geheele verdere
leven tot uiting moet brengen, met voorbeelden en
ondervindingen moet staven en bekrachtigen, ontstaan
op den leeftijd van twintig tot dertig jaar." — „De
0. E. XXII 10
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ervaring bij alle groote genieen toont aan, dat de leeftijd van twintig tot dertig jaar reeds alle kiemen van
de toekomstige grootheid vertoont, meestal in botsenden
strijd om het bestaan, ruw, onvolkomen, maar oneindig
rijk." — In een schoolopstel (over een zelfgekozen lievelingsdichter) geeft de zeventienjarige Nietzsche reeds
levendige uitdrukking aan zijn voorkeur voor HOlderlin,
aan zijn haat tegen de Duitsche vakgeleerden en „philisters", de Duitsche „barbaren", aan zijn gloeiende geestdrift voor Griekenland en zijn onbevredigd verlangen
naar Grieksche kunst. De negentienjarige schrijft een omvangrijk opstel over een koorlied uit Sophocles' „Koning
Oedipus" ; dit bevat gedachten, die volkomen. overeenstemmen met de inauguratierede aan de universiteit
van Bazel (Homer and die klassische Philologie) en met
de inleiding voor de lezingen over Oedipus rex zur Geburt
der Tragodie en die zelfs nog verder gaan. Reeds hier
worden vergelijkingen getroffen tusschen de Grieksche
tragedie uit' de lyriek der Dionysien ontstaan en Wagners
„werk der toekomst." : „Zoo bezaten we in de kunstuitingen der Grieksche treurspeldichters reeds datgene,
wat de nieuwste muziekrichting als het ideaal van de
kunst der toekomst noemt, werken, waarin de edelste
kunstuitingen zich vereenigen tot een harmonisch geheel,
waarin de eene kunst dient om de andere in haar juiste
beeld te doen verschijnen en alles samenwerkt om een
volkomen kunstgenot tot stand te brengen." Als onderwerp van het eindexamen de zoogenaamde Valediktionsarbeit bij het verlaten van Schulpforta koos de leerling
Nietzsche teekenend Theognis van Megara, dien uitgesproken aristocraat onder de Grieksche dichters, die
de menigte verachtte, het begrip voornaam en voortreffelijk gelijkstelde, het onderscheid tusschen goed en
kwaad ontkende en slechts dat tusschen edel en Bering
erkende, opvattingen, die voor Nietzsche's geheele
denken van blijvende beteekenis gebleven zijn. Zeer
opmerkelijk zijn verder de opmerkingen over de psychologie van mannen van beteekenis in eenige schoolopstellen :
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„Dat het genie andere en hoogere wetten kent dan de
gewone mensch, wetten, die dikwijls de algemeene grondslagen van moraal en recht schijnen te weerspreken,
maar in den grond toch dezelfde zijn, als zij van uit een
ruim standpunt worden beschouwd, is een verschijnsel,
dat het uiteinde van een keten vormt." — „Grootheid
en verheffing zijn steeds het kenmerk van een krachtig,
diep hart, de kleine zwakke naturen, die niet in staat
tot een grootsche krachtsontwikkeling, in hun handelingen
slechts hun eigen, bekrompenheid weerspiegelen zijn
gewend over den krachtvollen gloed der hartstochtelijke
karakters te spotten en te moraliseeren, soms ook te
schrikken, als zij iets van het demonisch geweld vermoeden, dat hen door hemel en hel, door de afgronden
van liefde en haat meesleept, voortstormend in
schreeuwende tegenstellingen, nu eens het verhevenste
verpletterend en dan weer het hoogste verwezenlijkend."
— In de uit de eerste studiejaren stammen,de uitvoerige
opmerkingen over christendom en ethiek, opvoeding en
beschaving, philologie en wetenschap, Schopenhauer en
Kant, kan een opmerkzaam lezer „den geheelen Nietzsche" weervinden, indien men deze alomvattcnde
benaming voor het grondgebrip van de hoofdgedachten,
die het uitgangspunt zijn voor de zich weld' a vormende
openlijke beschavings-, opvoedings- en cultubTkritiek en
voor de zich daaiuit ontwikkelende Umwertungstendensen
wil laten gelden.
Het scheen mij wenschelijk bij het jeugdwerk van
Nietzsche iets langer stil te staan, daar het, zooals reeds
is opgemerkt, voor het grootste deel nu voor het eerst
wordt uitgegeNen ; om het in breeder kring bekend te
maken, zal het, behalve in de nieuwe complete uitgave
ook in een eenvoudig, afzonderlijk deeltie verschijnen
(eveneens Musarion-Verlag). De chronologische rangschikking der philologische geschriften zal aan deze eindelijk
de waardeering verschaffen, die ze verdienen. Nietzsche,
de philoloog, heeft tot nu toe zonder twijfel te weinig
de opmerkzaamheid getrokken, hij wordt door den
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lateren Nietzsche, die daarenboven nog zoo nu en dan
zeer minachtend over zijn philologenbestaan sprak, in
de schaduw gesteld. En Loch is Nietzsche als geheel zonder
inzicht in zijn werkzaamheid op het gebied der vakwetenschap niet te begrijpen. Het gebouw van zijn breede en
diepe gedachten rust met de fondamenten in de wetenschappelijke vakstudie. Wie zich niet alleen wil verlustigen
in de voorgevel van het gebouw, maar door wil dringen in
de geheimen van de geheele constructie en van de geschiedenis van zijn ontstaan, moet zich in de kleinste bijzonderheden met de philologische geschriften bezighouden ;
hij zal zeer spoedig overtuigd worden van de eenheid van
samenstelling van het geheele bouwwerk. De philologie
was voor Nietzsche nooit het einddoel. Altijd stond de
vraag bij hem op den voorgrond : wat kan de klassieke
oudheid voor onzen tijd beteekenen, hoe kan men nit
de studie daarvan waarheden voor onzen tijd winnen ?
In groote onrust over de toekomst van onze cultuur, maar
niet geneigd zich bij haar ondergang neer te leggen en
steeds er op nit frisch en versterkend voedsel te vinden,
dat aan de zieke cultuur nieuwe krachten zou kunnen
geven, voert hem de grondige bestudeering van de groote
wijsgeeren van den voorplatonischen tijd tot vruchtbare
ontdekkingen en midden „in een hoogst practisch cultuurprobleem." Zooals in de „Geburt der Tragodie" uit
de Grieksche kunst, zoo wil hij weldra in een nieuw groot
werk over de Grieken uit de wijsbegeerte der Hellenen
cultuurvormende en opvoeden de elementen voor onzen
tijd verzamelen. Dat werk is nooit tot stand gekomen,
niet verder dan tot plannen, het verzamelen van gegevens
en de uitvoering van enkele deelen, maar voor Nietzsche's eigen innerlijke ontwikkeling was het van geen
beteekenis of het ontworpen boek gereed kwam of niet ;
tot in zijn laatsten scheppingstijd zijn de indrukken, die
hij van deze studies ontvangen heeft, merkbaar ;
vruchtbaar geworden zijn zij in de Unzeitgernfissen
Betra chtungen, waarin geheele gedachtenreeksen uit
de universiteits-voordrachten en de daarmee nauw ver-
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bonder eerste aanteekeningen overgenomen zijn. Dit
is een Noorbeeld onder vele, dat aantoont hoe Nietzsche
nit de philologische vakstudie voor zich en vow zijn werk
waarheden weet te verzamelen — een bijzondere wijze
van werken, die de studie der philologische geschriften,
ook voor niet philologer 700 aantrekkelijk en vruchtbaar
maakt. In het kort wil ik er ook aan herinneren, dat de
voornaamste vraagstukken nit zijn eerste op de philologische vakstudie gebaseel de, maar ver over de grenzen
daarvan uitgegroeide geschrift, de „Gebutrt der Tragodie"
hem tot het laatst niet hebben losgelaten : altijd komt
hij weer in uitvoerige uitwijdingen op het Dionysische,
het pessimisme der Grieken, Socrates, de Grieksche
tragedie, de „moraal onder het gezichtspunt van het
leven" in het kort op al de moei}ijke vraagstukken,
waarmede dit bock bezwaard is" terug.
Zijn grondrichting, steeds meer op het algemeene gericht,
die in zijn philologische geschriften overal aan het licht
treedt, dreef Nietzsche spoedig vel over de grenzen van
zijn wetenschap heen. In 13 „Unzeitgemassen Betrachtungen" — bij tijden maakte hij ook plannen voor 24 — wil
hij den strijd met zijn tijd aangorden. „Voorwaarts, met
harden strijd" was toentertijd zijn lijfspreuk. „Hier vechten we met moed, wij slaan om ons heen," schrijft hij
aan een vriend.
De gedachten, die hem van uit de meest verschillende
uitgangspunten toestroomen, zijn oorzaak van een menigte
plannen ; hoe verschillend ze ook zijn, ze worden door
een bron gevoed, de zorg voor de toekomst van de Duitsche
cultuur. Reeds duidelijker, zij het ook nog altijd in een
soort vermomming komen in de Unzeitgemassen Betrachtungen — in de vier gereed gekomenen, zoowel ais in
die, welke het niet verder gebracbt hebben dan tot voorloopige ontwerpen beschouwingen voor, waarvan de
kiemen reeds in de philologische geschriften merkbaar
waren : hoofdbeschouwingen van den rijpen Nietzsche.
Wat in deze eerste groote scheppingsperiode nog schijnbaar, in het bijzonder, wanneer men slechts op de door
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Nietzsche gepubliceerde werken let, terugtreedt, is het
later zoo sterk op den voorgrond tredende probleem der
moroal. Schijnbaar, maar in werkelijkheid heeft Nietzsche
zich ook met dit probleem toentertijd reeds ernstig beziggehouden : tusschen de le en 2e Unzeitgemassen Betrachtung schreef hij een „geheim gehouden stuk" een voor
hem zelf nedergeschreven „promemoria" : „Veber
Wahrheit and Luge im aussermoralischen Sinne" en nog
vroeger een soort voorlooper hiervan de in deze uitgave
voor het eerst aan het licht gebrachte korte verhandeling
„Veber das Pathos der Wahrheit". Een voorbeeld hoe
noodzakelijk het is aan alle nagelaten papieren zijn opmerkzaamheid te schenken, wil men bij de psychologische
analyse van den schrijver niet tot verkeerde gevolgtrekkingen komen, zooals b.v. die van de „sprongsgewijze
ontwikkeling" en de verdeeling van zijn werk in drie
streng afgescheiden afdeelingen, waarvan de tweede en
derde telkens een sterke verandering van het geheel der
opvattingen tegenover de daaraan voorafgaande brengen
moet. Het is te hopen, dat de in de Musarion-uitgave
streng volgehouden chronol ogische rangschikking van
de verzamelde nagelaten papieren aan deze legende, die
nog altijd in de Nietzsche litteratuur te vinden is, een
einde zal maken, niet het minste wat betreft Schopenhauer en Wagner — de schijnbaar zoo plotselinge afkeer
van Wagner heeft aan de Nietzsche uitleggers bijzonder
veel te doen gegeven en tot de meest avontuurlijke vermoedens geleid. De nagelaten papieren toonen aan, dat
in het verborgen de kritische beoordeeling der aangebeden idealen reeds naast de vereering bestond, dat
de kritiek op de opvoedings- en wetenschappelijke opvattingen, op Schopenhauer en Wagner reeds vroeg begon,
veel vroeger dan men tot nu toe aannam d.w.z. nog in
den tijd der volkomenste vereering. Schopenhauer en
Wagner, zoowel als de Grieksche beschaving en de philologie waren in Nietzsche's ontwikkeling slechts de leidende
handen, die de zoekende met de stormachtige, rev olutionaire neigingen der jeugd aangreep. Maar de dag kon
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niet uitblijven, waarop hij deze handen weer losliet, ja
ze van zich afstootte en dat te heftiger, naarmate hij
ze meer had liefgehad. Op den moeilijken weg, zichzelf
te vinden, bleken zij een gevaar juist door zijn groote
liefde voor hen.
Als een bijzonder scherpe overgang, ja als een break
in Nietzsche's ontwiPkeling heeft men dikwijls „Mensch
liches, Allzumenschliches" aangemerkt, niettegenstaande
de latere kenschetsing van dit boek door Nietzsche zelf
als „een geestelijke kuur, namelijk als de antiromantische
zelfdoorgronding" of zooals het scherper in Ecce homo
wordt uitgedrukt, als een „monument van het meest
volstrekte egolsme, waarin ik bij mij aan alle ingeslopen
hooger geestelijk bedrog, idealisme, verheven gevoelens
en andere vrouwelijke eigenschappen, plotseling een
einde maakte." De uitgesproken, zeer sterke trek in
Nietzsche's karakter, alles kritisch en sceptisch te beschouwen, waardoor hij een voortdurend wantrouwen
gevoelt tegen alle overgeleverde, openlijk als maatgevend erkende meeningen, wordt door hem bier in
de eerste plaats gebruikt om zichzelf te bevrijden. „Een
boek voor vrije geesten" was de ondertitel van het boek.
„Het woord vrije geest moet slechts zoo opgevat worden :
„een vrij geworden geest, die weder bezit van zichzelf
genomen heeft." (Ecce homo). Voorbereid door de philologische geschriften ook uit deze zijn geheele gedachtenreeksen met slechts kleine verandering in „Menschliches,
Allzumenschliches" en de latere werken overgenomen —
en de talrijke aanteekeningen en verzamelingen van
opvattingen in de nagelaten papieren, zal men den overgang van de zoogenaamde eerste in de tweede periode veel
minder abrupt vinden, als, wanneer men zich plotseling
na het lezen van de „Geburt der Tragodie" en de vier
door Nietzsche gepubliceerde Unzeitgemassen Betrachtungen in de ijsregionen van het nuchter onderzoek
over onze overgeleverde waardeschattingen verplaatst
voelt. Uiterlijk beschouwd is zelfs „Menschliches, Allzumenschliches" de onmiddellijke voortzetting der door

88

VAN KLASSIEKEN PHILOLOOG TOT

Nietzsche in de Unzeitgemassen .Betrachtungen voorgenomen openlijk nit te spreken leerstellingen : de beide
laatste ontwerpen voor de „Unzeitgemassen" wijzen
met eenige titels als godsdienst, de kunstenaar, bevrijding,
vrijgeworden geest, samenleving, staat, vrouw en kind,
reeds duidelijk op de hoofdstukken van Menschliches,
Allzumenschliches ; en de eerste ontwerpen van de in
de herfst van 1876 door Nietzsche als gereed beschouwde
vij/de Unzeitgemassen Betrachtung met de titel „De
vrije geest" zijn in Menschliches, Allzumenschliches
verwerkt.
Nadat hij zich met . dit boek en de vervolghoofdstukken
van hetgeen niet bij zijn natuur behoorde, had vrijgemaakt en spoedig daarop ook de belemmerende keten
van zijn ambt verbroken had, stormt Nietzsche snel en
onweerstaanbaar omhoog. Met de „onverschrokkenheid,
ja met een zekere voorliefde voor booze en harde gevolgtrekkingen", die de student reeds bij zichzelf opgemerkt
had, wordt de geheele geschiedenis der menschheid
kritisch doorvorscht, wat de levenwekkende en levendoodende elementen betreft, onverbiddelijk wordt de
strijd tegen de laatste aangebonden, zonder verschooning
worden de moreele waardeschattingen der cultuurmenschheid, de platonische, de buddhistische, de christelijke met
al hun vertakkingen, wat betreft de gemeenschaps- en
staatsontwikkeling, de kunst en wetenschap wegens hun
levendoodende tendensen ter verantwoording geroepen,
waaruit de grootste van alle misverstanden over de
leer van Nietzsche — en er zijn vele zulke wanbegrippen
— de gelijkstelling van de door hemzelf zoo genoemde
„Immoraal" met onmoraal (in de gangbare beteekenis)
ontstaan is. Slechts weinig scheppende kunstenaars nit
het verleden waren door een even sterken, gloeienden,
ethischen hartstocht bezield het neerwerpen en opruimen
van oude, vergane cultuurgebouwen is de eerste eisch
ter voltooling van een nieuw reusachtig centraal gebouw
voor de toekomstige cultuur der menschheid. Groote
cultuurbewegingen worden door hem voorzien en stout-
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moedig geschilderd, nieuwe idealen worden als lichtende
eindpunten aangewezen, nieuwe levensbeschouwingen,
die de beteekenis hebben het leven met meerder moed
te leeren aanvaarden, als weg tot het groote doel der
toekomst, met gloeiende geestdrift, beschreven. Bet was
Nietzsche niet meer vergund aan deze scheppingen een
afgesloten vorm te geven, beginnend van de afbrekende
kritiek op de toenmalige waardebeoordeelingen, geregeld
opklimmend tot den opbouw van het nieuvve : midden
in den arbeid aan dit-, werk, dat de titel zou dragen :
„Der Wille zur Maeht. Fin Veisuch der Umwertung aller
Werte", kwam de volkomen ineenstorting van zijn gezondheid. Aan de hand van de nog door hem op touw
gezette indeeling van de stof, met rangschikking van
het grootste deel van de overrijke gedachtenverzamelingen in deze verdeeling, kon dit fragment gebleven hoodwerk, tenminste in de hoof dlijnen wel volgens de bed oeling
van den schrijver uitgegeven worden. Wat her als scherpomlijnde leer in helder ingedeelde bouw is neergezet is
voorbereid in de vroegere werken — Zarathustra staat
wegens de dichterlijke inkleeding geheel alleen
en
niet het minst in de door den schrijver voor zichzelf
bestemde, korte aanteekeningen en grootere schetsen.
Door de in de nieuwe uitgave volgehouden chronologische
rangschikking en haar groote volledigheid wordt het
gemakkelijker de alleenstaande scheppingstendensen CII
gestelde problemen te volgen langs de ontwikkeling van
hun eerste begin af aan, door de daaropvolgende grondige
bestudeering heen, tot het zeer scherpomlijnde en duidelijk geformuleerde standpunt van het van zichzelf geheel
zeker geworden genie. De naberichten, die bij elk deel
gevoegd zijn en alles bevatten wat van biographische
waarde is voor het ontstaan der werken en voor de wezenlijke beteekenis van het werk van Nietzsche en zijn inwerking op de tijdgenooten, sluiten ook het zoo belangrijke
en veel beteekenende, nog veel te weinig bestudeerde
brievenmateriaal in den volsten omvang in.
„Alles vormde eel) geheel en wilde een geheel zijn"
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in Nietzsche's werk (zooals hij het zelf eens in een brief
aan Peter Gast in zijn laatsten tijd uitdrukt) van het
uur af aan, waarin het genie zijn vleugels begon uit te
slaan, totdat het neerstortte uit nauwelijks denkbare
hoogte en eenzaamheid. Van tijd tot tijd treedt de een
of andere zijde van zijn veelzijdige natuur meer in het
bijzonder op den voorgrond ; „tijden van dwaligen van
het instinct" zijn op zijn weg voorgekomen met enkele
„misgrepen", zooals hij in zijn „Ecce homo" met betrekking op zijn philologischen tijd en Wagner beschrijft,
maar nooit een omkeer. De ontwikkelingslijn van zijn
scheppen toont zwenkingen en afwijkingen, maar nooit
een breuk.
Verdeeld over het geheele werk, verspreid tusschen
andere beschouwingen in, staan talrijke getuigenissen
van Nietzsche over zichzelf. Hij was van zijn vroegste
jeugd gewend geweest zoo nu en dan stil te staan en in
en om zich heen te zien, zichzelf beschouwende en beschrijvende. Deze beschouwingen zullen, vermeerderd
met tot dusverre niet openbaar gemaakte getuigenissen
en een reeks aanhalingen uit brieven in een afzonderlijk
deel der nieuwe uitgave vereenigd worden. De bijzondere
levenservaringen van dezen scheppenden geest, deze
getuigenissen van de zich van zichzelf bewust geworden
scheppingskracht, die zich vooral in den lateren tijd
ver boven het karakter van persoonlijke bijzonderheden
verheffen, maken het ons mogelijk een blik van tot nu
toe voorbeeldelooze diepte in de werkplaats van het
genie te werpen. Met de beschrijving „Hoe men wordt,
wat men is" rondt Nietzsche zijn werk tot een volkomen
geheel af.

VERZEN
VAN

MOR1E IVIETZ---KONIN G.

MORON'S WONDER.

Door nachtelijke donkerte verslonden
Lag Moroi-, neer. Zip pelf w was van doren.
Wat ons als tijd genoemd wordt deed zich hooren
In eigen hartslag, die uit eigen wonden
Neertikte als bloed, dat drop na drop verlaat
Het eigen lijf. Zijn oogen, zwaar geloken,
Zagen in 't eigen zelf. Dadr lag gebroken
De schoone wereld en geen God-gelaat
Met al lief de-oogen zag er Moron aan.
Zijn eigen, oogen, als verlaten bronnen
Die niemand vond in oorden onontgonnen
Weerspiegelden Been beeld meer ; en Been traan
Gleed troostend fangs zijn afgebleekte wangen,
Zoomin een glimlach om zij p moeden mond.
Hij hdorde alleen de droppen, die de wond
Der eigen borst verlaten, als verlangen
Zelfs is verbloeid. Hij wist niet meer zijn hander .
Hoe ze eenmaal waren, als in owl moed
Ze aan eigen schepping schiepen, en h et bloed
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Nog vloeide er door in telkens feller branders.
Dit is de dood. Een dieper dood dan deze
Is niet de dood die leven s einde heet.
't Is de verstarring, strammer dan het leed
Van hen, die 't leven kennend leven vreezen,
Wijl ze niet weten wat dat woord beduidt,
En die naar eigen keuze, door een daad
Vrijwillig gaan claarheen, waar wellicht rust
Misschien verbeetring is : de al-eeuwge lust
Der engelen. Want waar de daad nog staat
Is niet de dood. Moron lag anders neer :
In de verbijstering van 't niet-begrijpen,
En in de ontkrachting waar geen beelden rijpen ;
Waar geen hoop leven kan en geen verweer.
't Was Al doorstreden ; niets was overstegen,.
Uit stage strijden werd geen vree verkregen.
In
afgebrande dorp geen kerkklok luidt.
Hemel is donker ; aarde is zwart er onder.
Verlaten ligt het land ; en hang bijeen
Zien vrouwe' en kinders voor zichzelve heen
En manners wachten enkel nog het wonder.

HET WONDER

En het kwam op, opeens, uit zijn eigen borst,
In zekerheden die hij nauw nemen dorst.
Het kwam hoog, hooger, omhoog in het licht,
En droeg alles den afdruk van God's gezicht.
Het waren stemmen ; kreten ; reikende klanken ;
Hooploos hopende woorden, zich slingerend als ranken,
Zoekende ranken omhoog uit de duisternis,
Om te komen, eindlijk, waar eindlijke luister is.
En het kwam in een zekerheid of hij het zelve was ;
Of opeens in hem alle stremming genas ;
Of zijn eigen kreten, anders geboren,
In hun eigen oorsprong zich deden hooren.
En het vulde zijn borst als een heilige pijn
En hij opende zich als om zalig te zijn.
En het rees, het rees op ! Uit de stoffelijke omdonkering
Kwam 't strekken van handen : een Witte flonkering
Van licht-handen ; smart-handen ; handen die niet
wisten ;
Zich dag aan dag in alles vergisten,
En tOch bid-handen waren : trillende vingeren,
Trillend als vla m-spitsen, die zich zoekende slingeren
Omhoog, hoog, hooger nog dan hoog ;
Op tot aller vlam oorsprong : het zonnenoog.
En oogen ! Oogen als open wonden ;
Oogen als wonden, die veibonden,
Week ettei end nimmer genezen
Oogen die in begrenzing vreezen.
Neerblikkende oogen, in zich besloten.
Oogen als bloemen van zonnevuur begoten.
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Oogen die vergetend nimmer vergeten.
Oogen die liegend toch weten.
En monden Monden in zonden vertrokken.
nude monden, waar tanden zwart brokken .
Zwart in geslachtlijke slechtheid ontstaan.
Jonge monden, die al veil grijnzen gaan.
Monden van maagden die maagdlijkheid logen.
Monden van mannen, die iedre liefde beds ogen.
Monnikenmo ,Ideil, Hein in nijd en misgunnen.
Monden van kinderen die nog niet zondigen kunnen.
Wankende voeten die zoeken langs paden
Waar wegwijzers allés valsch doen raden.
Zoekend den Weg ; vele wegen vindend.
Zoekend zich in verkeerde wegen bindend.
In dorens rakend ; zich wonde tredend.
Bloedend tastend zich ketens smedend.
Voeten van kinders, van vrouwen, van mannen :
Bleek-tredende voeten die zichzelf verbannen.
En harten : harten die branden.
Op-branden in pijn, als aan leege stranden
Wacht-vuren doen van een die verlaten
Van anderen aan zee alleen is gelatei).
Harten die smartend door zonden omsloten
Zichzelf niet meer kennend, als kokend gegoten
Erts langzaam stremmen en zullen sterven,
Meenend dat ze toch nog God zullen beerven.
En stemmen : stemmen als rinkende scherven ;
Gebroken stemmen ; stemmen die sterven ;
Stemmen als asch, als asch over vonken.
Staamlende stemmen in ketens geklonken.
Stemmen als maskers en stemmen als mommen.
Stemmen waarin 't laatste voorgoed is verglommen.
Vragende stemmen en stemmen die smeeken.
Machtlooze stemmen en stemmen die breken.

VERZEN.

En Op, Op uit sulfere dampen :
Lijven die willen ; die willen en krampen,
Op uit de donkerte ; Op uit het lijden.
Lijven die willen in wild verblijden.
Stijgend, stijgend teruggestooten.
Als van werende wallen met pek begoten,
Pek dat brandt op de krommende hoofden
Van de armen die al in zege geloofden.
Vallen van ladders ; met ladders vallen.
Valsche ladders, bij duizendtallen
Opgericht om ten hooge to stijgen.
Vechten : in noodgeschrei vechten ; in zwijgen.
Op, al maar óp-gestuwd tot het Eene ;
Door het Eene gestuwd ; door het Eene verschenen.
Machteloos, machteloos willende trachten,
Op tot de godheid der starrende nachten.
Telkens in sulfere dampen verzinkend.
Telkens in hopende schoonheden blinkend.
Blinke gezichten van godlijk geboornen ;
Blinke gezichten van schijnbaar verloornen.
Lijven van machteloos willende goden :
Javeh, Prometheus, in eigen geboden
Krimpende, willende, Op tot het licht,
Nimmer bereikende 't blinde Gezicht
Dat in Zijn eigen geheimnis verzonken,
Dat van Zijn eigene godlijkheid dronken,
De oogen geloken ziet in Zijn eigen
Wet zonder gronden, eeuwig in zwijgen.
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En Moron's borst, waar die gestalten kampen,
Hoog op omhoog, in viamme' en sulferdampen,
Werd in een wil van wijd begrijpen wakker.
En Moron rees, gelijk een trouwe makker
Op van zijn leger, hoog, met open oogen,
Oogen gewijd in wetend mededoogen.
ZOO was de wereld en dier wereld stem,
Stem als van stervenden, zij riep ook hem !
Machtig rees Moron op ; en eigen lijden
Vergetend in een goddelijk verblijden
Van een to zijn met alles wat daar wacht
Stolid Moron op, hoog in der sterren nacht.
Zag horizonnen waar het zonnewonder
Geen enkle nacht in duisternis ging onder ;
En ging, geroepen, en met vaste voeten,
Waar broederstemmen kennend ons begroeten.
En als een god van macht, met laaie haren
En oogen die als open zonnen waren,
Wist Moron, dat zijn liefde was ontwaakt
Voor al wat lijdend in verbijstring raakt.
En met in liefde toe-gestrekte handen
Schreed Moron voort door Leven's weemoed-landeir.

Ascona, 1922.
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XL.
DE OOSTERSCHE QUAESTIE.

Het is niet de eerste maal, dat een dezer Aanteekeningen onder bovenstaand opschrift verschijnt, en wij
vreezen zeer, dat het ook de laatste niet zal zijn. Want ze is
een nachtmerrie geweest, de Oostersche Quaestie, voor alle
Europeesche volken sedert den tijd dat het Byzantynsche
rijk, na zijn Aziatisch en Afrikaansch gebied aan den Islam
verloren to hebben, ook in Europa ten onder ging en ondanks alle politieke verwikkelingen, oorlogen, conferenties
waartoe zij aanleiding gaf, kan ze immer nog niet tot oplossing gebracht worden. Tijdens den grooten oorlog hebben
wij telkens kunnen lezen, dat zij het was, die ten grondsiag
lag aan de geweldige botsing der volkeren en dat zij, met
vele andere problemen, tot het verleden zou behooren
na de overwinning der geallieerden. Doch ook dit heeft
niet zoo mogen zijn, want terwij1 het lot van andere
landen en volken na den wapenstilstand werd geregeld
in vredesverdragen die, ten deele althans, uitgevoerd
worden, bleef de verdeeling van het Turksche rijk een
probleem, ook nadat zij den 10en Augustus 1920, dus 'n
kleine twee jaren na het erode der vijandelijkheden, in
0. E. XXII 10
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het verdrag van Sevres werd vastgelegd. Thans is zij
opnieuw van een gruwelijke actualiteit geworden en de
beestachtige verwoesting van Smyrna door de Turksche
troepen herinnert ons er weer eens aan, dat het Oostersche
vraagstuk niet in de eerste plaats is een interessant onderwerp van historisch onderzoek of politieke bespiegeling, maar een van de vele gevaren die onze West-Europeesche wereld bedreigen, een gevaar, dat nu plotseling
zeer reeel en dreigend geworden is, en dat ons dwingt, op
deze plaats nog eens dingen op to halen, die ongetwijfeld
velen bekend zijn, maar bij vele anderen wel in 't vergeetbock zullen zijn geraakt, verdrongen door de talrijke andere
gebeurtenissen van gewicht en de zwarigheden, die zich
dichter bij huffs afspelen en daardoor vanzelf vooraan
staan in de belangstelling.
De jongste faze dan van de geschiedenis der Oostersche quaestie zet in met de revolutie in Turkije van 1907.
Zij was het werk van een groep mannen zich JongTurken noemend — die uit het land verdreven waren
door de tyrannie van Abdul Hamid en grootendeels
in Parijs en Berlijn hun vorming hadden genoten. Uiterlijk waren zij aanhangers van een westerschen grondwettelijken regeeringsvorm voor Turkije, maar in den grond
der zaak was hun streven hierop niet in de eerste plaats
gericht, maar veeleer op een verheffing van de Turksche
macht in Europa en daarbuiten, die onder het regime
van Abdul Hamid van jaar op jaar aan het verminderen
was. Een sterk Turksch rijk, lichtelijk gemoderniseerd
naar westerschen trant, maar niettemin een Islamitisch
rijk, heerschend zoowel over de volken van zuid-westAzie als over den Balkan, ziedaar het ideaal dezer voor
alles vurig nationalistisch gezinde Jong-Turken, het
ideaal, waaraan de oude Abdul Hamid ten offer viel.
Voorloopig leidde de geslaagde revolutie allerminst tot
het beoogde doel, want in plaats van machts-expansie
volgde een tijdperk van nog snellere afbrokkeling van het
Turksche gezag. Eerst, terstond na de revolutie, annexeerde Oostenrijk-Hongarije definitief Bosnie en de Hertsego-
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wina en verklaarden de suzereine Balkan-staten zich
onafhankelijk ; vervolgens ging Italia met het eenig
overgebleven Noord-Afrikaansche bezit van den Sultan,
Tripoli en Cyrenaica, strijken, en eindelijk vereenigden
zich de kleine Balkan-staten tegen het Turksche gezag
en verdrongen dit, in den oorlog van 1912, geheel uit
Europa, uitgezonderd de onmiddellijke omgeving van
Konstantinopel.
De Oostersche quaestie scheen hiermee althans wat
Europa betrat, op een oor na gevild, maar de redding
voor de Turksche heerschappij kwam van den kant,
waarvan ze al zoo vaak gekomen was : de overwinnaars
werden 't oneens over de verdeeling van den buit, kwamen
onderling in oorlog, en het slot was, dat in 1913 bij den
vrede van Boekarest Turkije niet alleen Konstantinopel,
maar ook Thracie tot aan de Maritsa toe, behield.
Toen een jaar later de groote oorlog uitbrak, sloteri
de beide verslagenen in den Balkan-oorlog, Turkije en
Bulgarije, zich bij Duitschland aan in de hoop het verlorene te herwinnen, al zou dan bij een eventueele overwinning zeker weer oneenigheid onderling ontstaan
zijn en al zouden beiden ongetwijfeld niet anders geworden
zijn dan satellieten van het oppermachtige Duitschland,
niet anders dan etappegebieden op den grooten weg van
Hamburg naar Bagdad. Men kent echter den uitslag :
reeds tijdens den oorlog heeft Turkije Arabie, een groot
deel van Mesopotamia en Palestina verloren en met de
ineenstorting der Centralen in den herfst van 1918 scheen
het lot van Turkije nu waarlijk definitief bezegeld en de
Oostersche quaestie opgelost, want de verdeeling van
het Turksche rijk onder de bondgenooten, grooten en
kleinen, was al voor dat de overwinning behaald werd,
in groote trekken vastgesteld en wachtte slechts op een
definitief vredesverdrag om verwezenlijkt te worden.
Maar ook toen heeft het noodlot het anders gewild,
en het spel, dat voor de Turken even hopeloos verloren
scheen als voor Duitschland en Oostenrijk, Het zich
korten tijd na het einde der vijandelijkheden heel wat
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gunstiger aanzien. De oorzaken waren velerlei. Vooreerst stond de verdeeling van het Turksche rijk onder de
geallieerden wel in beginsel vast en %as in groote trekked
voorbereid aan wie de stukken te beurt zouden valleii,
maar heel veel moest toch nog geregeld worden en bovendien was een zeer belangrijke moeilijkheid gelegen in
de omstandigheid, dat het plan voor de verdeeling opgemaakt was in den tijd toen Rusland nog bij de Entente
behoorde en aan dit land Konstantinopel en de Dardanellen waren toegedacht, zoodat, nu de overwinning
behaald werd zonder Rusland, het lot der Turksche hoofdstad een open quaestie was geworden, die natuurlijk zeer
moeilijk te beslechten was zonder verwikkelingen tusschen
de bondgenooten. Bovendien waren de stukken van het
Turksche bezit die aan den een en den ander waren toebedeeld nog geenszins in de macht van de nieuwe rechthebbenden als men 't zoo zeggen mag — en eindelijk
hadden de „groote vier", die ten slotte den vrede moesten
maken, zoo veel nog gewichtiger en terstond om afdoening vragende zaken te behartigen in die eerste maanden
na den wapenstilstand, dat de ingewikkelde oostersche
vraagstukken maar liever tot later werden uitgesteld.
Zoo gebeurde het, dat terwijl Duitschland, Oostenrijk,
Hongarije en Bulgarije achtereenvolgens werden gelukkig gemaakt met vredesverdragen, geheel gebaseerd op
den grondslag van de complete Entente-overwinning,
verdragen, die zij gedwongen waren te aanvaarden, voor
de Turken zulk een verdrag eerst zeer lang in de pen
bleef, en dat, toen het eindelijk, twee jaar na den wapenstilstand los kwam, het duidelijk was, dat het eene doode
letter zou blijven.
Er was namelijk in die twee jaren veel gebeurd in 't
oosten. De geallieerden, die de andere verslagen Centralen onder den duim konden houden, zagen begrijpelijkerwijze geen kans het kolossale Turksche rijk in Azle
te bezetten, en vergenoegden zich met Konstantinopel
en de zeeengten onder toezicht te nemen in afwachting
van de definitieve regeling, terwijl bovendien ieder van
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hen die stukken Aziatisch Turksch gebied in bezit nam,
die hem het begeerlijkst schenen — zoo Frankrijk
stukken in Syrie, Engeland, Mesopotamie en Palestina.
Een zeer groot gebied bleef derhalve zonder Europeesche
heerschers en daar was het, dat de Jong-Turken, geleid
door Moestafa Kemal Pasja en Enver Pasja, een nieuwe
nationalistische propaganda begonnen, ja, een nieuwe
regeering, steunend op niets minder dan een „Nationale
Vergadering" vestigden, zetelend in Angora. Deze Kemalisten zijn aanvankelijk ongetwijfeld geen sterke macht
geweest, maar ze zijn het spoedig geworden dank zij de
omstandigheid dat zij, naast de Grieken, de eenige milltake legermacht in Klein Azie vormden en voorts dank
zij de vriendschap welke zij met Sovjet Rusland sloten.
Het verdrag van Sêvres, geteekend door de regeering
in Konstantinopel onder dwang der Entente, werd door
hen zooals vanzelf spreekt, niet erkend en daar zij de
macht hadden zich tegen de uitvoering te verzetten,
werd Turkije de eenig der verslagen Centralen die
den wil der overwinnaars, althans Azie, kon trotseeren. Daar kwam bij, dat in Frankrijk gaandeweg
de neiging on' de Turken als verslagen vijanden te behandelen zeer verminderd was : voor de plannen in Syrie
was een goede verhouding met de Kemalisten verre verkieselijk boven vijandschap en noch de vriendschap dezer
heeren met Frankrijk's doodsvijandin, de Sovjet-Republiek, noch het feit dat de Kemalisten-leiders dezelfde
mannen waren die Turkije tot aansluiting bij Duitsch
land in den oorlog brachten, weerhield de Fransche
regeering van een soort van compromis, dat haar in
staat stelde haar troepenmacht in Syrie te verminderen
en dat het de Kemalisten vergemakkelijkte, zich tegen
de uitvoering van het verdrag van Sevres te verzetten.
Engeland daarentegen volhardde en volhardt nog immer
in zijn consequente anti-Turksche politiek, al riskeert het
daarmede ernstige verwikkelingen in zijn door Moslims
bewoonde bezittingen.
Nog ernstiger werd deze Fransche-Britsche tegenstel-
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ling toen in 't najaar van 1920, dus kort na de teekening
van 't verdrag van Sevres (waar Frankrijk eigenlijk al
niet aan wilde) in Griekenland bij de verkiezingen, de
Entente-vriend Venizelos verslagen werd en Koning
Konstantijn uit zijn Zwitsersche ballingschap in Athene
terugkeerde en ondanks het verbod der groote geallieerden weer op den troon werd gezet. DaarvOOr reeds
had men zich in Frankrijk verzet tegen planners om het
Grieksche leger met steun der Entente in Klein-Azie
te laten oprukken om de Kemalisten te bevechten, maar
toen nu de zwager van den Duitschen Keizer, de vijand
der Entente in de oorlogsjaren, zich aan het hoofd dezer
expeditie ging stellen, wilde men in Parijs hiervan niets
meer weten, en 't was waarlijk vermakelijk de vriendelijkheden, welke in die dagen in de Fransche pers den Grieken
naar 't hoofd geworpen werden, te vergelijken met de
ophemeling van het edele Helleensche yolk in vroeger
jaren, toen Griekenland tegen het destijds Duitschgezinde Turkije en Bulgarije vocht.
De Kemalisten stonden in die najaarsdagen van 1920
vrijwel even dicht bij Konstantinopel als zij nu staan
en het scheen dus inderdaad een gewaagde onderneming
voor het Grieksche leger om op eigen beenen, zij 't dan
ook gesteund door Britsche ponden, de verdrijving der
Turken uit Klein-Azie te ondernemen. Niettemin hebben
de Grieken langen tijd met succes dezen oorlog gevoerd
en al golfde het front vele malen heen en weer, in het
najaar van 1921 was de toestand dusdanig dat heel het
westelijk deel van Klein-Azie van Smyrna af tot aan de
Zwartezeekust toe in de macht der Grieksche troepen
was gevallen, zoodat Konstantinopel met omgeving als
het ware tot een Turksche enclave geworden was te midden
van Grieksch gebied — want het bij 't verdrag van Sevres
aan Griekenland toegewezen Thracie was evenzeer door
Grieksche troepen bezet — en men zich begon af te
vragen of dan toch ten slotte, ondanks Frankrijk's onwil,
Konstantinopel weer Byzantium zou gaan heeten. Evenwel de krijgskans keerde opnieuw. De Kemalisten hebben
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zich kunnen versterken, en, terwijl een maand geleden
nog maar de Grieken waarlijk aanstalten maakten om
zich in Konstatinopel to vestigen, brak plotseling aan
het front in Klein-Azie de debacle los, eindigend met
de verdrijving van het Grieksche leger uit het land, de
verovering van Smyrna en de uitmoording en vernieling
van die stad naar goed oud-Turkschen trant.
* *
Wij moesten bovenstaande historische gebeurtenissen
in groote trekken in herinnering brengen, omdat men
slechts op grond hiervan den huidigen toestand van bet
Oostersche vraagstuk beoordeelen kan. Voor de Grieken
is voor 't oogenblik de zaak droevig, maar eenvoudig
genoeg
Klein-Azie, Smyrna, zijn voor hen voorshands verloren en zij zullen blij mogen zijn als zij hun enorme gebiedsuitbreiding op den Balkan en aan de Egeische Zee
behouden. Ongetwijfeld zullen hun verlangens naar de
Aziatische kust van deze zee blijven uitgaan, maar na
een nederlaag als deze zal voorloopig van een herwinning van Smyrna wel geen sprake zijn.
Maar welke gevolgen zal de Turksche overwinning
voor Europa meebrengen en hoe zal de Entente — als
er tegenover staan ?
we haar nog zoo mogen noemen
Dadelijk na de overwinning der Turken is in de Europeesche hoofdsteden de welbekende crisis-stemming uitgebroken, zich uitend in talrijke ministers-vergaderingen,
wisseling van nota's, een macht van officieele verklaringen
en nog grooter aantal beschouwingen van min of meer
verantwoordelijke personen. De toon van die beschouwingen wees op een soort paniekstemming en wij koficlen
zelfs bij den een of den ander lezen, dat de toestand van
Europa even kritiek is als In 1914. Dit is natuurlijk ontzaglijk overdreven, want nog staan de Turken in Azle
en er bestaat nu geen spanning tusschen groote Europeesche mogendheden als destijds, zoodat elke vergelijking met den tijd voor den grooten oorlog uitgesloten
is. Maar kritiek, is de toestand zeer zeker in dien zin, dat
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er zeer spoedig maatregelen genomen moeten worden
om ernstige dingen te voorkomen en vervolgens om de
situatie blijvend te regelen. Het onrniddellijke gevaar is
natuurlijk, dat de Turken niet in Azle blijven, maar de
zeeengten oversteken en den oorlog naar den Balkan
overbrengen. Moestafa Kemal is zoo openhartig geweest
om dadelijk te verklaren, dat Smyrna het doel niet is,
maar Konstantinopel en Thracie en zijn verzekering, dat
hij de neutrale zone zal eerbiedigen heeft zooals van
zelf spreekt Diets te beteekenen. Die neutrale zone, moet
men, weten, is een strook gronds op den Aziatischen
oever van Dardanellen en Bosporus, die bij het verdrag
van Sevres is afgebakend en die bewaakt wordt door
geallieerde troepen dewelke aldus den weg van de Middellandsche Zee naar de Zwarte Zee moeten vrij houden.
Kemals troepen staan voor die neutrale zone, of althans
de weg daarheen ligt voor hen open, en aangezien de
Europeesche troepen die haar verdedigen bij het uitbreken dezer crisis niet bijster sterk in getal waren —
hetgeen ook niet noodig was zoolang Grieken en Turken
elkaar in evenwicht hielden — is het begrijpelijk, dat de
vrees vooral den Engelschen om het hart geslagen is,
toen het bleek welk een groot gevaar er bestond voor de
verovering van Konstantinopel, waar zij thans de baas
zijn, door de TUrksche Nationalisten.
Of dezen op stuk van zaken den oorlog met Engeland
zullen wagen, de neutrale zone aanvallen en pogen Konstantinopel te bezetten, moeten wij nog afwachten, maar
zeker is het, dat de droom van een sterk Turksch rijk
niet alleen in Azie, maar ook in Europa, hen opnieuw
bezielt. Welke gevaren hun inval in den Balkan zou
meebrengen, men kan het zich slechts vaag indenken :
allereerst zou de Grieksch-Turksche oorlog overgebracht
worden naar Thracie, want de Grieken zouden natuurlijk
niet zonder weerstand Adrianopel aan den vijand overlaten. Dan is de kans niet gering, dat Bulgarije, 't zij
aan den kant van Turkije, 't zij tegen de Turken, zou
meedoen, ten einde het in den oorlog verloren terrein
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te herwinnen. Hiertegen zou natuurlijk de zoogenaamde
Kleine Entente — Servie, Tsjecho-Slowakije, Roemenie
in het geweer komen en de kans is niet gering dat ook
Hongarije zich niet buiten het spel zou houden, begeerig
om de stukken die Roemenie zoo juist heeft weggenomen,
terug te pakken. Dan bestaat ook nog de kans dat SovjetRusland, immers de bondgenoot der Turken, mede in
het strijdperk treedt ...... kortom, de verschijning der
Kemalisten in Europa zou heel den zuid-oosthoek van
ons werelddeel in vuur en vlam kunnen zetten. Wel is
waar zijn al die volken nog uitgeput door den grooten
oorlog en lijden zij onder geldgebrek en een miserabelen
economischen toestand, edoch deze bezwaren schijnen
den doorslag niet te geven als 't op vechten voor nationalistische idealen aankomt, want ook met de Turken
en Grieken was dit het geval, en ook zij lieten zich hierdoor niet weerhouden.
Reden genoeg dus voor de kabinetten in Londen,
Parijs en Rome . om overleg te plegen en te pogen tot een
gemeenschappelijke actie te geraken. In de eerste dagen
na den val van Smyrna heeft namelijk ieder op zich zeif
gehandeld, en daarbij is het verschil in standpunt duidelijker dan ooit aan het licht getreden : Engeland heeft
alles gedaan om zijn troepenmacht aan de neutrale zone
te versterken en heeft een aanzienlijke vloot in deze
wateren saamgetrokken, Frankrijk daarentegen verwij derde zijn troepen van Tsjanak, d.i. den ingang der Dardanellen, daarmee als het ware de Turken uitnoodigend
verder te trekkers en de heerschappij over de zeestraat
weer te aanvaarden. Waarom ? Duister zijn de wegen
der Fransche diplomates voor een nuchter Nederlander
met niet meer dan gewoon gezond verstand, en de formule die de Fransche pers of de Fransche regeering uitgevonden heeft om haar politiek ingang te doen vinden
bij het publiek, dat n.l. deze politick in de Levant
„vredelievend" is, kan ons moeilijk overtuigen van haar
juistheid, want die vredelievendheid kan bezwaarlijk
tot jets anders leiden dan dat de Turksche troepen doen
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wat hun leiders belieft, m.a.w. tot den nieuwen Balkanoorlog. Wij weten wel dat de Fransche regeering vast zit
aan de afspraak, waarover wij zoo straks spraken en dat zij
de Grieken niet helpen mag en niet helpen wil, edoch bij
die overeenkomst is toch zeker niet bepaald, dat de Turken in Europa mogen komen en de Turksche vriendschap
die Frankrijk de vrije hand gaf in Syrie lijkt wel wat al
te duur gekocht, als ze er toe leiden moet, dat Frankrijk's vrienden in Oost-Europa — Roemenie en Servie
aan de grootste gevaren worden overgeleverd, terwip
de positie van zijn vijanden, d.i. de Sovjet-Republiek
en misschien zelfs van de Duitschers — de Kemalisten
zijn stellig Pro-Duitsch en de Sovjet-Republiek heeft
immers juist met Duitschland tot een verdrag gebrachter door wordt versterkt. ^ at wil Frankrijk dan eigenlijk ?
Turkije tot vriend houden ten einde Engeland in het
oosten den voet dwars te zetten ? Of wil het met dit
terugtrekken van zijn troepen alleen maar duidelijk
laten zien, dat het aan Engeland's anti-Turksch optreden
niet zoomaar zonder weer wil deelnemen ?
Op deze vragen zal het antwoord vermoedelijk spoedig
gegeven zijn en hoe 't ook zij, er wordt nu onderhandeld
en het plan voor een conferentie, waaraan de geallieerden,
de Turken, de Grieken, Roemenen, Serviers zullen deelnemen is vastgesteld.
Laat ons hopen, dat de Turken zoo vriendelijk zijn
deze bespreking of te wachten en niet, voor men aan het
spraken gaat, pogingen doen, de Engelsche troepen „in
zee te jagen" zooals zij het de Grieken hebben gedaan.
*

*

Als men dan aan het bespreken gaat op de basis, dat de
Turken de Baas zijn in Klein-Azie, de Engelschen aan de
zeeengten en de Grieken in Thracie, dan zal het moeten
moeten blijken of deze grondslag tot beter resultaten
leidt dan de toestand van anderhalf jaar geleden, toen
een Turksch-Grieksch-Europeesche conferentie in Londen
ten eenenmale mislukte door de onverzoenlijkheid van elk
der partijen. Dat was in Februari van het vorige jaar en
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de situatie is 1111 inderdaad wel zeer veranderd : men mag
dat de Grieken eenige toonen lager zingen, ja
misschien zullen zij voorloopig in het verlies van Smyrna
berusten. De Turken daarentegen verlangen zeker meer
dan destijds, hebben reeds te kennen gegeven, dat zij
met niet minder tevreden zullen zijn dan met Konstantinopel, de zeeengten en Thracie, Adrianopel inbegrepen,
dat is dus hun gebied tot vOOr den oorlog. De Britsche
regeering heeft verklaard, er niet over te denken de
Turken weer in het bezit van de zeeengten te stellen
en zoo zullen op deze conferentie de verlangens fel
tegen elkander botsen. Gmtrent den uitslag kan men zich
daarom moeilijk veel illusies makes een regeling die
„den vrede in het oosten zal waarborgen" — om de
geliefde uitdrukking te bezigen
en waardoor nu waarlijk eens en vooral de oostersche quaestie uit de kabinetten onzer diplomaten en de geschiedenis-schoolboekjes
der toekomst verdreven zal worden, komt daar zeker
niet tot stand, op z'n best een voorloopig compromis
waarbij Griekenland [loch Turkije zich neerlegt. Stel,
dat het Engeland lukt, de Turken te beletten, opnieuw
heerschers te worden aan den Bosporus en de Dardanellen, dan blijven dezen verlangend uitzien naar deze
heerschappij, terwijl de Grieken even verlangend naar
de stad aan den Bosporus hunkeren en van hun kant
niet zullen rusten aleer ook de Aziatische oever der
Egeische Zee Grieksch geworden zal zijn. En beide volken zijn blijkbaar gaarne bereid om hun geschillen nog
eens 'n keer met de wapenen te beslechten.
Een voor den toekomstigen vrede veelbelovende regeling mag men van deze conferentie dus zeker niet verwachten. Zou de Volkenbond zich er niet mee bemoeien ?
Zoo heeft men gevraagd en crop gewezen, hoe beschamend
het is, dat dit alles zich afspeelde tervvij1 hij in Geneve
praatte over zaken die gees mensch ter wereld op dit
oogenblik belang inboezemen. Beschamend is dit inderdaad, vooral omdat de Volkenbond rekening zou kunnen
houden met andere factoren dan het eigenbelang der
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naties, bijzonderlijk met het lot van de ongelukkige
volken in Klein-Azie die nu wel onder het Turksche juk
zullen blijven zuchten. Maar wij weten 't immers al lang,
dat de bond nog machteloos is, een praatvereeniging,
tot de tijd komt, dat de volkeren rijp zullen zijn voor
de aanvaarding van een souvereine macht boven hun
eigen regeeringen. Zoo als 't nu is, ziet het er voor de
rampzalige Armeniers slecht uit. Hun hoop op bevrijding
als gevolg van de Turksche nederiaag in den grooten
oorlog, hebben zij duur moeten betalen en men vraagt
zich af, of het nu waarlijk onmogelijk zou zijn dat het
beschaafde en Christelijke West-Europa deze geloofsgenooten tegen uitmoording zou beschei men.
Wat er ook gebeure, met de Oostersche quaestie heeft
Europa nog niet afgerekend.

Groningen, 21 September 1922.
Naschrift.
Voor het ter perse gaan van dit artikel wijzigde de
situatie zich in zoo verre als Frankrijk, Engeland en
Italie gemeenschappelijk aan de Kemalisten hebben
voorgesteld, den strijd to staken tegenover de belofte
dat Turkije de zeeengten, Konstantionpel en Thracie
met Adrianopel erbij, zullen terugkrijgen, waarbij dan
slechts de vrijheid van Dardanellen en Bosporus gewaarborgd zal worden door „demilitarisatie" en contrOle uitgeoefend door den Volkenbond. 't Staat dus al vast, dat de
Turksche heerschappij in Europa niet tot het verleden
zal behooren, maar de groote vraag is nu maar, of Kemal
na dit duidelijk bewijs, dat de Europeesche mogendheden
zich zwak voelen tegenover zijn kracht, halt zal houden
voor de neutrale zone, want een heerschappij-in-schijn
over Dardanellen en Bosporus is immers juist wat hij
niet wil, terwij1 Engeland een werkelijke beheersching
van den weg tusschen Middellandsche en Zwarte Zee
niet kan en mag toelaten.
25 Sept.

LEESTAFEL.

Het huis aan den Boschkant op den hoek van het forte
Voorhout te 's-Gravenhage. Buiten den handel.
Het werk dat dezen titel draagt is bij gelegenheid harer veertigjarige
werkzaamheid door de directie der „eerste Nederlandsche Verzekeringmaatschappij op het leven en tegen invaliditeit" uitgegeven (hoewel
niet in den handel) en aangeboden aan haar vrienden. Zij gaf aan haar
archivaris, den Heer H. Hijmans de opdracht tot zijn samenstelling.
Het werk geeft het gedokumenteerd verhaal van een huis, het oud
patricisch huis te 's-Gravenhage in den volksmond „paleis van Wied"
geheeten, en waarin thans de Maatsch. gevestigd is. Hoe mooi dit huis
eenmaal was toen het door Laurens Buysero, Griffier van Frederik
Hendrik, tusschen 1690 en 1645 gebouwd werd, blijkt uit beschrijving
en afbeelding. Met fraaie platen is het boek verlucht, met portretten
van zijn vroegere bewoners, stadsgezichten en reprodukties van oude
dokumenten. De beschrijving is interessant om de bekende personen
die in het huis gewoond hebben of met welke de bewoners in betrekking
stonden , een vergelijking der koopsommen die het bij herhaaldelijke
verkooping opbracht is merkwaardig als standaardmeter voor den meer
of minderen welstand der tijden. Prachtige afbeeldingen van het interieur
waarin nog oude schatten gespaard zijn sieren het werk. Wat echter
bovenal boeit is het verhaal der lotgevallen, waarin zoo'n huis als een
levend wezen ons voor oogen komt, dat geslacht aan geslachten overleeft en steeds geduldig zich ten dienste stelt aan de oogmerken van den
nieuwen bewoner. De huidige bewoner is niet meer een sterfelijk mensch,
maar een maatschappij, wier sterfelijkheid allicht langer adem heeft
dan aan een mensch gegund is. Dat zij haar huis in eere houdt blijkt
nit dit boek en strekt haarzelf tot eer.
B. DE H.

Laatste Verzen van Jacq. E. van der Waals, De Waelburgh Blaricum.
In dit bundeltje zijn saamgebracht de ontroerende verzen, met welke
de dichteres haar levenswerk afsloot, aan de lezers van Onze Eeuw
bekend, en andere uit haar lateren levenstijd. Deze andere zijn grootendeels de vertolking van natuurimpressies, de vastlegging van wat in
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„Maart" of „Herfst" of „Oktober" of „als November is gekomen" zooeven de ziel der dichteres overvalt en als stemmingsvol beeld nablijft.
Gevoeligheid voor het moment in de natuur, het karakteristiek-verrassende dat even treft, — voor de momentane situatie, die sterk aangrijpt en toch ons aandoet als het vluchtig spel der dingen — deze gevoeligheid is in zulke natuurverzen het wezen. Zij zijn zoo gezegd als
ze gevoeld zijn, met de grootste natuurlijkheid en bedoelen niets meer
uit te drukken dan het vluchtige oogenblik der schoonheid.
Maar wat aan dezen bundel de hoogere waarde verleent zijn de laatste
verzen die bij het naderen van den dood geschreven zijn. De gewijde
oprechtheid dezer verzen is vrij van alle konventioneele sier en vertolkt
de spraak eener ziel, die haar heiligdom binnentreedt. Zij bevatten geen
levensontzegging maar een levensverheerlijking, en daardoor klinken
zij te meer diep en schoon. Het Leven wordt op een verhoogd plan nageleefd en tot in een grooten graad van intensiteit genoten, het wint een
glans zooals slechts de dood daaraan geven kan :
Sinds ik het weet, werd mij de overvloed
De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
Die mij alom omgeuren en omringen,
Nog wel zoo liefelijk en wel zoo zoet.
De ongekunstelde oprechtheid, waarmee de dichteres in de nabijheid
des doods haar eigen ziel heeft beluisterd en zonder inmenging van
theoretische beschouwing haar opwellende gedachten als openbaringen
van haar innerlijk wezen heeft ontvangen en uitgesproken, geven aan
deze verzen dat bizondere en onvergelijkbare dat aan de beste kunstwerken eigen is. Al wat „litteratuur" heet wijkt hier voor het zuivere
dichterschap, dat niets bedoelt dan zich te uiten en niet anders zou
kunnen dan zooals het uitvalt. Het gemoed onthult voor zichzelf en
B. DE H.
voor anderen zijn diepten.
Henriette Roland Hoist. Uit Sovjet-Rusland. Rotterdam, W. L. en J. Brusse's Uitg. Mij.
J. de Gruyter, De Russische revolutie, Amsterdam
Uitg. Mij. Elsevier.
Wat weten wij hier in 't westen van wat er in Rusland gebeurt ?
Zoo goed als niets. Bijna al wat we erover lezen, is tendentieus en
minstens fel partijdig en mededeelingen van ooggetuigen hebben altijd
betrekking op zulk een beperkte plaats en zulk een beperkten kring,
dat we ons schrap moeten zetten tegen de neiging tot generaliseeren.
Toch voelen we de dringende behoefte om te weten, omdat we ons bewust zijn dat de afloop van het groote drama daarginds van het allerhoogste belang is voor het lot van de wereld, voor ons eigen lot, en
omdat we nu eenmaal alien een of ander standpunt innemen tegenover
de leer die er in praktijk gebracht wordt en we willen weten wat haar
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praktische consequenties zijn. Uitvoeriger voorlichting, van wien dan
ook, is derhalve uitermate welkom, en het denkbeeld van den heer de
Gruyter om in klein bestek een overzicht te geven van de geschiedenis
der Russische revolutie, op grond van hem zoo betrouwbaar mogelijk
voorkomende berichten, ten einde met deze kennis gewapend een blik
in de toekomst te slaan, is sympathiek. Helaas brengt ook zijn werk ons
niet veel verder. Ten eerste ontkomen ook zijn bronnen niet aan de zooeven genoemde gebreken en voorts komt hij zelf (p. 127) tot het resultaat dat de zeven jaren van oorlog en daarop volgende blokkade de
ontwikkeling der vredes-werkzaamheden zoozeer belemmerd hebben,
dat het „slechts in zeer onvolkomen mate mogelijk is de revolutie te
beoordeelen naar wat Rusland ons thans te aanschouwen geeft."
Niettemin geeft het boekje hoogst belangwekkende lectuur en doet het
idealisme van den schrijver, dat geen positief communistisch geloof is,
weldadig aan.
Van geheel anderen aard is natuurlijk het boek van de dichteres,
priesteres van het communisme, dat in bewogen, ontroerende, door
rotsvast geloof ingegeven woorden, de indrukken weergeeft, opgedaan
tijdens haar verblijf in Rusland, tot bijwoning van het internationale
congres in Moskou. Onze eigen gevoelens tegenover het communisme
worden onder het lezen van zelf op den achtergrond gedrongen en wij
laten ons, of wij willen of niet, meenemen op de golven van haar ontroerden geest. Wij weten wel, en de schrijfster — die allerminst generaliseert — weet het ook, dat zij geen indruk geeft van Sovjet Rusland,
maar indrukken uit het land , dat zij maar heel weinig van het land
ziet en dat wat zij verneemt komt uit den koker van hen die geneigd
zijn het goede op den voorgrond te stellen. Toch, ook de donkere plekken ziet zij, maar deze, die de twijfelende buitenstaander zal beschouwen
als noodlottige gevolgen van het systeem, zijn voor haar Of gebreken
der kinderjaren, Of overblijfselen van het oude regime, Of gevolgen van
den oorlog en de vijandige politiek van 't kapitalistische westen. Zij is
naar Rusland gegaan om de uitvoering harer idealen in de werkelijkheid te aanschouwen, en al wat zij nu ziet aan goeds, schoons en verhevens, is — kan niet anders zijn dan — een begin van verwezenlijking
der idealen, het gloren van den dageraad, terwijl het leelijke iets is dat
er nu nog helaas zijn moet, maar dat eenmaal overwonnen zal warden,
zoo zeker als 't is dat de zon op middaghoogte stijgen zal. Deze zekerheid
leert haar berusten in de felle teleurstellingen waarvan zij getuigt en
die, met het vertrouwen op de overwinning, haar dichterlijke uiting
vinden in de prachtige verzen waarmee het boek sluit.
Men behoeft geen communist te wezen om de kracht van zulk een
overtuiging te bewonderen en haar weldadige werking te ondergaan
en wat mij persoonlijk in de feitelijke mededeelingen van de schrijfster het meest getroffen heeft, is dit : herhaalde malen ontmoet zij in
Rusland menschen die geen communist zijn, maar die naar haar meening
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door drongen zijn van wat zij noemt den waren geest van het communisme. Dit geeft hoop dat er tusschen het idealisme van de schrijfster
en dat van anderen, van „burgerlijken", toch nog wel eenige verwantschap te vinden is.
J. C. v. 0.

Herinneringen van de oude garde verzameld door H.S.S.
en J. H. K uyper, Amsterdam, ten Have z.j.
De pieteit waarmee de dochters van Dr. Kuyper deze herinneringen
aan Naar vader hebben verzameld doet weldadig aan. Ongetwijfeld
zal het den velen vereerders van Kuyper goed doen te lezen wat „de oude
garde" hier vertelt van den grooten indruk die zijn persoonlijkheid op
hen gemaakt heeft, van zijn eigenaardigheden, zijn gewoonten en gezegden. Voor wie buiten den kring dier vereerders staat is het boek
niet belangrijk, daarvoor is het te anecdotisch, waren de talrijke auteurs
te weinig bij machte het onbeduidende en het typeerende te scheiden.
Er wordt ons wet voortdurend verteld, dat wij met een groot man te
doen hebben, maar wij bemerken het te weinig. Kleinigheden uit het
leven van een man van beteekenis kunnen van belang zijn als we hem
daardoor beter begrijpen, op en om zich zelf hebben zij geenerlei
waarde. Mij heeft dit boek slechts op een plaats getroffen, het is in de
bijdrage van Anema. Die had, jong nog, een boek geschreven, hij wordt
bij Kuyper geroepen om er eens over te praten ; het werk wordt geroemd
er wordt ook kritiek geoefend, maar toen kwam de vraag — en Kuyper
schoof dichter naar den auteur en legde de hand op zijn knie „heb je
toen je dit boek schreef, er wel eens over nagedacht of je daarmee nu
iets deed voor ons gereformeerde yolk ? Ze hebben jullie zoo noodig".
Hier voel ik iets van de grootheid van den man.
P. S.

J. A. Jolles. Luiden van de selve beweging. Arnhem.
N. V. Uitgevers-Maatschappij van Loghum Slaterus en
Visser, 1921.
Indien het nog noodig was, de stelling te bewijzen dat een goede
bedoeling ook voor het schrijven van een goed boek of voor de samenstelling van een wel-bezonnen verhandeling niet voldoende is, dan zou
men zich daarvoor op dit betoog van den Heer Jolles kunnen beroepen.
De ondertitel van zijn geschrift luidt : „Over huiselijk leven en arbeid,
in 't bijzonder dien der dienstboden". Coed bedoeld is zijn werk zeker ;
althans voorzoover de intentie daaruit kan worden afgeleid ; deze
schijnt te zijn de huisvrouwen (ook de „heeren des huizes") er toe op
te wekken de dienstboden op eene ...... laat mij zeggen : behoorlijke
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wijze te bejegenen. Maar hoe ontstellend veel woorden heeft deze schr.
noodig om ons die eenvoudige les in te prenten ; tot welke wijdloopige
beschouwingen, die met zijn onderwerp in 't geheel niets of nauwelijks
iets te maken hebben, geraakt hij ; hoe verward is niet zelden zijn
redeneering en hoe ingewikkeld zijn Stijl. Een proeve ? Hij raadt verliefden menschen, die tot dichten geneigd zijn, aan, toch vooral te
improviseeren en vervolgt dan : „Ik bedoel dit : verliefde menschen
„hebben altijd goede gedachten, dat zij die toch eerlijk, ongekunsteld
„uitspreken, zOO als ze in hen opkomen, dan zal dat „dichterschap"
„beiden 't voordeeligst wezen want dan bevordert het de natuurlijkste
„innigheid : de regels rijmen niet maar zijn goed gesproken en dat is
„juist wat zij behooren te doen. Dan zal hun sarnenzijn in stilte en
„schemering geven dat zij elkaar steeds gemakkelijker leeren verstaan
„en in de hand werken" ...... enz.
Men vraagt zich af, wat ter wereld heeft dit met het dienstbodenvraagstuk te maken. En men kan ook vragen hoeveel heeft daarmee
wel te maken, dat de schr. ganschelijk niet aanroert !
Goed bedoeld, maar......
H. S.

Valborg Isaachsen—Dudok van Heel. Te hooi en te gras.
Leiden. N. V. v/h. E. J. Brill, 1921.
Van de „Noorweegsche brieven" dezer zoo sympathieke schrijfster
is in vorige jaargangen van Onze Eeuw reeds veel goeds gezegd, wij
kunnen dit slechts herhalen van dezen bundel „Te hooi en te gras",
terecht aldus getiteld, omdat een bont allerlei hier is bijeengebracht :
beschouwingen over Michel Angelo, Ole Bull, Henri Bergson, Hedda
Gabler, Isadora Duncan ...... , maar ook schetsjes van wandeltochten
in de Noorweegsche bergen en van uitstapjes naar kleine eilanden en
van het leven in Bergen en ten platten lande, met daarnaast nog
stemming-stukjes en bespiegelingen ...... te hooi en te gras bijeengegaard
uit het rijke gemoedsleven van deze vrouw. lk voor mij wil wel zeggen,
dat mij het liefst van alle zijn die bladzijden, waarin de schrijfster zoo
heerlijk weet te vertellen van het Noorweegsche landschap, hoe zij
er op uittrokken, haar man (de Prest) en zij met de kinderen en ze in
het roeibootje gingen om het kleine eiland te ontdekken, dat ze dan ook
bereikten en doorkruisten en waar ze door een regenbui overvallen
werden, die ze niet veel deerde omdat ze samen schuilden onder den
grooten familieparapluie; — of wel hoe ze met het haar kleine meisje
op een vrijen dag den weg gaat zoeken naar een hoogen top en ze in het
klare morgenlicht uitgaan om straks de stad onder zich te zien liggen,
en bloemen plukken en met de menschen praten en gelukkig zijn......
Onder die schetsjes zijn juweeltjes : gij geniet bij de lezing alsof ge zelf
van de partij waart en met ze mee mocht wandelen en al het moois
0. E. XXII 10
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zien en u vol-drinken aan de heerlijkheid der natuur ...... Straks wenden
wij het blad en zien Mevr. Isaachsen in haar huiselijke omgeving, in
haar kamer met een boek, waarvan ze ons vertelt of met een vriendin,
wier verdriet ze peilt en deelt. Of alleen gaat ze de deur uit, in regen
en wind, met den zuidwester op en den oliejas aan of stapt stevig door
de sneeuw en filosofeert met de boeren, die ze tegenkomt. Dan weer
heeft haar de studie getrokken en moet ze ons meedeelen van wat haar
daarin heeft getroffen en geboeid. Hoe veelzijdig is het leven van deze
schrijfster en hoe veelzijdig daardoor haar boek, waaruit wij haar leeren
kennen, omdat ze klaarblijkelijk daarin zichzelf geeft zooals ze is in
haar dagelijksch gedoe, ook in haar huishouden, ook als vrouw en als
dominee's-vrouw en als moeder. Dit alles doet zoo „echt" aan, moet
echt zijn. Men kan dezen bundel niet lezen zonder warme sympathie
te gaan gevoelen voor de schrijfster en haar dankbaar te zijn dat ze,
door ons dezen bundel te schenken, niet alleen het literair genot daarvan
geeft, maar ons daardoor ook met haarzelf in kennis brengt, ons een
blik gunt in haar rijke leven.
Een boek om veel van te houden, om telkens weer eens voor den
dag te halen en daarin zoo'n weldadig-frisch schetsje op te slaan : zij
brengt u op de hoogten, waar de lucht zuiver is en frisch en vanwaar
gij de „ijdelheden hier beneden" zoo klein ziet en zoo heel betrekkelijk
van waarde tegenover het groote en machtige, dat ge daarboven als
H. S.
zoo nabij gevoelt.

Jeanne Reyneke van Stuwe. Flirt. Amsterdam. L. J.
Veen.
Na het vele, hier reeds opgemerkte over de elkaar opvolgende romans
van deze schrijfster en over haar reeksen kleinere vertellingen, kan
ik zeker wel volstaan met te zeggen, dat „Flirt" tot de laatste groep
behoort : een bundel novelletjes, schetsen, instantaneetjes, een „tranche
de vie" soms even. Waarbij dan onder „vie" te verstaan is bij voorkeur wat Jeanne R. v. St. liefst noemt „de Haagsche sfeer", het zoogenaamd mondaine leven der residentie als kader, en als inhoud : de
man en de vrouw in de vele wederzijdsche liefdes-verhoudingen. Laat
mij opnieuw getuigen dat Jeanne R. v. St. in dit soort van werk (waarin
de hartstochtelijke noot bijna altijd overheerscht) een merkwaardige
virtuositeit heeft bereikt ten aanzien van levendige gesprekken,
H. S.
kleurige beschrijvingen en vlotten verhaaltrant.
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Maja. Door Ernst Vermeer. J. Ploegsma. Zeist.
MCMXX I.
Ernst Vermeer is zeker nog jong, jong en onervaren, men voelt zich
gerechtigd dit te veronderstellen bij het lezen van een boek als Maja.
Het gegeven is als volgt.
Een jonge man, geloovig, orthodox opgevoed, kan geen vrede meer
vinden bij het oude geloof ; hij leest Schopenhauer, Nietsche enz. Hij
is een zoekende geworden. Tijdelijk verblijf houdende in Berlijn, valt
hij daar bijna in handen van een meisje van lichte zeden, hij komt er
nog zonder kleerscheuren af, denkt veel over het leven na, gaat naar
Utrecht, ontmoet daar Else van Klaveren, een allerliefst meisje ; zij
is voor hem de eenige vrouw (zie de slotzin van het boek : „een mensch
is noodig, een is genoeg"). Wanneer Else ontdekt, dat Ernst geen geloovige meer kan zijn is het met hun verhouding uit , hij maakt een
droevigen tijd door, reist naar Zwitserland, verder nog naar San Francisco. Else verliest haar geloof, schrijft hem haar twijfel en zoo vinden
ze elkander weer.
Eenige jongelui wandelen er door dit boek, die zoo bij een kopje thee
al heel aardig hun woordje weten te doen. Ik tel er drie, Milikoff, 'een
Rus, die een venerische ziekte heeft, (dat is nu minder smakelijk, maar
Ernst Vermeer acht van het groot belang), overigens is het een Dostoievski-achtige figuur, de held Ernst die er alle wijsgeeren van de wereld
bij sleept en dan Wielinga, de socialist, maar die is dan ook al heel
bijdehand, heeft bepaald nieuwe ideeen.
Lees bladzijde 118. Het gaat over teeltkeus.
„leder mensch moet gekeurd worden door een commissie van deskundigen. De afgekeurde wordt onmiddelijk gestereliseerd, zoodat
hij zich niet kan voortplanten. De voorwaardelijk goedgekeurde wordt
telken jare herkeurd .Aan vrouwen, tenzij ze geheel ongeschikt voor
de voortplanting zijn, zou men het krijgen van kinderen kunnen verbieden. Overtreden ze het verbod dan volgt de sterelisatie."
We hebben dit boek gewikt en gewogen. Het onderwerp is zwaarwichtig, te zwaarwichtig voor den auteur Ernst Vermeer, het is hem
dan ook glad boven zijn petje gegaan. Want wie het probleem aanvat
van den levensstrijd van den godsdienstigen mensch wiens geloof begint
te wankelen en die hoe hij ook strijdt om zielsbehoud ten slotte niet
meer vermag te gelooven, hij wete dat dit gegeven een van de meest
moeilijke en subtiele is, want diep ernstig, ingrijpend, rakend aan des
levens diepen kern.
Het boek Maja is geworden eene onnatuurlijke tentoonstelling van
tweederangs geestelijke waar.
Zouden we durven hopen dat later nog eens een ander en beter boek
verschijnt van dezen auteur, een eenvoudig verhaal wellicht, zuiver
weergegeven, goedgeconstrueerd en prettig geschreven ? Onmogelijk is
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is het niet, want als men enkele aanstellerige woorden, die het hem moeten
doen maar die het hem heelemaal niet doen, over het hoofd ziet, dan
heeft Ernst Vermeer wel een prettigen stijl.
Zijn dit wellicht de vlegeljaren van den heer Ernst Vermeer.
A. v. 1-1.—v. H. t. E.

Gerard van Eckeren. De late Dorst. Em. Querido,
Amsterdam, 1921.
In de wel zeer uiteenloopende kunstspecimen bevattende „LuxeReeks" — deze waarlijk fraai uitgevoerde boekjes verdienden beter
dan deze onaangename betiteling — van den Uitgever Querido vormt
deze novelle geen aparte verschijning, in dien zin dat het een afzonderlijke, aan den persoon van juist dezen schrijver eigene soort van kunst
geeft — zooals b.v. de ook in deze reeks verschenen vier Dialogen van
Karel Wasch — docA in de kunstsoort die dit werkje vertegenwoordigt
en die wij min of meer juist met psychologische romankunst plegen aan
te duiden, draagt het ontegenzeglijk een eigen karakter. Deze psychologische romankunst moge verouderd, of tenminste verouderend zijn
in het oog van velen, die de kunst in nieuwe banen willen zien gaan —
al is hunzelf die weg vaak geenszins duidelijk — wanneer wij een boekje
als dit met langzame aandacht doorlezen, dan treffen ons de duurzame
waarden die deze kunstsoort won, waarden waarop nieuwere kunstvormen teren en teren zullen,
Een simpele geschiedenis : een ouder wordend, weinig bemiddeld
meisje uit goeden stand, plotseling alleen na den dood der moeder,
onthuis in het bekrompen leven, dat zij, daaraan niet gewend, moet
voeren, ziet in de kans op een huwelijk de mogelijkheid tot een nieuw,
zonniger bestaan. Om dit alleen nog begeerde aan het lot te ontfutselen,
grijpt zij aan wat een vrouw ten dienste staat : voor haar, in haar benepen omstandigheden, pijnlijk op zichzelf bevochten buitensporigheden. Toch verliest zij smadelijk den hachelijken kamp.
Dit eenvoudige en vrijwel afgezaagde geval maakte de schrijver,
door de wijze waarop hij het zag en waarop hij het ons doet zien, tot
iets dat boeit en ontroert. Het is vooral de toon waarop hij ons vertelt,
die is rustig, ingetogen ; deze verleent het verhaal zijn eenvoudige distinctie, welke er het persoonlijke cachet aan hecht. Er is in het relaas
van de simpele gebeurtenissen uit het niet zoo heel belangrijke leven
eener ook niet heel belangrijke vrouw geen zweem van sentimentaliteit,
die er een valschen schijn van belangrijkheid aan zou moeten geven,
evenmin een kunstmatige verheviging der feiten, die dit kleine leven tot
een donkere dramatiek zou kunnen opvoeren. Maar de voor dit vrouwenleven zoo navrante „futiliteiten" worden schrijnend in hun opgesmuktheid door den zuiveren, sfeer-scheppenden, soms ontroerden gevoelstoon
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waaraan deze kunst haar waarde en belangwekkendheid ontleent.
Zoo is dit het werk van een die wat leeft in een menschenziel, maar
ook vooral in een vrouwenziel, met begrijpende deernis en eerbiedige
liefde nadert.
MARIE SCHMITZ.

Christine Moresco—Brants. Het kornalijnen H aissnoer.
Em. Querido, Amsterdam. 1921,
Het feit dat dit romannetje eenigszins hetzelfde thema — al is de
afloop anders — behandelt als het boekje van Gerard van Eckeren,
noopt onwillekeurig tot een vluchtige vergelijking. Ook hier het „banale
en afgesleten" geval van een niet meer jonge vrouw, die haar kenterend
leven in een laat huwelijk hoopt to vernieuwen. Waar echter V. E. door
de zuiverheid zijner visie en door de bewogen soberheid zijner vertelling
het „geval" opnieuw belangwekkend maakte, daar hebben Mevrouw
Moresco—Brants' geringere krachten dit niet gekund. Haar slappe
onpersoonlijke stijl boeit noch ontroert, maakt het stuk vrouwenleven,
waarvan zij ons vertelt, niet belangwekkend, noch de feiten overtuigend.
Een ietwat onaannemelijk-romantisch verhaal van een zoekgeraakten
halsketen en de wonderbaarlijk van elders opduikende tweelinghelft
daarvan, moeten een van buiten aangebrachten glans van belangwekkendheid verleenen aan de historie. Ook mist het boek de geserreerdheid
die het behoeft door een ingevlochten liefdesepisode van een der bijpersonen, die noch als contrastwerking met het hoofdthema, noch als innerlijk daarmee verband houdend onderdeel van het geheel, gemotiveerd
is. Geen indruk van onzuiverheid laat dit boek, wel van onmacht.
MARIE SCHMITZ.

Eugene Demolder. De bloeiende Weg. Naverteld door
Antoon Thiry. Em. Querido, Amsterdam. 1921.
lk ken het oorspronkelijke werk van Demolder, waarvan Antoon
Thiry ons zulk een fleurige navertelling biedt, niet, maar het komt mij
voor dat deze Vlaamsche verteller, die zoo werkelijk vertellen kan, er in
zijn bewerking wel iets eigens van gemaakt moet hebben. Immers, hoezeer leenen zich zijn Vlaamsche wezen, zijn visie, zijn zin voor het levendige, kleurige, zijn behagen in het bonte levensspel, waarvan dat rijkgeschakeerde boekje „Het schoone jaar van Carolus" — een bloeiende
weg ook dit — getuigde, zich tot het verhalen van zulk een sappige
zeventiendeeuwsche levensgeschiedenis als deze, waarin geen gecompliceerde verhoudingen worden in- en afgewikkeld, waarin geen verwarde
problemen worden gesteld, geen duistere zielsconflicten worden uitgevochten, doch waarin alleen een mensch, open en ontvankelijk voor
de duisternissen en de verrukkingen des levens, eenvoudig zijn weg gaat.
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En wel is het een bloeiende weg, deze van den jongen kunstenaar
Kobus Barent. Aan zijn zoomen bloeien de lusten en zonden, de vertwijfeling en de stille vreugde der ziel. In de stage, licht bewogen stroom
der vertelling spiegelt zich zijn groeiende beeltenis en die van hen tot
wie zijn weg hem voert — en wij kennen hem, want hij is een mensch —
spiegelen zich oak de bonte beelden van ateliers en taveernen en markten,
van ruw en ongebonden krijgsmansbedrijf, van het statig bestaan der
rijken, van het stille, in zichzelf verdroomde leven op het land, aan den
oever der rivier, onder de wijde Hollandsche wolkenluchten.
Er is aan dit boek weinig literaire franje ; eenvoudig, kinderlijk,
haast kunstloos is zijn stip, de vertelling gaat zoo losjesweg daarheen,
schijnbaar rakend alleen aan den buitenkant der dingen. Maar nochtans,
hoe levend worden ons de bonte tafreelen ; zij zouden niet zoo kleurig
voor ons opstaan, waren zij niet, zij 't met nauw merkbare middelen,
zoo plastisch verbeeld. En dat onder het schijnbaar luchtige het diepere
trillend leeft, hoezeer bewijst het de schoone figuur van Kobus' vader,
den ouden molenaar, wiens wezen een kern vormt van warme menscheMARIE SCHMITZ.
lijke innigheid in dit frissche bock.

Just Havelaar Democratic. Arnhem. Uitgevers Maatschappij van Loghum Slaterus en Visser, 1921.
De essayist Havelaar wendt zich in dit boekje tot het maatschappelijk probleem : „De kunstenaar, de denker, is de zelfvervulde mensch ;
maar als hij deze zelfvervuldheid gaat voelen als een zelfzucht ,dan
vindt hij redding in den strijd der cultuur en der maatschappij" (blz. 94).
We hebben dat in onzen tijd meer gezien, de mensch der beschouwing kan niet in de schoonheid verdiept blijven, als de miserie aan
zijn deur klopt, als de schorre kreet van het oproer gehoord wordt, als
hij denkt aan het kind dat kou lijdt en honger. Niemand heeft ons dat
zoo sterk doen voelen als Ruskin. Voor die wending kunnen we niet dan
eerbied hebben ; bewondering, indien zij tot offer wordt. Maar
Havelaar's wending tot de maatschappelijke vragen toont niet het
karakter van innerlijke omkeer, hij blijft dezelfde. En daarmee is, geloof ik dit boekje veroordeeld. Niet dat er geen mooie dingen in voorkomen, fraaie aforismen, geestige psychologische kijkjes, maar wie dit
werk daarom prijst zegt scherper dan wie het in felle termen afbreekt,
dat het zijn bedoeling heeft gemist. Immers het bedoelt onze samenleving
in zijn geestelijken, dus diepsten grond neer to striemen, het bedoelt
aanwijzing van de factoren van den neergang en van den weg van
regeneratie, als het spreekt over den rijkdom, over de volksziel, yolk
en persoonlijkheid, religie en gemeenschap, over de ernstigste vragen
waarover op dit oogenblik in het maatschappelijke gesproken kan
worden, maar dit alles blijft vaag, en oppervlakkig, het blijft de be-
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schouwing van een aestheet. Deze snerpende taal over den rijkdom
doet geen pijn en deze verheerlijking van religie en gemeenschap brengt
geen vreugd, omdat de lezer nergens gevoelt dat de schrijver met de
hooge dingen waar over hij spreekt heeft geworsteld, dat het hem
bloedige ernst is. 1k mis in dit boek den eerbied. Er is geen eerbied voor
de feiten, voor het reeele maatschappelijke gebeuren en de geschiedenis,
die in sociologische beschouwingen als deze niet mogen worden genegeerd
en waaraan de schr. letterlijk geen woord wijdt. Geen eerbied voor
den mensch van dezen tijd, over wien de heer Havelaar zoo gemakkelijk
en zoo uit de hoogte oordeelt. Deze democraat is ten slotte een aristocraat
als ieder aesthetisch gerichte geest. Hij zelf zegt : „Leidde natuurlijke
verfijning tot geestelijke veredeling, dan zou een aristocratisch geordende wereld de eenig rechtvaardige zijn (biz. 44). Geen werkelijke
democraat zal hem dit toegeven, met zulk een veredeling der enkelen
is het aan de menigte aangedaan onrecht te duur gekocht. Geen eerbied
eindelijk voor God. Her schijnt me de kern van het boekje geraakt :
het is vol religiositeit, maar deze religiositeit mist geheel het besef
van den afstand tusschen mensch en God.
Het spijt me dit alles te moeten zeggen, want ik gevoel hier telkens
weer schoone aspiraties, maar joist daarom acht ik boekjes als dit zoo
gevaarlijk. Havelaar had zich voor hij tot neerschrijven van deze studies
kwam, eerst eens waarlijk moeten verdiepen in de materie waarover
hij spreekt. Dan had hij iets bizonders kunnen geven, nu is het het
dilettantisch spel van een begaafd man die eens buiten zijn gewoon
gebied is gegaan. En stellig had hij .dan de laatste bladzijden over
de noodzakelijkheid van de revolutie weggelaten ; zoo als daar gespeeld
wordt met iets van zoo ontzaglijken ernst, is onverantwoordelijk.
P. S.
G. Kapteyn—Muysken. Revolutie en Wedergeboorte.
(Nagelaten handschrift). Blaricum. Uitgevers Maatschappij
„De Waelburgh", 1921.
Het nagelaten geschrift van Mevr. Kapteijn behoort tot dezelfde
soort als dat van Havelaar. Het predikt als dit socialisme en revolutie ,
maar buiten iedere politieke partij en op geest2lijken grond. Doch er
zijn ook groote verschillen. Van de religieuse, naar een vaag Christendom neigende beschouwingen die bij Havelaar het fundament vormen
wil mevr. Kapteyn niet weten. Integendeel zij is beslist anti-godsdienstig
en antichristelijk ; zij wil een moraal en staatsleer bouwen op „wetenschappelijken, dat schijnt natuurwetenschappelijke grondslag. Hoe dat
mogelijk is blijkt niet, eenige klaarheid brengt het boekje daarin niet.
Intusschen, mis§chien mogen wij daarover niet klagen en is die in de
andere geschriften van Mevr. K. aan mij onbekend te vinden.
Ik moet echter erkennen weinig lust te hebben dat te gaan nazoeken ;
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dit geschrift maakt niet begeerig naar kennismaking met ander werk
van de zelfde schrijfster. Het is geheel onoverzichtelijk, en heeft mij
geen oogenblik kunnen boeien. De schr. steunt sterk op 'vat Engelsche
publicisten als Bertrand Russell en Hobson hebben betoogd. Ik gevoel'
mij geenszins geestverwant van dezen, maar moet toch zeggen dat
ik met leedwezen hun scherpe analyse en den onverbiddelijken betoogtrant met name van Russell bij hun Hollandsche navolgster heb gemist.
Deze vrouw spreekt met veel zekerheid en wij aanvaarden gaarne
wat de levensbeschrijving van den heer Reyndorp in het boek opgenomen getuigt, dat zij in haar kring hoog werd geschat, men gevoelt zij was iemand van overtuiging, maar dat zij de problemen
waarover zij spreekt voldoende had doordacht om er een boek over te
publiceeren, daarvan heeft dit weinig samenhangende geschrift ons niet
P. S.
overtuigd.

Mr. Dr. J. Biemond. De grondslag der volksvertegenwoordiging. A. H. Kruyt. Amsterdam. Z. j. Prijs / 3.50,
255 p.
Een schip op 't strand, een baken in zee. E r moet iets niet in den
haak zijn met de wijze waarop onze juridische studenten hun studie
opvatten, wanneer een boek als dit als proef-schrift van die studie
getuigenis wil komen afleggen. Want op drieerlei wijze zondigt het
tegen de eischen die hier gesteld moeten worden.
Het mist, vooreerst, alles wat zweemt naar wijsgeerigen grondslag.
De schr. deelt in de voorrede mede, dat hij zich over veel verwondert
en vraagt of dat afkeurenswaardig is. Ik kan alleen zeggen dat ik mij
verbaasd heb, dat zijn verwondering zoo zelden spreekt, en als zij spreekt
zoo spoedig bevredigd is. Om slechts enkele voorbeelden te noemen :
Hij spreekt over het kiesrecht als „natuurlijk recht" en komt tot allerlel
moeilijkheden. Maar hij denkt er geen oogenblik aan te onderzoeken
of wellicht het woord „nattmrlijk" geen nauwkeurig omschreven begrip
representeert en of hij dus misschien om zijn tegenstanders te begrijpen
eerst hun bedoeling zou moeten ontleden. Hij praat over politieke
stelsels, maar de vraag komt niet bij hem op of zij wellicht uitvloeisel zijn
van een wereldbeschouwing, een opvatting van het eigenlijke wezen
van den mensch. Vandaar grapjes als die op p. 127 over „het gezamenlijk denken" (d.w.z. de politieke saamhoorigheid. K.) van een Alkmaarschen kruidenier, een Aarlanderveenschen boerenknecht, een
Jordaansche garnalenventster enz. De schrijver beseft blijkbaar in
't minst niet dat het zeer wel mogelijk is dat de bedoelden desgevraagd
zouden antwoorden dat zij bijeenhooren omdat ze allen „van de kerk"
zijn. Evenmin verwondert de schr. zich er over, dat hij hier plotseling
zuiver historisch-materialistische uitspraken doet, die weinig passen
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bij de meeste zijuer overige opmerkingen. Noch baart het hem verwondering, waarom hij op p. 219 „durft te beweren dat de absolute
heerschappij der meerderheid in haar wezen ondemocratisch is" en
toch zoo uitvaart tegen de democraten, die precies hetzelfde meenen
en tegen de Declaration(s) of Rights, die er joist op aangelegd waren
de absolute heerschappij van het staatsgezag over het geweten van
het individu onmogelijk te maken. En ten slotte — want ik moet eindigen
al ware er nog veel te noemen — de schr. verwondert er zich geen
oogenblik over waarom hij, die zoo toornt tegen de inderdaad uiterst
rationalistische en onhistorische methoden bijv. van een Robespierre,
aan het einde van zijn boek komt tot het aan de schrijftafel in elkaar
knutselen van een „organische volksvertegenwoordiging", op een wijze
dat zelfs Robespierre ervoor teruggedeinsd zou zijn. Zoo ontbreekt
dit boek alle diepere verwondering en fijnere nuanceering het is 6en
blok massaal denken, doordraven op vooroordeelen zonder bezinning
op de gronden van dit partij kiezen.
In de tweede plaats ontbreekt den schrijver de aanschouwelijke kennis
van de dingen waarover hij schrijft. In libris sapientia zegt de titelvignet. Die zal nu waarschijnlijk wel van den uitgever, niet van den
schr. afkomstig zijn. Maar zij is er niet te minder typeerend om. Waar
de schrijver spreekt over ons partijwezen is het voor ieder, die er zelf
in leeft of heeft geleefd, duidelijk dat hij nooit een volksvergadering
heeft toegesproken of actief heeft deelgenomen aan de beraadslaging
eener politieke partij laat staan daarbij een leidende rot heeft gespeeld.
Misschien zal men zeggen, dat dit toch van een student niet mag verwacht worden. Ik geef het toe, maar ik doe de wedervraag, of dan dit
onderwerp dezen schr. geheel was toevertrouwd of niet in elk geval
eenige matiging in zijn oordeel geindiceerd ware geweest ?
Uit hetzelfde oogpunt is typeerend voor den schr. zijn vaste overtuiging dat de staatsleer van von Mohl ons uit alle moeilijkheid kan
redden. Dat von Mohl wellicht de structuur van den ouden overheidsstaat van nabij kende, maar nooit de werkelijkheid heeft gezien van
een y olk dat streeft naar zelfbestuur, wekt bij den schr. geen bedenking
om voetstoots die resultaten ook voor onzen tijd te aanvaarden.
Maar het bedenkelijkst voor een universitair proefschrift acht ik
toch het gebrek aan exactheid, aan echte wetenschappelijkheid, aan
— het hooge woord moet er uit aan eerlijk weergeven wat een tegenstander zegt. Dat op p. 122 Schiller foutief wordt geciteerd, stoort den
gedachtengang in 't minst niet. Toch zou ik het voor een jong geleerde
passender achten, zoo hij althans bij 't corrigeeren der drukproef de
plaats even had opgeslagen of anders het citaat had geschrapt. Maar van
heel anderen aard is het volgende : op p. 216 wordt van Cort van der
Linden een lange argumentatie geciteerd vOOr algemeen kiesrecht,
waarin o.a. deze zinsnede : „Wat van den kiezer tegenwoordig wordt
verlangd is niet bekwaamheid tot oordeelen over tal van vragen van
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staatsbeleid, maar alleen een zoodanige belangstelling in de publieke
zaak dat hij zich rekenschap geeft van de beginselen van welke politieke
partij hij zich het best kan vereenigen." Ondanks de klaarblijkelijke slip of
the pen is de bedoeling duidelijk, dat het gaat om beginselen niet om
techniek. Men kan het daarmede en met de daaruit getrokken conclusie
natuurlijk al of niet eens zijn. Maar wat ervan te zeggen als de schr. op
p. 217 als weergave van deze gedachten laat volgen : „M.a.w. het is nu
eenmaal zoo dat de kiezers niet meer elk afzonderlijk vraagstukken
van staatsbeleid overpeinzen, maar in massa's, in kudden stemmen op
partijen, dus er is geen enkele reden meer om niet iedereen tot die
massa's toe te laten." Dit is, onder den schijn van de gedachten van
den tegenstander weer te geven, een vervalsching daarvan het toont
een gemis aan eerbied voor inzicht en bedoeling van den tegenstander, een zich mee laten slepen door een affekt van afkeer, met opzij
zetten van elke billijke beoordeeling, dat het in een politiek verkiezingspamflet pijnlijk zou treffen. En toch houdt de schrijver, die zich boven
die partij-pamfletten zoo hoog verheven acht, deze strijdwijze voor
geoorloofd in een wetenschappelijk geschrift. Maar als hij ons op de
plaatsen waar wij hem wël kunnen controleeren, zOO voorlicht, wat
dan te denken van de mededeelingen die wij touter op zijn gezag
moeten aannemen ?
De schr. zegt dat dit boek afkomstig is uit de sfeer van de jonge
generatie. Ik geloof dat wij die generatie onrecht zouden aandoen door
het als typeerend voor haar te beschouwen. Maar er zijn wel enkele
aanwijzingen, dat deze geesteshouding van sterk emotioneel veroordeelen zonder kennis van en verdieping in wat men veroordeelt
niet op zichzelf staat ook onder onze studenten. Om die reden scheen
mij een ietwat uitvoeriger neerschrijven van mijn bedenkingen hier
niet misplaatst.
PH. K.
Prof. H. Burger. De hervorming van ons middelbaar
onderwijs en de klassieke opleiding. Haarlem. De Erven
Bohn, 1922. 36 p.
De schr. stelt tegen de aanvallen op het ingediende wetsontwerp
een verdediging van de nieuwe afdeeling B onder andere met een beroep
op Denemarken. Met het groote bezwaar der tegenstanders, dat niet
om paedagogische redenen, maar eenvoudig om de goedkoopte, door
de gemeenteraden van de plaatsen onder 40000 inwoners het Grieksch
zal afgeschaft worden, rekent hij niet. Ondertusschen hebben de wijzigingen, sedert het verschijnen dezer brochure bij Mem. v. A. ingediend
dit gevaar aanmerkelijk verminderd, zoo niet opgeheven. Ook op een
andere plaats heeft de schr. blijkbaar meer met een nog te wijzigen
dan met het werkelijk bij de Kamer aanhangige ontwerp gerekend.
Hij zegt op p. 26 van de afd. B dat deze ook aan Delft studenten zal
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toevoeren, en verwacht op p. 9 dat zij „de Latijnsche taal onder natuuren geneeskundigen in eere zal herstellen". Het aanhangige wetsontwerp,
dat de B-leerlingen niet tot de genoemde studies toelaat, zal daartoe
echter wel niet bij machte zijn.
Overigens opent deze brochure nauwelijks nieuwe gezichtspunten.
Dit zij echter geenszins als een verwijt gezegd ; ook ik zie daartoe niet
de minste kans. Ik denk over de vraag van de afd. B nog juist zOO als
in 1911, toen ik het rapport der Ineenschakelingscommissie in dit Tijdschrift uitvoerig besprak. En met genoegen constateer ik, dat het daar
uitgesproken denkbeeld van een inleiding in Grieksche kultuur voor
die schooltypen, die niet gelegenheid bieden voor de studie der Grieksche
taal, zij het ook als surrogaat, steeds meer vrienden wint, nu ook in
deze brochure.
PH. K.
De Kinderen, feestelijk spel in verzen door Henriette
Roland Hoist van der Schalk. Rotterdam. Brusse's Uitg.
Maatschappij.
Een feestelijk spel, een spel vol teere gevoelens en in die natuurlijke
opweliing van het dichterlijke woord, waaraan alle opgelegde en toegelegde schoonheid vreemd is, maar dat daarom de schoonheid heeft
van het dichterlijk gemoed. Aan een spel is de realiteit -vreemd, het
is spel inzoover het een spel der verbeelding is en inzoover wij niet
heimelijk bestookt worden door het gevaar met dit spel toch weer
in de realiteit hoe dan ook te worden binnengehaald. Dit nu is de tweeslachtigheid van dit „de Kinderen" dat het dichtstuk, hoewel spel,
zich toch niet van de realiteit kan losmaken (zooals Shakespeare's
Midzomernachtsdroom wel vermag) en door de suggestie van het
dichterlijke woord ons een realiteit opdringt die de bekoring van het
feestelijk spel verstoort. Door heel dit spel klinkt het nevengeluid van
maatschappelijk partij-geloof, klassenstrijd-tendentie die aan de
menschelijkheid ervan te kort doet en de natuurlijke blijheid van het
spel ondermijnt. De dichteres kan niet vergeten dat de wereld bestaat
in een tegenstelling van arbeiders (edelen) en heerschers (onedelen) ;
ja op dit naief dualistisch thema is heel het spel gebouwd. Wij moeten
om het dichterlijk mee te genieten, een dergelijk eenvoudige rolverdeeling der historie aanvaarden als toen wij in een oud-kerkelijken
gedachtegang de Christenen der begin-tijden voor heiligen en de buitenstaanders voor geweldenaars hoorden uitmaken. Wij moeten de wereld
zien in twee partijen van moreel waarde-onderscheid. Dat de „arbeiders
van het Zwarte land", hun vrouwen en kinderen alle edel zijn, en die
van de Lichte Steden niet minder, blijkt reeds in hun schoone namen
als Marcellus, Ranulf, Roxana. Zijn de kinderen niet : „Egbert de altijd
heldere", „David de veel-beminde", „Hilda het dapper-geaarde meisje"
of „Mildred zachte van mond" ? Zij zijn arm en hongerig, maar de
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heerschers moeten als gruwelijke onderdrukkers worden veracht (,,de
kracht der meesters staat nog overend...... Zij wine' in 't eind ons zien,
kruipen aan hun knie om genade. Dan spanners zij ons in het oude juk"),
Wanneer nu een lezer in staat is met zijn verbeelding dit alles toe
te stemmen en de maatschappelijke situatie-teekening buiten alle
realiteit te houden alsof het den strijd gold van Centauren en Lapithen —
wanneer hij bovendien in dergelijke gesimplifieerde tegenstelling geen
naklank hoort van een ouderwetsche romantiek — ja dan kan hij zich
aan de zoete schoonheid van het dichterlijk spel overgeven. Het werk
is dichterlijk schoon maar geeft ook niets meer dan een motief : de
moederlijkheid. Het kind is er alleen maar objekt, voorwerp voor de
moederlijke koestering der vrouw; niet subjekt, eigen wezen. De kinderen
zijn in dit spel volkomen onpersoonlijk ; zij zeggen niets en van hen
wordt niets gezegd. In hun ziel wordt geen blik geslagen. Geen woord
dat het kindergemoed geldt en daarin perspektieven opent. Maar al
wat in dit spel is gezegd is de groote, warme, teedere, innige behoefte
van het moederschap, de liefde der vrouw om aan kinderen wel te
doen. Deze liefde gaat niet veel boven het natuurinstinkt uit, maar
zij is met zooveel dichterlijke zuiverheid gezegd, dat ten slotte en achteraf
de lezing een gevoel van dankbaarheid overlaat. Het geheel natuurlijke
geheel direkt te zeggen is de schoone kunst van dit gedicht. Het klinkt
even spontaan als een zucht of een lach. Het is vrouwelijke arbeid
meer vrouwelijke dan menschelijke dichtkunst ; en zoo gezien begrijpen wij de simplistische situatie-teekening ook. Het is geen spel van
„de kinderen", maar van de moeders.
B. DE H.
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AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN
WILDE-MENSCHENLAND
DOOR

HERMAN DE MAN.

Alzoo was Sandertjes binnenkomst in dit huis. Toen
zijn oogen begonnen to gewennen aan het vele vreemde,
dat eerst een wollig kluwen raarheid voor hem was geweest, zoo ver ver van zijn gewone ontmoetingen af, zoo
anders dan alle vroegere verwarringen die hij zich herinnerde ; steenen kluiten verwarring op 't examen,
kanterig marxnren brokken verwarring voor het aangezicht
van den leelijken strengen schoolopziener en velouren
kussentjes verwarring voor Geertje, het lachende meisje
uit de Ponipstraat... ja, tom zijn hersens van deze nieuwe
verwarring waren volgezogen, zag hij, sprongsgewijs,
en toch schuchter, met langzaam en schokkend opengaan
van omfloersde oogen, de dingen van dit huis elk voor
zich apart.
Elk meubeltje een vreerndheid, een bekijkenswaardigheid waar uitingswil uit straalde. leder kleedje een gewl ocht van kildenkende mensehen en nievere handen.
`diets was hier spontaan ; alles langs de muren en op den
0. E. XXII 11
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vloer was daar met berekening neergezet, in quasi nonchalance. Burleske vogels, hel gestikt op zwarte lappen
zijde, sierden de wanden. Cynisch staarden ze Sandertje
aan met hun groene oogen, leelijke vijandige oogen als
uit droomen in een zwoelen zomernacht.
De sierlijke stoeltjes en de vele tabouretjes en de rare
kisten langs de wanden, waarover diepkleurige kleeden
slordig afhingen, de dwaas-buike schemerlanp en de
ijzigkalme tik-tak-klok en de roode duivelmeneer op het
ebben lezenaartje, nu zag Sandertje dat alles al heel
wat rustiger. Maar toch, gebonden tot 66n vijandig kil
geheel, bleef het tegen zijn spontaan jongenshart opstaan
als een polypig worgbeest.
Jan Vieveen, luie en gemoedelijke cliché-student was
daar nu ook, reikte een mooie manlijke hand en dook
weg in een trijpfauteuil van buitennissig maaksel.
Van een der muren keek een portret van een idioten
zieken zwerver met stoppelig woest-verwezen tronie verdwaasd hem aan. 't Was maar een klein rond kopje, een
nietig menschje zoo op 't oog, maar welk een satanische
kracht straalde uit het eene zichtbare oog ? In angst en
teeder meelij bleef hij dat plaatje langs den muur bestaren, maar niet lang.
'Want een groote mooie en welige vrouw, gehuld in een
ruimvallend beige gewaad van wonderlijke stof en snit,
bracht hem met slank kwijnend gebaar koffie in een perelmoer-dunne kom. Een heete golf ge,ur zweefde met haar
mee, giftige asem van padden kon hem als kind niet
banger hebben gemaakt.
Ze lei heur mooien vollen arm op zijn arm en boog
moede heur hoofd naar het zijde, alsof een hevig geheim
haar kwelde.
De andere meisjes zagen dat niet en praatten gedempt
ondereen ; Els het blonde meisje zat weer gedoken over
haar prutsig werkje, maar Jan keek toe, scherp en lichte1ijk spottend, met even opkrullende lip.
'k Wilde hier wel weg zijn, dacht Sandertje en hij heantwoordde met jachtige stem de vragen van deze veel-
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wetende -vrouw, die hem verzocht maar Wies te zeggen
omdat ieder dat deed hier in huis.
Vader Sander zat potsierlijk gewichtig in een zwaren
bureaustoel en keek brieven in. Op zijn neus wiebelde
een dikgerande hoornen bril. De panama hing aan een
zwart koord achter den stoel.
Buiten pletste de regen, die hij zoo zeker geprofeteerd
had. Sandertje keek door de hooge ramen, waar ijie
gordijnen van ref ormstof voor hingen naar de ommantelde
lucht en wenschte wanhopig blauw te zien. Maar de regen
kortte noch keerde, —'t wier nattigheid voor heel den dag,
merkte Vieveen op, onderwij1 hij de brieven in een map
borg. Maar dat was niets, zijn jonge vriend zat op geen
eiland ; hij mocht blijven zoolang 't hem bliefde.
,Tot het weer gebeterd is, blijf je onze gast" oreerde
hij pleatstatig en de groote dochter Wies beaamde dit
met nadruk.
Els keek even op van haar werkje en ving een blik van
dien nieuwen vriend heurs Vaders. Neen, ze werkte maar
weer door, in dezen jongen man zat geen discours en geen
geestigheid. 't Was een bangelijke beduusde jongen ; ze
moesten hem wat alleen laten om te beasemen, docht
haar. Wieweet wat vader hem al heeft toegekletst, ging
door haar denken.
Zacht sprak ze daarover met Marie, die juist even
binnen kwam in keukenkleeren.
„Ja vriend Sander, claarvan sta je te kijken, dat is
er door" begon ineens weer Vieveen na het korte praatje
over den regen. 't Was even benauwend stil geweest in
de kamer ; de aanwezigheid van een vreemde, waarvan
niemand jets positiefs wist, woog zwaar en beklemmencl.
„Je ziet hier dames en keukenmeiden", hernam hij ;
„Marie, daar zit een ware vrouwenaard in, die weet meer
van appelmoes en aarpels dan de anderen, hoewel ze
in den laatsten tijd toch al aardig mee weet te praten
over kosmische aangelegenheden, waar Marie ? En Els
dat is weer een dame, net als de anderen. Zeven dochters

128 AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN WILDE-MENSCHENLANI).
vriend Sander en toch nog een werkster noodig hebben
om Marie te helper, hoe vindt je dat ?"
moest meneer Goegebuur niet in al die huiselijke
aangelegenheden betrekken vader", vond Line die veel
op Wies geleek maar jonger en slanker was. „Wat moet
hij er op antwoorden ?" ging ze door : „U hebt zoo'n
hatelijke manier om iemand in verlegenheid te brengen.
Ik ben alvast geen keukenmeisje en mijnheer daar mag
dat vervelend vinden of niet, daar verdraai ik mijn hand
niet voor. Ellendig discours altijd over dat sloven in
huis."
„Is de dame klaar ? Uitgepraat ? Komt vader haast
aan 't woord ? Ja Line, je vader heeft van die hatelijke
manieren, niet waar ? Maar dezen jongenheer ken ik nog
geen drie uren en nu al zijn wij vrinden, niet Sander ?
Is dat hatelijk zijn ? Maar 't is dan ook een, jongenheer
met een helderen kop en daarom denk ik, dat hij jelni
9,
I lever
„Ik heb geen preferenties op dat punt," suste Sandertje, „de juffrouw is haar eigen baas, ik ben ook gewooii
te doen wat mijzelve 't beste lijkt."
„Zoo ?"
„Ja !"
Els keek op en zocht weer Sandertjes oogen.
„Dat mag ik hooren," riep de rosse Jeanne en Marie
zei, onderwij1 ze de kamer verliet, dat die meneer slimmer
was, dan ze had gedacht. Sandertje hoorde dat wel en
hij glunderde bewust. Toch vond hij zichzelf een weinig
belachelijk. Doe je altijd wat jezelve het beste lijkt ?
vroeg hij zich af. Zoo, ben je dat gewoon ? Sinds wanneer ? Plomp verbrak vader Vieveen dit opkomend
zelfverwijt
„Sander, je bent een man naai m'n hart je doet
wat je wilt zeg je en je wilt wat ik wil. We willen samen
iets. Jij bent een geestverwant van me, een ordebroeder
zouden de oer-menschen hier zeggen. Vriend Sander,
versta wel, wij tweeen staan toch eigenlijk lijnrecht tegenover al dat vrouwvolk." Hij zwierde vurig met zijn arm.
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„Ben ik ook vrouwvolk ?" vroeg Jan.
„Jij bent student en je moet studeeren. Tijd om te
filosofeeren en de dingen diep door en door te bekijken,
om en om, aan twee kanten, kruislings over elkaar, heb
jij niet."
„Daar moet je ook hersens en aanleg voor he en,
al heb je tijd" klonk uit den hoek van de kamer.
„Juist Wies, hersens...... en die heeft je vader nu
net niet he ? Dat wou je toch zeggen. En daarom zijn al
z'n dochters zoo schrikkelijk wijs. Appelen op een lOoze
kastanjeboom voor wie 't gelooven wil. Vriend Sander,
wat zeg je van zoo'n uitlating ? Hun vader is gek, daar
hij is gek. En Wies een wijsgeer. Wil ik jou eens wat
zeggen ? Vrouwen kunnen niet wijs worden, nooit in
der eeuwigheid. Ze worden slim of slow of geleerd wat
zoolnin als een koei.
?
je maar wilt, maar wijs
Waar dat in zit weet ik eigenlijk zelf niet, maar 't is zoo."
„'k Zou denken, dat er geen vergelijking te trekken
is, Annie ,Besant en u bijvoorbeeld," schamperde Wies.
„Annie Besant kan wat mij betreft in vieren vallen ;
ik ken heur trouwens niet, maar z' is een vrouw en z' is
niet wijs. Hoe slim ze is weet ik niet, ik zee al, ik ken heur
niet, maar 't zal wel zoo iets zijn in den aard van onzen
wijzen Chinees."
„O bent u daar weer ?"
„Ja, ......en ik zou je raaien Wies, luister goed naar
me, want nou gaat het komen, non weet ik het ineenze.
Hoe kan een vrouw ooit wijs worden, ze doet niks dan
verlangen, heel heur leven door."
„En een man ?"
,Ook ; maar die klimt er overheen en maakt wat met
z'n handen van dat verlangen. Janie komen niet over
het verlangen en die van onnutte peinzerij tot daden
komen... jasses, dat zijn geen vrouwen meer, dat zijn
kerels ...... bah. Weet je wat jij mist ? En met jou al
die zwaar-geletterde juffers ? Een tweeling, om van te
houwen. Daar !"
„Oe !" proestte Jan ; „Juist Vader, een tweeling.
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Wies een tweeling en Line en Jeanne en Els een tweeling
...... Kom hier Els neem dat kussen, zoen het, sus het,
wieg het, neem er nog eens, hier ! Het tweeling compleet
Meneer, gooi dat kussen eens naar Els !"
„Welk, wat ?"
„U zit er op."
„Fraaie comedie," beet Line. En Wies quasi goedig
heur hoofd schuddend zei zacht en beslist : „Vader wil
aardig zijn. Laat U maar mijnheer, dat kussen is niet
noodig."
„Ja, gooi mar op," juichte Els plots, alsof ze uit een
droom was wakker gekomen : „Gooi maar op ! 0, Pa,
wat een idee...... een tweeling. Erg lollig Pa. Kijk zoo
dat is m'n tweeling. En dat meent U is 't niet ? Daarorn
moest Felix hier weg, omdat Vincent wat met Marie
op had."
„Juist, die Belzen, dat zei ik al tegen m'n vriend
Sander, ik mocht die Belzen wel. En 'k zou je waarachtig
wel een kindje gunner, jullie ieder zes voor mijn part,
maar dan in 't geregelde. Vriend Sander, wat ik zeg, is 't
hier nu geen gekkenhuis ? Dat doet nu de wijsheid. Zoek
jij je een domme vrouw, die goed vrijen kan, zooiets
als Antje ..... 99
„0 Antje, natuurlijk weer Antje. Dat loopt nog over
van Antje."
„Juist, Antje, geleerde dochter en jij als oudste van
den troop, jij die heel die geleerderigheid in m'n huis gehaald hebt, jij mag het weten : Antje is een frissche deerne
die den een of anderen gezonden jongen man gelukkig
maker zal, want er zit een braaf hartje in. Ja ...... en ze
kent geen Chineesch. Jij wel. Tel je winst."
„Antje is een te goed dom meisje, om hier bekletst
te worden," vond Line, „en ik weet niet, als jullie zoo
doorgaan, wat deze beer tenslotte van ons gezin moet
gaan denken."
„Denken ? Gaan denken ? Hij weet al alles. Hij weet
met een oogopslag meer dan jullie uit zes duimendikke
boeken vol wereldsystemen. Dat is combiiieeringskunst
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en dat verstaat dat maiinetje. Viet achter hem gezocht
hè, wijze dames ?"
„Ik ben mij niet bewust," -waagde Sandertje, „ik
bedoel, ik g'loof niet dat ik dat allemaal kan wat Uw
wader daar zegt."
„Bescheidenheid, kinderen. Daar ke pt men de ware
wijzen aan. Geef mi.] nog maar wat koffie. Ik bedoel
natuurlijk geen boekenwijzen, maar de Mite, de levenswijzen. Wat ik zeg, 't is goed dat Greet en Thea niet thuis
zijn, adders vriend Sander, adders hield ik er heelemaal
geen orde in. lie ze daar nou eens zitten in hun japonnetjes van Liberty, zou je niet zweren dat het engelen
waren ? Ene betide vriend Sander, een bende is het.
Allemaal bezeten, bezeten door de wijsheid uit het Oosten
Ja ze zitten er bij ; ik deem geen blaadje voor mijn mond.
...Juist, ja natuurlijk, Beef daar maar geen antwoord
op, tobbers, 't is je geraaien. Weet je wat ik verdacht
vend ? Al die wijsheid `-alt in een put. Er wordt niets
bij gewrocht, ze brengt niets voort. Geen boek zetten ze
met z'n zevenen in elkaar, geen gedachte verplaatsen ze,
niets groeit nit derluis handed. Niets dan klets, allemaal
klets. En als je ze vraagt : „Kinderen waar moet dat nou
Loch heen, waar wrochten jullie aan," en ze hebben
och
een goeien zin, zooclat, je niet dadelijk met een
afgeouwe sukkel dat begrijp je tocil ommers niet
scheept wordt, dan klijg je te hooren dat ze bezig zijn een
broederschap te stichten. Affijn, ik vertrouw dat niet.
'k Heb daar kwaaie dingen van afgekeken vriend Sander.
Ergens In Blaricum, dicht op zee aan, daar had je twee
pottenbakkers naast elkaar woven, pottenbakkers met
baarden wel te verstaan, want dat is een ander soort,
dan gewone pottenbakkers. Wat ik zeg, die waren
ook bezig een broederschap te stichten, een broederschap
gebaseerd op Vrede, Lief de en Schoonheid. Voor een
tientje per Oar Wier je lid.
„Maar wat wil het geval, deze twee verliefde, schoone,
vredige pottenbakkers krijgen kwestie met elkaar, 'k
-weet echtig niet meer waarover, maar 't was orn een
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onnoozeligheidje. En man, wat ik zeg, op een nacht steekt
de eene broeder bij den ander het kippenhok in brand.
En die onschuldige zeventien hoenders en heure prachtige
blauwe haan schoten er 't lieve leven bij in. Dat was
nou wel niet vredig en niet liefderijk maar 't moet wel
schoon geweest zijn, al die razende brandende kippen,
die och arme, zich geen raad wisten en knetterend de hei
opvlogen om ergens half gebi'aaien in den nacht neer
te vallen.
„Alle menschen zijn mijn broeders niet, bah nee, maar
'k heb me toch nog nooit op onschuldige hoenders gewroken.
„En bleef het nog maar bij kippen. 1VIaar 'k weet het
sterker. Ja, wat ik zeg, vriend Sander, d'r komt nou iets
...... nou affijn, jets wat jij misschien niet in gezelschap
van jonge meisjes zou durven vertellen. Geneer je maar
niet, m'n jongste is achttien en die weet al precies waar
Abram de mosterd haalt. Heele stapels boeken over
gelezen, waar Els ? Ook al verkeerd ; waarom moet zoo'n
jong meisje nou weten hoe een Laplander met z'n huisvrouw blieft om te gaan en dan al die viezigheid uit de
warme landen mel de plaatjes er bij. Al die menschelijke
zoologie zal 'k dan maar eens zeggen, dat te weten heet
hier bij de oermenschen modern. Ik voor mij geloof, dat
het uit precies denzelfden lust voortkomt dan die van
een matroos die in Spa* van die liederlijke anzichten
koopt — en non. jullie.
„Bah, als jonge meisjes al die narigheid lezen die eigenlijk voor studenten bedoeld is, voor -Huib en Jan, dan
raker ze heelemaal in de war en dan durven ze geeneên
man meer te vertrouwen op 't lest. Niet dat ik voor ooie
vaarspraatjes ben, neen vriend Sander, dat weten de
kinderen wel, als verklaard rationalist kan ik dAdr niet
aan meedoen. Maar er is een grens.
„Affijn met dat alles is ook wel wat goeds bereikt.
Hier in huis mag tegenwoordig over alles gepraat worden,
daarvan asemt een mensch toch wel wat vrijer. Als je
altijd benauwd moet zijn : oh ! dat mag Els niet hooren.
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en die is er net, — of : dat is nog niet geschikt voor Thea
en dat weer niet voor Greet... Neen, dat is goed van heurMI en dat zal ik ze altijd nageven, ze zijn niet etepeteterig,
waar kinderen ?
„Maar wat ik zeg, jullie hebben toch allemaal die jodenjuffrouw gekend flier gunterwijd ? Ik bedoel die met
d'r sandalen. Anti-anti dat die was, ze droeg een heele
borst insignes van vereenigingen, net een Pruisisch generaal met ridderorden. En wat wil het geval, die juffrouw
wordt weduw en om rand te komen gaat ze heeren houden.
Maar hoe ze ze bij niekaar haalde, dat is niet te deurgronden, maar allemaal broertjes van Onzen Lieven
Heer zocht ze nit, man een heele kolonie baardmenschen,
jasses om vies van te warden. En daar zat ze non heele
dagen en avonden mee te kletsen en onderwijl groeiden
heur kinderen op, zonder een aasje hartelijkheid in hun
leven."
Els luisterde plotseling aandachtig, de anderen lager
slordig achterover en gaven telkens teekenen van lusteloosheid.
„w at ik zeg, 't was een godgeklaagde akeligheid, een
Moeder die zoo heur kinderen liet verwilderen om maar
altijd le kunnen wauwelen over plantenvoedsel en Derwischenmanieren. 0 man, als je d'r hoorde ...... heel
Europa wou ze redden en hervormen, de maan en de
sterren wou ze grijpen en in d'r eigen huis kwam 't voor
dat de kleine Jutje luisjes in d'r haar kreeg en Max (en
dat was een lief zocht ventje) ja, die Max was veertien
en toen kroop-ie op een nacht bij de meld, schooiend om
wat lief de en wat warmte van heur. 't Kind was eigenlijk
te teer en te onnoozel om 't uit slechtigheid te doen, maar
die nieid vatte 't zoo op en die schreeuwde 't huis bij elkaar
En de anti-dit- en -dat-mama kwam er bij staan huilen
en zichzelf beklagen, o ze had zulke slechte kinderen. Ze
sloegen Max nou maar eens niet flink om z'n ooren OM
hem goed te laten uithuilen bij z'n moeder, maar heel de
kolonie kwam er omheen staan preeken op paedagogischen
grondslag en ze kochten rein-levenboekjes voor schaap.
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„En non ben ik maar achter uit het veen en heelegaar
niet diepgeleerd, maar ik snapte toch zoo wel, dat was
de remedie niet. Ze hadden met dat arme kind moeten
gaan roeien op den plas of zoo jets ze hadden hem hard
moeten laten werken en mooie boeken moeten laten
lezen over de natuur en over stoorn en de electriciteit.
„Ja vriend Sander, de natuur man, de natuur. Dat is
brood, boter, melk, kaas, eieren, alles tegelijk. Dat is
bloed jong. In de natuur, dat maak ik me sterk, leer ik
al die Larensche viezerikken hula rare lustigheid al.
Niet in een landhuisje op de hei, waar die bleeksmoelen
nooit uitkomen en waar ze maar zitten te wroeten in
d'r eigen ziel en waar ze allerlei vieze afwijkingen bij zichzelf ontdekken en aanblazen, maar hier op den plas,
het broekland en op de eilandjes rond de trekgaten.
„Maar wat ik zeg en liegen niet, die jodenjuffrouw heat
hear armen jongen naar het tuchthuis zien brengen
toen dat verlangen erger Wier en 't was toch eigenlijk zoo'n
zacht lief kereltje. Zij zit nog altijd, nou in Amsterdam,
druk met die baardapen over koolhydraten, zuurstof,
eiwit, Kuhne, reformstoffen bacoven en pindakaas te
zwetsen. Ze rnoesten dat leelijke ontaarde -wijf brandmeiken verdomme ! !"
„He Pa ? !"
„Wat Pa ? Tuchtigen met dunne koorden, vierendeelen,
verrekken en dan nog eens radbraken het serpent. Precies
als in de ouwer tijden. Man, wil je gelooven, als ik aan
dat arme kereitje met z'n verlangende zwarte kraaloogjes
terugdenk, dat het weeral week wordt om m'n hart ?
't Schaap wordt nou gekoej eneerd door wieweet welke grove
ambtenaren ergens bij Doetinchem in zoo'n hardvochtig
gesticht, tusschen de rauwste bandieten. En 't was zoo'n
mooi teer manneke, met zoo'n fijn vragend jodensmoeltje.
Hij hieuw van me, van dat-ie nog bekant niet loopen
kon en z'n Vader nog leefde. Hij kwam me wel eens zoo'n
bruinachtig handje brengen, net een mollenpootje en
als ik hem dan maar wat vertellen wou, dan was het goed.
Dan douwde hij z'n hoofd in mijn handen en zoo luisterde
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hij. En als 't droevig wier, wat ik zoo zat te verzinneu,
dan wieren m'n handers zoo zachiesan 'tat en lauw.
die dagen was onze Adriaan pas uitgedragen, Jan was
nog niet geboren en onze Moeder hieuw als een echte
Moeder van dien Max. 't Was ook zoo'n lekker proppie
van een jong.
„Ja, meiden, zit me nou maar niet zoo onnoozel aan te
gapen, je Vader lieeft ook een hart in z'n lijf. Wat nou
Els, tranen ? ......
„Jij hebt dien Max toch niet gekend ? Gekke meid, toe
niet gaan huilen, als ik dat geweten had... nou dan
had ik het maar ingeslikt. Zoo ...... niet meet huilen."
Als een ruwe sterke polderklant, die zijn kracht kent
en weet voorzichtig te moeten zijn met de teedere dingen
die hij aanraakt, zoo eerbiedig en angstvallig streelde
hij het blonde hoofd van zijn vrouwwordend meisje.
Sandertje zat nerveus over zijn stoel te schuiven. Waarom kleurde hij nu ? Niemand vroeg hem wat, niemand
lette op hem. Zija hart bonsde zwaar, met een wrangen
-weerklank in zijn keel.
De oude Sander boog zich nog wat Hader tot zijn dochter, en fluisterde jets.
't is goed Pa," trilde haar stem be„'t Is al goed
schaamd en ze duwde zacht dwingend zijn hand weg.
,Laat nu maar, 't is weer over. Kinderachtig he ?" vroeg
ze nerveus de kamer rond.
„Och waarom ?" snibte Line, „je bent achttien he..."
„Ja en jij zes en twintig, lekker voor je !" stool Jan
ineens op : „Zesentwintig en uitgehuild verdomme ;
sufgekletst stik !"
Hij stompte low de kliiigeldeur open en smeet haar
woest achter zich dicht.
„En die is twintig 1" smaalde Line hem na, om haar
bonding te redden.
„Pardon, ik wil liever niet storen," stamelde Sandertje,
„als er ...... "
„Liever ? Liever ? blijl non maar kalmpjes zitten m'ii
vriend ; neen je bent geen indringer, geen ongewenschte
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gast, zeg dat niet, je bent welkom, waar meisjes ? Stoor
je niet aan zulke kleinigheden, die komen hier meer voor,
die zijn zooveel als de kaas op het brood van ons leven.
Daar leven we hier maar overheen en dat leer jij later
ook wel.
„Trouwens, in zoo'n hondenweer laat ik je niet heengaan. En al bleef het veertien dagen zoo regenen, dan
bleef je veertien dagen schuilen onder ons dak, dat is
zoo het behoort, vriend Sander. Straks gaan we eten,
d'r komt een bord -voor je op tafel en je doet maar net
of je bij Sander Vieveen bent jongen. Ongegeneerde boel
hier achter in 't veen.
„Wel ja en waarom niet ? Waarom zou 'k in mijn eigen
huis ook eens Been gasten inhalen ? Waarom wel altijd
gasten van de meisjes ? Straks zal je ze 7ien afkomen, de
huisvrienden. Rare soeshaspels onder, vriend Sander.
Wat ik zeg, ken je Enno van Soeren ? Een pojeet. Die
haalt hier appels als ze d'r zijn, koppies thee, ideeen en
inspiratie weg. Geloof jij aan inspiratie ? Ikke niet."
„Zoo, U dus niet," smaalden ze
koor.
„Neen lievelingen je Vader niet, vanwege het rationalisme. Nooit geweten he, dat ik daar ook al over nagedacht had. En willen jullie nu eens hooren wat die zoogenaamde inspiratie van Enno is ? De vent is lui. En als 'ie
per abuis een half uurtje niet lui is dan kan'ie werken.
Inspiratie is opheffing van de luiheid en de eigenwijzigheid, dat zeg ik. Ja jullie naaien je ouwen vader een paar
ooren aan. Vertel rnij wat over die pojeeten. Ze ruiken
naar 't niksdoen die sloebers. Zooeen moest eens aan de
dariebeugel worden gezet, dan kregen we misschien een
gedicht over het zweet van 'em. Al die lied] es van de
liefde en van 't gouden geluk en dan die nieuwerwetsche waar een mensch niet uitkomen kan, man 'k
vertrouw d'r niks van. 't Is al net als met de reincarnatie,
je kan 't niet wegen, niet uitmeten, niet controleeren.
„Vroeger, in mijn jonge jaren, toen wieren d'r ook gedichten geschreven, maar die kon een mensch vatten.
En 'k laat me niet aanpraten dat die blaag van een Enno
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dingen verzinnen kan, die ik als ouwe man met veel
ondervinding niet zon kunnen begrijpen.
„Weet je wanner ik van een gedicht of van een verhaal
hou' ? Als ik merk, dat de schrijver de menschen en de
contreie die hij beschreef lief heeft. Daaruit leer ik, dat
'ie ons ook niet veracht, want wij zijn ook menschen. Als
ik een boek lees, dan wil ik denken atm een schrijver,
die gewend is wijd over 't land to kijken en die voor alle
schepselen hartelijkheid over heeft. Een vent met Mei
aan z'n schoenen en eelt in z'n handen van de spaai.
Een mensch waar kinderen van houwen.
„Maar Enno, In z'n fijne pakkie, Enno die reukwerk
op z'n schouders sproeit uit een zilver fleschje en z'n
tandjes tweemaal daags poetst en zijen sokjes draagt
dat is geen dichter, dat is een verkeerd geborene juffrouw.
„Niet dat ik zooveel verstand van dat dichten heb,
maar zooiets dat noel je, daarin kan een mensch zich
niet vergissen.
„Maar nu zoeken jullui 't maar zoolang met elkaar nit,
ik ga even naar de honden. Laat onderhand den Bast
onze boeken maar Bens zien. Toe Els, 't is nu toch over,
hou' jij mijn vriend eris bezig ...... gegroet."
,,Dat ruimt," zuchtte Line toen de oude weg was,

„Vaders mond staat geen oogenblik stil."
„Och," zei Sander alleen maar.
En daarach ter werd het zeer stil in de bleeklichte kamer
waar buiten de regen ruischte. Op het water in de sloot
stonden belletjes. De lichte geluiden traden nu uit de
stilte, de tik-tak van de klok en het pootjesgesliffer van
een wonderlijk mooi wit hondje, dat plots alsof het uit
den vloer getooverd kwam, bij de deur stond, wiebelend
met zijn rank achterlijfje.
heette het dwergje en Mibie kroop wat graag in
een schootkuiltje bij Wies. Maar 't springveerachtige
wezentje vond niet eerder rust dan juist aan de borsten
van Sander Vieveen's oudste dochter. Daar strekte het
behagelijk de kraakbaar-dunne pootjes en met het terra-
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cotta neu.sje tegen Wies haar handpalmen gedrumd,
matte het zalig in.
Weer werd het stil, zeer stil. Buiten blafte forsch een
inachtige hand tegen den regen... een lichte siddering
drilde door Mibie ...... stil.
Els verschoof haar bankje een weinig en lei heur harden op de knieen. Even ritselden rokken... stil.
Twee blonde oogen staarden vragensmoe naar Sandertje
maar dat deerde de stilte niet, die zich heerlijk wreken
kwam, met zwoele benauwenis na al dat rumoer van
zooeven. Het deerde wel de rust van Sandertie's hart.
Daaromtrent, in zijn borst, begon het te harneren en te
krampen van geweld. Die angstige oogen, die kloktik,
al die meisjes en dat warm-kroelende hondje... o, die
stilte, die giftige stilte ......
Dat blonde jonge meisje had geweend zooeven ; heur
oogen waren nog nat van liefdevol sentiment, van medegevoel voor dat zwartharig jodenjongetje.
Dat meisje scliaamde zich haar tranen, dat voelde hij
heel precies. Ze achtte zich er vernederd om voor de
groote koele zusters. En zie voor Sandertje was ze er
geadeld mee, geadeld tot vrouw.
Vrouw was voor Sandertje lets teeders, onzeggelijk
teeders. Fen fijn opgedirkt meisje was geen vrouw in
diem zin, een slonzige meld niet, een hupsch landkind
dat naar hooi en kernel geurt oak geen vrouw, pour
vrouw alleen was in een enkel geval het mooie gevoelige
tfil-levende wezentje, in wier zieltje nog argeloosheid
en vroomheid woonde. Om dit aan te duiden west hij
nooit woorden te vinden, oak niet tegen zichzelf.
Pure r ou w en pure muziek doze twee, min de. hij als
abstracties van uiterste gevoeligheid. Pure muziek was
hem de zang, zoo ze ontstaat in de ziel van den scheppenden kunstenaar en zoo ze zelden maar wordt uitgevoerd, de muziek waarbij hij het instrument niet weer
hooren hoefde, louter de opgeloste muziek golvend op
de lucht.
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In stille zomeravonden op den plas had hij deze instrumentlooze muziek in zijn wezen voelen op-wellen tot een
innigen vrede. Tot gebedsbereidwilligheid, tot stonden
van stamelenden dank. Tot tranen van weemoedig geluk.
Weemoed om de naderende scheiding van het pure,
want dat loutere is breekbaar.
De pure vrouw was niet aAngekleed met kleeren in
kleuren zoo of zoo. Deze was in ijle losse gewaden als
wolken gekleed over hare naakte vredige ziele, gekleed
met teederheid. Deze was louter gevende teederheid en
ontvangende aanbidding. De kleur van heur haren, de
vorm van hem handen, het neusje, de hals, en de oortjes
achter het vallende haar, alle deze teederheden waren bij
haar versmolten tot de abstractie... vrouw. En zij was
de onaantastbaarheid en de goedheid en de reinheid,
want haar boosheid kende Sandertje niet. Dat niemand
verwonderd zij dat hij het booze niet vreesde, want geed
vijand wordt geacht, aleer diens gestalte gezien is.
Deze onbepaaldheicl vrouw had Sandertje grondeloos
lief. Liever dan welk meisje ook was hem dit meisjesbeeld.
En zoo lichtelijk vond hij haar in een vrouw, in een meisje
in een kind reeds. Hij vond haar, zijn geliefd gedachtebeeld soms voor even bij schaterlachende dorpsmeisjes
wier polsen warm en haren verward van avondwind
waren ; hij vond haar bij ernstig-arbeidende collega's
op de scholen, wier plichtsgevoel gelijk een houten plank
hun teederheden bedekte ; hij vond haar bij jonge moeders
ijverig gebogen over bet besmonseld thuiskomend kind ;
vroeger, als kind zelfs bij statige mevrouwen die zelf
al fiksche meisjes hadclen ook bij prille blanke, zeer jonge
meidekes -wier dikke rechte vlechtjes nog neerhingen op
den rug, langs 't Witte nekje af ...... zijn hart had voor
deze eenige liefde.
Liefde zegenend kalrn als Meie-avond-stilte, liefde
woest als storm over de plassen in gure na-herfstdagen,
liefde breed statig als een rij eiken op een Ridderhofstad langs de Vecht.
Maar dat alles was liefde lot de idêe vrouw, liefde tot
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een bepaalde vrouw ervoer hij nog niet daarin docht
hem, moest dit alles vervat zijn in harmonieuse strengeling. Ilij had alzoo de liefde lief, alvorens hij de geliefde
kende. En dit nu was de oorsprong van zijn blooheid
voor meisjes... want in alle meisjes leefde deze geliefde
ten deele en toch nooit volmaakt. Zijn volmaakte liefde
was nog geen vleesch, was nog idee. En de idêe minde
hij trouwhartig gelijk het dan ook een waarachtig
minnaar betaamt.
Telkens als hij het geliefde beeld ontrouw wilde worden,
nadertredend tot een meisje, wier wezen slechts ten
deele het wezen was van zijn ideeenbruid, deinsde hij
schrikkend voor zichzelve terug.
Dan klotste een korte wipe wild zijn opstandig bloed,
dat óók wat te zeggen had in deze affaire, maar dat luwde
spoedig en ongerept bleef de ideeenbruid zijn eenigste
bruid. Stil tevreden over zichzelf, zonder te wezen waarom, sliep hij dan in, om opstandig te ontwaken als verlangende man. Als man met een levenstekort, dat Al
heftiger zich Belden liet.
In zijn ziel groeide een rozenboom, op. Daaraan bloeiden
teedere rozen van sierlijke worming en goeden geur.
Ook wonderfijne knoppen die in hem openborstten tot
nieuw.e edelrozen. Maar de takken staken diepe wonden
in zijn vleesch met de brandende doorns.
De oogen van het rneisje waren weer droog, Mibie
rekte zich piepend, omdat Wies verzitten ging en al
deze haast geluidlooze stiltestoornis werd gewroken door
een plots opkomend gerommel en geklank van zilver
op zilver in de staartklok met de ruitertjes.
„Elf uur al," zei Els
Ja, elf slagen had Sandertje motorisch geteld. De stilte
kwam niet meer weerom daarna. Line stored van den
divan op en wiegde als een dansende Javaansche naar
de piano, waar ze in de partituren ging bladeren.
„Kom we gaan de boeken eens zien," noodigde Els
en ze veerde jeugdig overend. Mibie droomde weer
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aan Wies heur borsten van hondsche vreugdestonden.
Toen Sandertje met het blonde meisje een andere
kamer binnentrad, waar nog meubels stonden, die aan
andere, ouderwetschere geaardheid der bewoners deden
denken, klonk uit de zooeven verlaten kamer een troosteloos lied van vreemde klanking. Line zong en speelde.
Haar stem was als met crêpe omfloersd, de snaren als
met rouw omwonden.
„Wat is dat" ? vroeg Sandertje om belangstelling te
toonen.
„Iets van Henri Rabaud, ik meen uit „Marouf Savetier
du Caire".
„O dat ?" Eigenlijk was hij nog even ver. Wie Rabaud was
en wat ,Marour wist hij niet. Hij kende muziek ; och
ja ...... Beethoven, Mozart, Chopin, Berlioz, Haydn,
Bach, Grieg, Tschaikowsky en nog zoovelen. Maar hij
waagde het niet te vragen wie Rabaud was en wat
„Marouf", want hier heerschte geleerdheid met wreed
koud regiem. Hij vreesde, dat weer die hinderlijke blooheld hem overvallen kwam, maar het meisje deed heel
eenvoudig en bracht hem voor een imposante boekenkast.
„Dit zijn Vaders boeken," zei ze en die van ons zijn
boven."
„Hebt U zelf ook veel boeken ?" vroeg hij, onderwij1
hij haar hielp met het openen van de breeduitslaande
glasdeuren.
„Niet zoo veel als Line en Wies of als Thea, maar toch
al aardig wat.lk krijg er veel. Kent U „De Nachtbruid ?""
Hij meende dat ze iets pornografisch bedoelde en zei
haperend, verwonderd omdat ze zO6iets vroeg, ...... "
„Neen juffrouw, nooit van gehoord." Boeken met dergelijken inhoud waren bier zeker ook al toegelaten, overwoog hij.
„O, en dat is toch wei zoo mooi. 't Is van Frederik
van Eeden. Had U daar nooit van gehoord ?"
„Ik ken „De Kleine Johannes', vulde hij gauw aan.
„Prachtig he, prachtig is dat. Pa noemt bet een zange0. E. XXII 11
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rige leugen en Enno die zegt, dat het mooier is dan Van
Eeden zelf."
„Ik ken Van Eeden niet, maar ik vind het een buitengewoon mooi boek", zei hij opgelucht.
„Hij woont hier niet ver vandaan. Wij zien hem wel
eens als we naar Bussum gaan."
Dat nu, vond Sandertje merkwaardig • een dichter
zien. Boeken waren zoo lang voor hem heerlijke mirakeltuinen geweest, die hij zich dacht zonder den maker,
alsof ze uit een zegenende wolk waren gesproeid. Dat
een dichter, een groot dichter hier niet ver vandaan
woonde en dat dit meisje, met dezelfde oogen waarmee
ze hem daarstraks zoo vragend had zitten aanstaren
dien dichter had gezien, dat was iets aparts, dat gal
een typische attractie aan het meisje en heur woning.
Het gesprek stokte. Hij zocht de kapitale rijen folianten
van Vader Vieveen langs en vond een complete Encyclopedie in twintig zwarte banden, Multatuli in leer
met gouct opdruk, Darwin, Flammarion, Prins Peter
Kropotkine, Tolstoi in ordinaire uitvoering, Volney's
„Puinhoopen", eenige der Ibsen-drama's, een legio brochures in kakelbonte kleedjes, BOlsche, een werk over
Astronomie, landbouwkundige handboeken, „De wonderer der techniek", eenige Flora's en atlassen en een rij
dikke albums in roodleeren ruggen zonder titel.
„Romans en gedichten heeft Pa niet veel," verontschuldigde Els, „en wat er nog was, hebben wij gekregen
door den tijd."
„Uw Vader heeft een onderzoekenden geest."
„Ja dat wel, maar Pa zoekt zoo eenzijdig
...... Hoort U eens ; wat denkt U van Pa ?"
„Dat is erg moeilijk juffrouw, ik ken hem nog zoo kort
Hij lijkt mij toe, goed te zijn, van hart, van inborst."
„Ja he, Pa is een goed mensch waar ? Dat denk ik
ook altijd als Line hem zoo sart. Maar hij kan sours zoo
ruw zijn. Hij is ook zoo strijdlustig. Weet je wat ik wou ?
Ik wou ...... p een 't is eigenlijk te gek ik zeg het niet."
Angstig keek ze hem aan. Wat ze daar haast gezegd
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had zou niet begrepen worden door dezen schoolmeester.
Wie weet wat hij er van denken zou.
Ongeloofelijk dom stond hij haar aan te staren. Wat
dit jonge meisje wilde gaan zeggen kon hij op geen
duizendste bevroeden. Doodgewone van ouds ingeprente
bescheidenheid dwong hem de vraag er naar, die nog op
't puntje van zijn lippen balanceerde, terug te houden.
Dat maakte zijn verwarring nog volkomener.
Zijn kinderachtige annoozelheid irriteerde haar. Eerder dan hij, was het meisje meester van haar houding.
„Kom," zei ze ineens kriegel, „ik ga weer naar binnen."
Line was weer op den divan gaan liggen, Jan stond
met verregende schouders aan het raam naar den regen
te staren en uit de keuken klonk een wild Fransch liedje.
De sloome Wies sliep met hare oogen open ; Mibie snorkte,
neuzelde en kroelde in haar bloese met zijn lustige dunne
pootj es.
Nogal vies, dacht Sandertje en zei wat over het weer
tegen Jan, die gretig antwoord gaf. Daarop volgde een
nuchter ambitieloos heenentweergepraat over de studie
aan een Universiteit en de schoolmeesterij. De meisjes
zwegen.
Tegen etenstijd kwam Huib, die dokter was het erf
opdaveren met zijn ronkenden rooien duivelmotor. Toen
hij zich uit het natte leeren motorpak gepeld en al de
felicitaties naar behooren beantwoord had, zag hij Sandertje, die zich bescheiden terugtrok, waar het hier een
faniilie-ontmoeting gold.
„Zoo waarde Heer !" riep hij hem toe, met fronsing
van de brauwen, „ben jij vegetarier, spiritist, theosoof,
anarchist, of wat ben je ...... "
„Ik ben onderwijzer" zei hij bedaard, een weinig beleedigd over die toespraak.
„O, dat verandert. Wees welkom, Mijn naam is Vieveen, Huib Vieveen, broer hier van de meisjes."
„Aangenaam !" zei Sandertje handreikend.
„Dat hoop ik," lachte Huib terug ; „dus geen Gooienaar
zeker ?"
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Els lichtte hem in en de stoergebouwde dokter knikte
gunstig al luisterend.
Maar Vader Vieveen wilde zijn gast goed aanbevelen
bij zijn zoon en begon hoogdravend to speechen over de
qualiteiten van Sandertje.
„Hou' op Vader, hou' op. 't Kan me diet schelen wat
meneer Goegebuur allemaal wa is, hij is geen vegetarier,
geen filosoot, geen spiritist, hij is welkom."
„Dat is mannenpraat," hernam de oude.
Wies hield zich wijselijk buiten het gesprek en bladerde
met nagemaakte aandacht in een Japansch platenboek.
waar Wies ?" informeerde Huib
„Je denkt — stile
en strekte zijn beenen languit onder de tafel.
stakker —" antwoordde ze snibbig en
„En ik zeg
snel.
Sander keek weer strak naar de lucht. De lucht was
grijs en er woog water in voor weken.
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EEN OUDE KWESTIE
Over de onzekere waarden der letterkundige critiek
DOOR

LOUIS CARBIN.

L'ideal sentimental et moral d'une époque
se traduit, c'est chose entendue, dans sa littérature.
La critique est faite de jugements particuliers pr6supposant une doctrine.
Dr. LEON PASCHAL.

Het is verwonderlijk en droevig om telkens te ervaren,
hoe in het tezamen-leven der menschen slag op slag
tweeerlei grondbegrippen tegenover elkaar komen te
staan, die, indien door de levende persoonlijkheid des
menschen tot innige chemische verbinding gevoerd, het
ware en het goede zouden kunnen dienen als een synthetisch geheel. Men ziet dan voortdurend, door al de jaren
heen, de vele gezamentlijk levende persoonlijkheden zich
afscheiden in twee geheel afzonderlijk blijvende groepen,
die elk bij een der beide principen zweren door dik en
door dun. Tevens bemerkt men, hoe er ronduit een mentale vijandelijkheid ontstaat tusschen de partijen, en hoe
eenig mensch, die een bescheiden poging waagt de tegenovergestelde leerstellingen in 6ene enkele op te heffen,
beide partijen eendrachtelijk tegen zich krijgt en als
meest vriendeiijke bejegening nog maar kan verwachten,
dat men hem alleen laat als een roepende in de woestijn.
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Daarbij zeggen zij dan : „de ideeen van dien man
zijn vleesch noch visch ; hij wil op twee beenen hinken."
Zij begrijpen niet, hoe tegenstellingen kunnen vormen
een synthetische stelling, zoo een als een chemische verbinding een eenheid is. Zij meenen immer, dat de samenstelling zich zal moeten gedragen als een mengsel van
heterogene dingen, waarin dan eens dit gedeeltelijk boven
drijft en dan eens dat, al naar gelang van de bewerkingen,
die men het mengsel laat ondergaan.
Bovendien is het veler bevinding, dat er strijd moet
zijn in het leven, dat strijd het grootmakende en veredelende is en dat bij opheffing der antithese de menschheid in een onedele versuffing zou verzinken. Het is
blijkbaar altijd de zelfs in de verborgenste hoekjes
spokende biologische opvatting „the survival of the
fittest", die het streven naar samenvatting tegenhoudt.
En omdat de literatuur is : „levenweerspiegeling door
daartoe begaafde menschen" blijkt het op literair gebied
op gelijke wijze toe to gaan.
De twee eigenaardige tegenstellingen, telkens tot antithetische doctrinen opgevoerd, zijn op dit speciale gebied de dogma's „Fart pour l'art" en „Fart pour l'homme".
Het is in de literatuurcritiek, die ik hier verder voortdurend aanvat als drager der gangbare gezaghebbende
ideeen, een onafgebroken, op innerlijke onzekerheid
wijzend, heen en weder schommelen tusschen deze uitersten, met een bijkans vaste regelmatige periodiciteit van
slingering.
Heeft in de gangbare literatuurcritiek van den dag
een der beide doctrinen quasi de overwinning behaald,
zoodat zij is geworden wat men noemt „gezaghebbend",
dan ziet men, zooals overal waar dogma heerschkracht
heeft, een verstarring optreden, die meer en meer den
lezenden, in den geest van hun tijd levenden persoonlijkheden als vervelend aandoet en de belangstelling dooft
voor werken, romans, tooneelstukken, vertellingen of
essays, die zuiver stroken met de inzichten dier gezaghebbende critiek. Hierbij doet zich steeds het typeerende
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verschijnsel voor, dat deze critiek evenals elk terdege
gevestigd kerkgezag in verontwaardigde, schier-straffende bewoordingen handelt over afwijkend werk, dat
door haar, evenals het gedachtenwerk van den ketter
door de kerkschen, wordt gebrandmerkt als : „ontaarding", „achteruitgang".
In hevige mate trad dit op bij de literatuur van vOOr
1880, toen het „Fart pour l'homme" gezaghebbend was
en de „Fart pour l'art"-nieuwlichters in het oog der
ouderen ondergang-brengende ketters waren. De vastgehouden slinger was toen weldra niet langer meer to
houden en sloeg over.
In even hevige mate treedt het in deze jaren op bij de
literatuur van nd 1880, nu het „Fart pour l'art" gezaghebbend is geworden en de nieuwlichters, die thans
literatuur van en voor den mensch willen, als de ondergang-brengende ketters worden beschouwd. De slinger
eenmaal overgeslagen naar de andere zijde, zal daar
wel weer stijf worden vastgehouden. Tot er weer een
overslag komt.
Het meest typisch teekent zich het thans aan den
gang zijnde proces of in de telkens ontstaande controversie
over —, en in de mentaal-vijandige houding der huidige
gezaghebbende critiek tegen —, de bekende onder moderne
cultuurmenschen levende uitdrukking : „Boeken waar je
wat aan hebt."
Het is een Hollandsch zinnetje, dat ik hier tusschen
anhalingsteekens zette. Het is echter geenszins een
zinnetje, dat speciaal de Hollandsche lezersmentaliteit
vertolkt. Wie wat buiten de grenzen heeft gekeken, zal
hebben waargenomen, dat in alle landen van Westersche
cultuur bij het spreken over hun ernstige literatoren de
menschen woorden bezigen van dezelfde strekking. Men
denke slechts aan wereldsuccessen als Shaw, Selma Lager1.6f, Chesterton, Kjelland, Keyserling.
Die woorden zijn zoozeer algemeen-goed, dat men
zou kunnen reppen van een spreekwoordelijke uit-

drukking.
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Voor wie nu ernstig weet te luisteren naar hetgeen
spreekwoordelijke uitdrukkingen op hare lapidaire wijze
willen zeggen, is het meestal treffend te bemerken, dat
de kern van haar inhoud wonderwel overeenstemt met
wat groote denkers en soms ook wetenschappelijke
psychologen over mensch en leven meenen. Dit heeft mij
ertoe gebracht die beoordeelende zegswijze, waarop door
de gezaghebbende critiek zoo vaak wordt gesmaald, te
analyseeren, haar te significeeren en haar tegenover den
veel voorkomenden eenzijdigen „ontroer-me"-maatstaf
uit een literair-critisch oogpunt openlijk te rehabiliteeren.
1k wil dit doers door te pogen naar een afdoend antwoord op de vraag : „Welke is de beteekenis, die men
moet hechten aan het woordje wat in de uitdrukking :
„boeken waar je wat aan hebt" ?"
Die vraag bestaat. Die vraag is bovendien niet meer
goedschiks opzijde te schuiven, omdat al te velen tegenwoordig in hunne liefde voor literatuur wrevelig worden
aangedaan doordat de gezaghebbende critiek haar wel
opzijde duwt.
Er is een kort antwoord. Vier woorden. Het luidt :
dat duistere woordje „wat" beteekent : beroering van
het geestesleven. Tenminste, wanneer de uitdrukking
wordt gebezigd door eenigen modernen literair-aangelegden cultuurmensch. Niet, natuurlijk, wanneer de
uitdrukking wordt gebruikt door een op zinneprikkeling
belusten barbaar of door een op ziels-sensatie uit zijnde
persoonlijkheid.
Aanteekening verdient hierbij, dat van hen, die voor
het literaire handwerk door de Goden wierden toegerust,
slechts dan boeken, waar je z.g. wat aan hebt, kunnen
worden verwacht, wanneer zij als mensch van meerdere
innerlijke beteekenis zijn dan : „knap verteller, scherp
opmerker, technisch compositie-bouwer en savant ontroerder", in welke betrekkelijke beperktheid de knappe
vakman Maupassant staat tegenover zijn grooten leermeester Flaubert.
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Gaf ik hierboven mijn antwoord in vier woorden, in
het verdere gedeelte van dit essay wil ik pogen (essayer)
zoodanige nadere uiteenzetting te geven, dat m.i. eens
en vooral geen literatuurcriticus de vraag anders dan
noodeloos zal kunnen herhalen.
Hij kan noch zal ooit met het antwoord instemmen
misschien, maar hij weet dan wat door het meerendeel
dier in zijn dogmaticus-oog zoo vage zonderlingen met
hunne zonderlinge vaagheid wordt bedoeld.
Guy de Maupassant in zijn voorrede van Pierre et
Jean, zich beklagende over de vernauwing van oordeelsvermogen door dogmatiek, schreef ongeveer dertig jaar
geleden :
„En somme, le public est compose de groupes nombreux, qui nous crient : Consolez-moi. Amusez-moi.
Attristez-moi. Attendrissez-moi. Faites-moi rever. Faitesmoi rire. Faites-moi fremir. Faites-moi pleurer. Faitesmoi penser."
„Seals, quelques esprits d'êlite demandent a l'artiste :
Faites-moi quelque chose de beau, dans la forme qui
vous conviendra le mieux, suivant votre temperament.
„L'artiste essaie, reussit ou echoue.
„Le critique ne cloit apprecier le resultat que suivant
la nature de l'effort ; et it n'a pas le droit de se prêoccuper
des tendances.
„Cela a etè eerit déjà mine fois. Il faudra toujours
le rêpêter."
Het is eigenaardig, dat deze en tegen het publiek en
tegen de critiek gerichte voorrede voorafgaat aan een
werk, waarin evenzeer volkomen wordt voldaan aan de
wenschen : „attristez-moi, attendrisez-moi, faites-moi
pleurer," als aan : „faites-moi quelque chose de beau
dans la forme qui vous conviendra," want als er een
werk typisch voor de werkwijze van Maupassant kan
worden genoemd dan is het de lange nouvelle of korte
roman Pierre et Jean.
Ten slotte zegt hij tot de critiek : ge hebt u niet te
bemoeien met *de soort tendentie tot „attrister et atten-
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drir", maar alleenlijk met de wijze, waarop ik mijn
taak zulks te doen heb volbracht. Dat er in zijn werk ook
voldaan wordt, — en nog wel merkbaar opzettelijk aan
andere der door hem opgesomde publieke wenschen,
Maupassant's tallooze vertellingen met het motief „La
Peur" (faites-moi frêmir) zijn daar om het te bewijzen.
In het vele werk van zijn hand komt echter slechts
zelden een verhaal voor, zooals b.v. 1'Inutile Beaute en
Clair de Lune, waarin de groep, die vraagt :„ faites-moi
penser" een kleine voldoening kan vinden, ofschoon in
hoofdzaak hier toch ook weer de opzet voorzat van
„attendrir".
Volkomen logisch is hij als leerling van een l'art pour
l'art-man in zijn opvatting : „Ik houd, aan mij de
vrijheid, welke werking ik in mijn lezers teweeg wil brengen, evenzeer als de lezers zich de vrijheid kunnen voorbehouden gediend of niet gediend te zijn van die zielswerking. De critiek heeft er evenwel alleen mede te
maken of ik het resultaat bereikte „suivant la nature
de l'effort"."
We weten alien uit welken koker deze hooghartige woorden komen. Uit denzelfde als waaruit zijn zoogenaamde
objectieve vertelwijze voortvloeide, waarbij eigen meeningen en ideeen nimmer anders werden gegeven dan in
de derde persoon (denk aan Lettre d'un noyê). Als ik
den naam Flaubert noem, zeg ik al voldoende.
Nu is het merkwaardig op te merken, hoe in Nederland door velen van de „l'art pour l'art"-groep, door wie
de Flaubertsche objectiviteits-doctrine tot het alpha
en omega van romantechniek werd verheven, thans in
hun kritieken toch wordt gehuldigd het : „ontroer-me,
want anders heeft uw werk geen voldragen literaire
waarde," waarbij ontroer-me moet gelezen worden „ontroer-mij."
Zij oordeelen dus, geleid door eigen persoonlijkheid,
dat het beantwoorden aan „faites-moi pleurer" of
zachter „Attendrissez-moi" op zichzelve het werk, indien goed geschreven, niet zal schaden. Integendeel !
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Heel natuurlijk, omdat het bij r ya niet anders mogelijk is,
wijken zij als vanzelve of van hun alpha en omega, het
te starre Flaubertsche dogma.
Maar meer dan merkwaardig wordt het, eigenlijk in
de allerhoogste mate verbazing wekkend om bij te
wonen, hoe de gangbare critiek reageert op auteurs, die
hetzij willekeurig, hetzij onwillekeurig voldoening geven
voor het „faites-moi never" of „faites-moi penser"
door in hunne werken meer psychisch dan physiek te
teekenen : menschen, behept met een groote behoefte
over zielsdingen en metaphysische zaken na te denken
en daarbij te handelen en onderling te spreken overeenkomstig de hun door den auteur toebedeelde natuur.
Dan steigert vrijwel over de geheele lithe de gezaghebbende
critiek als kwamen haar tendens-tractaten voor oogen,
en van „het resultaat beoordeelen, suivant la nature dc
effort" komt niets meer in
1k wil in dit essay zooveel mogelijk vermijden persoonlijke gevoeligheden onzacht te beroeren en wil dus zoo
weinig mogelijk namen en werken noemen, maar dien
toch ter staving van mijn bewering terloops te wijzen
op de reactie der gezaghebbende Nederlandsche critiek
tegenover „quelque chose de beau" als Shaw's Man and
Superman of tegenover weer een heel ander soort
„schoon" als Van Suchtelen's De Stille Lach.
Maar goede Goden, welk recht van literair-critische voorkeur, anders dan gegrond op persoonlijke
smaak onder schijnleuze van onpersoonlijk rechtzinnige
doctrine, bestaat er op werk, geschreven in „la forme
qui convient a l'auteur" en beantwoordend aan het
„ontroer-me", boven even goed geschreven werk in „la
forme, qui convient a l'auteur" maar... beantwoordend
aan het „breng-me-aan-het-denken" ?
Aan een kanarie verwijten, dat hij heel anders fluit
dan een merel ! ? Moet dat kritiek heeten ? Of de allerindividueelste persoonlijke smaak ! ?
Er geschiedt verregaande onzuiverheid wanneer b.v.
romanciers-„ontroerders" als grief aanvoeren tegen
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romanciers-„aan-het-denken-brengers" : gij ontroert mij
niet, inplaats dat zij zich als critici houden aan de
beoordeeling of er is geleverd „quelque chose de beau,
dans la forme qui convenait a l'auteur".
Al deze misverstanden vloeien eigenlijk voort uit veel
dieperen grond dan enkel een literaire, zooals blijkt uit
het gebrek aan waardeering voor de zegswijze : „boeken
waar je wat aan hebt." En het is cldarom zoo logisch,
dat dieper bron hier werkt, omdat literatuur niet bestaat als een zaak op zichzelve, maar is : een levensverschijnsel. Waarom ik het als een noodzakelijkheid
gevoel, de zoo eenvoudige woorden : „beroering van het
geestesleven" door nadere uiteenzetting van elke mogelijke mistige vaagheid te ontdoen,. en in het voorbijgaan
even het gevaar aan te stippen, dat in het door Maupassant gebezigde woordje „beau" als een addertje under
het gras verscholen ligt.
Ik kan die uiteenzetting alleen geven van uit eigen
levensstandpunt, om de eenvoudige reden, dat geen
aardsch sterveling een andersoortig point-de-vue kan
innemen, ook al verbeelden velen zich, dat zij kunnen
staan kijken op een plaats, waar zij zich zelf niet bevinden.
Het is mitsdien, terwille van de kans begrepen te
worden, allereerst noodzakelijk, dat ik zeg, waar ik den
stem' voor mijn standpunt vind.
Die steun staat vast gevoet in de overtuiging, dat het
biologische aanzicht van den mensch als een levende
synthese van dualiteit : t.w.• zielsleven en lichaamsleven,
ziel en zinnen, Diet houdbaar is tegenover het reeds
honderde eeuwen oude intultieve inzicht, dat de mensch
als een drie-eenheid leeft van Geest, Ziel en Lichaam,
een inzicht nog steeds grond der religies, doch ook bestaanbaar los van eenigen godsdienst en door de geestverduisterende Aufklarung slechts tijdelijk verdrukt.
Hierdoor wordt reeds dadelijk de woordengroep „quelque chose de beau", zooals Maupassant die gebruikt van
verdacht allooi ; als steungrond van oordeel : zuiver
drijfzand. Er is hier geen houvast. Want er bestaat
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voor materialisten zinnelijke schoonheid, er leeft voor
sentimentalisten ziellijke schoonheid en er is voor idealisten geestelijke schoonheid.
Het door mij bedoelde triniteitsbesef schijnt tegenwoordig allerwegen door verspreide religieuze reveils en
door philosophen uit de verdrukking te worden gehaald.
Schijnt Dit is slechts de buitenzijde der waarheid ; de
binnenzijde doet beseffen, dat deze „Idee-Force" uit
eigen kracht herrijst en de geesten uit den Aufklarungsslaap wakker stoot.
Dit blijkt evenwel voorloopig aan de gezaghebbende
kritiek te ontgaan of door haar, doortrokken van de
biologische „klear" der vorige eeuw, volkomen te worden
miskend.
Zoolang een criticus niet de innerlijke triniteitsovertuiging heeft, maar kennelijk hartgrondig dualiseert, zoolang hij daardoor niet en met zijn hart en met zijn geestesintuitie, en dus ook intellectueel, deel heeft aan de menschelijke drievuldigheidsidee, zoolang zal hij niets voelen
voor het inzicht, dat de zoogenaamde ziel, het gemoedsleven of de psyche, beschouwd moet worden als het
krachten-werkingsveld ...... Het Veld ...... tusschen de
polen „Geest" en „Stof", d.i. geestesleven en zinnenleven. Even zoo lang zal het voor hem een ledige bewering
blijven, dat het gemoedsleven, de ziel of de psyche kan
worden aangedaan, aangeraakt, aangeroerd, beroerd
of...... ontroerd ...... door ,,spanningen" in bet geestesleven of door ,spanningen" in het zinnenleven, dan wel
door onstollelijke aanraking met het stork bewogen
„veld" van een medemensch, waarbij de waarde der beroering alweer afhangt van de bron der bcwogenheid in
dien mensch.
Zoo 'tang de criticus dit alles zich niet klaar maakt,
even zoo lang zal hij verkeerdelijk meenen voor een ieder
als beoordeelaar in zijn bevindingen zuiver en scherp
formuleerend te zijn, wanneer hij als criterium mededeelt, dat hij werd ontroerd. Wat moot er dan in den
lezenden mensch worden aan-geroerd ? Het zinnen-
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Leven, zooals in den „roman passionel" ? Het zieleleven
zooals in den ,,roman sentimental" ? Het geestesleven
zooals in den „roman spirituel" ? Het veld des lezers
door het aan de stofpoolzijde aangedane veld van een
auteur of door het aan de geestespoolzijcle aangedane
veld des auteurs ? Wanneer precies mogen we van zuivere
literatuur spreken ?
Uit heel deze vraagstelling blijkt al onmiddellijk dat
-voor een mensch, die het dualisme is ontstegen, het
gezegde : „een ontroerend boek" dezelfde waarde of
onwaarde kan hebben als de uitdrukking : „een boek
waar je wat aan hebt." Het smalen der kritiek op deze
zegswijze is dus van alien zin ontbloot.
„Kort en goed", zou men kunnen zeggen, „waarde of
onwaarde van beide gezegden wordt bepaald door ter
dege te onderscheiden wie de gezegden bezigt."
Dit is kort en lijkt goed. Helaas is het geenszins goed
hoewel kort. Want het draagt een zware last met zich
mede, die niet makkelijk te verduwen is. Die last houdt
in : „Zuivere critiek is onbestaanbaar. Werk gedaan
op een bepaalde wijze kan niet op de filiste waar de gewaardeerd worden door een werker op antipodische wijze,
omdat deze bij de beoordeeling, men ziet het allerwegen,
het. doodeenvoudig niet helpen kan, dat hij een deel
der zwaarte zijner eigen persoonlijkheid in de criteriumzijde der weegschaal moet leggen, m.a.w. zij het ook
onbewust en te goeder trouw handelt als een oneerlijk
naweger van het ontvangene."
Ik zou met Maupassant kunnen erkennen : „Cela a
ete ecrit deja mille lois." Maar ik moet dais vooral tegenwoordig in Holland erbij zeggen ,,Altijd geldt nog zijn
dertig jaar geleden uitgeroepen : „Il faudra toujours le
repèter !""
paten we toch nimmer vergeten, dat voorkeur voor
een bepaalde wijze van werken onvermiidelijk wordt bepaald door eigen. aard. Vandaar dan ook de onfijn spottende, nergens toe dienend zielswondende, of onsmakelijke
grapjassende, dan wel hinderlijk nijdig aanbassende of
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de zielsmeerdere-uilhangende ,toon" van schrijven, waardoor het meerendeel der fijnzinniger lezers wordt gehinderd
in vele der huidige Nederlandsche boekbeoordeelingen.
Bijna iedere critiek is, voor wie goed aanvoelt, wanneer
het te beoordeelen wed: niet psychisch aanpast bij de
persoonlijkheid van den criticus een kennelijke strijd.
Een strijd van persoonlijkheid tegen persoonlijkheid.
Geheel in overstemming met de woorden van Leon
Paschal, die ik als motto nam.
En dit alles geschiedt nog wel in het land, waar Willem
Kloos, de groote lyricus, als criticus waarschuwt
„Wezenlijke en waarachtige kritiek is dus slechts
,mogelijk, als men weet te treden uit eigen sfeer, en als
„onpersoonlijk, maar daardoor des te intenser levend,
,gaat zweven boven alle sferen tegelijk. Want heeft men
„zich vastgemetseld in zijn eigen hokje, dan kan men
,;all een waardeeren wat heel dicht bij ons staat.
wie zOO verniag te oordeelen, geheel sine ira
„et studio, dus volstrekt onlyrisch, zal een kritikus
„kunnen wezen, aan ivien het publiek jets heeft, want
„aan -wiens oordeel het zijn eigen meening toetsen kan."
Nimmer trekt dan ook zijn persoonlijkheid te velde
tegen de persoonlijkheid van hem, die uiteraard zich
gal in het te beoordeelen werk. Zijn stem, als criticus,
bleef daardoor rustig, overwogen, innig en zacht. Helaas
te innig blijkbaar voor de rumoerige velen in deze rumoerige tijden. Zijn geluid bereikt alleen nog maw de stiller'
in den lande, die zich houden buiten de tot quasi-maatschappelijk bedrijf verworden literatuur.
Om hem heen rezen beoordeelaars als paddestoelen
nit den grond, ja zelfs rornanschrijvers gingen ertoe over
van andere schrijvers de romans te beoordeelen ! En
wat deden zij ? Poogden zij zelfs maar een voorbeeld te
semen aan Kloos, die zich het treden uit eigen sfeer als
voorwaarde stet de ? I-let leek er niet naar. ,Vastgemetseld in eigen hokje" werden zij dogmatici met ......
nit eigen werk onwillekeurig gerezen dogma's...... en
stelden wêl slag op slag persoonlijkheid tegenover per-
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soonlijkheid en begrepen niet waarom zij schiepen wreveligen en ontevredenen wijd in het rond ...... in pluals van

fongeren, die luisterden.
Er is altijd voelbaar een geprikkeldheid tegen den
delinquent, die zich vermeet of te wijken van de vigeerende
dogmatiek. Een geprikkeldheid, die elken rechter zijn
recht tot rechten ontneemt.
Ik.geloof, dat deze mindere of meerdere verontwaardiging haar bron vindt in het feit, dat in het genre waartoe
bij ons Van Suchtelen's werk behoort, zwaar gezondigd
wordt tegen de Flaubert-Maupassant-dogmatiek, die
de Zola-dogmatiek in de Nederlandsche critiek opvolgde om misschien te mee door DostOjevski-dogmatiek
te worden vervangen. Uitvloeisel van die F. M. dogmatiek
is het Nederlandsche en Fransche critiek-verbod, waaraan
een Selma Lager16-1 zich met haar sublieme Nobelpriiswerk volstrekt nooit stoorde : „Het is den auteur verboden in zijn vertellingen te laten merken wat hij meent
of vindt". Hoogstens mag men (aangezien 't onvermijdelijk is !) dit langs indirecten weg afleidender-wijs begrepen,
zooals men uit een Madame Bovary bitterlijk proeft dat
de auteur, oucier en volwassen, nog steeds hetzelfde omtrent het tezamen leven der menschen meent als op zijn
dertiende jaar, toen hij schreef : ,Que les hommes sont
bates...... Si je n'avais pas dans la tete et au bout de ma
plume une refine de France au XVe siecle, je serais totalement degoutê de la vie et ii y a longtemps qu'une balle
m'aurait c161.ivrê de cette plaisanterie boufonne, qu'on
appelle la vie."
De dogmatiek heeft, zooals overal, ook in de literatuur
een verstikkende werking. Men schijnt dan ook te vergeten, dat Flaubert, de man, aan wiens werk de doctrinen
werden ontleend, in eerste instantie naar de ziel geheel
het temperament had van een mysticus, die heel wat met
zichzelf in het „Veld" tusschen Geest en Stof had afgevochten en in tweede instantie, tengevolge van zielsloutering door den overwinnenden Geest, in zijn quasiobjectieve werk, ondanks die schijnbaar onpersoonlijke
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objectiviteit, toch gal geestes-beroering. Hetgeen niet te
bereiken is door, zooals zijn techniek-leerling Maupassant
dat deed, de eerste instantie te ontzeilen en slechts te
werken volgens de uit de tweede instantie voor begaaf den
te leeren methode. Het woord kunstenaar wortelt dan
ook dieper dan de stam „kunnen" zou doen denken.
Ter verduidelijking dit : Ook uit Van Looy's jongste
geesteswerk „Jaapje" is orntrent het schrijven over
kinderjaren een literair beginsel ...... een doctrine ...... te
puren ! Wee echter dengenen, die het gaan toepassen,
indien zij niet tevens wat Van Looy in zijn diepste
is als mensch !
De dualist-criticus nu, opgevoed in de F. M. dogmatiek,
verward en verwurgd ten slotte in de strikken van die
dogmatiek, staart zich bovendien telkens blind op het
„natuurlijke" felt, dat in idee-romans, waarin de hoofdfiguren behooren tot de rubriek der denkers of levensprobleem-belevers of metaphysisch aangelegden, dingen
worden aangetroffen, die oogenschijnlijk overeenkomen
met karakteristieken van den zoogenaamden strekkingsof tendensroman, roman a these, roman met vooropgezette these, met „te-bewijzen stelling", roman,
waarin de auteur de ontroering, opgewekt door zijn
vertel-techniek, opzettelijk bezigt om den lezer ertoe
over te halen, dat hij hem gelijk geeft in zijn omlijnde
maatschappelijke stelling.
Wie bijvoorbeeld Hilda van Suylenburg naast De
Stille Lach legt voelt onmiddellijk, waarom het eene is
een bewijs voor een maatschappelijke stelling, roman
idkaliste a these en het andere een uiting, door een begaafde
persoonlijkheid heen, van den Geest. Mij dunkt enkel het
bij elkander noemen van deze twee werken doet voelen,
hoe kras een beoordeelingsvernauwing er moet bestaan,
wanneer beide boeken tot dezelfde „soort" worden
gerekend
Ik sprak over de voor kortzichtigen oogenschijnlijke
gelijkenis in sommige karakteristieken van tendenz-roman
0. E. XXII 11
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en idee-roman als een „natuurlijk" feit. Ik wil dit verantwoorden.
Ik zie als richtingsdoel van den levensstroom : een
ontwaken van het geestesleven in den mensch tot heerscher over ziel en zinnen, of zooals Prof. Gunning het
ergens moet hebben gezegd de mensch is ziel, heeft
een lichaam en -wordt geest.
Wat nu is „natuurlijker" dan in literair werk, dat
geestesuiting is, en niet slechts heete zinneprikkeling of
warme ziels-streeling, als vanzelve werkingen aan te
trefien, die vaak aangeduid worden met den naren want
platgetreden term „verhefiend" ? Werkingen, die den
lezer na het sluiten van het boek in denzelfden zielsstaat
achter laten als de verstorven laatste klanken van een
Beethoven-stuk. Een zielsstaat, die hem in de onmogelijkheid brengt sets leelijks, jets kwaads of sets hards te doen
of te denken. Het duurt niet lang, helaas, bij ons menschen ...... maar even toch is het er geweest ...... datgene
waarvoor de woorden Het Religleuze benaderend maar
ontoereikend want te beperkend zijn.
En het zijn die zielswerkingen, wanneer zij niet voortvloeien uit psychische aanstellerij, maar als vanzelve
uit innige zielszuiverheid bij den auteur, waardoor men
van literatuur kan spreken, die cultureele waarden brengt
aan een yolk, indien men het woord yolk breeder neemt
dan in dezen tijd van arbeiders-verheerlijking de gewoonte is.
Kortzichtig blijft het om een handig in elkander getimmerden tendenzroman te verwarren met een uit geestelijke sfeer stammende romanconceptie of theater-conceptie, waarbij geen ander opzet voorzat dan geestesuiting
en waaruit dus, krachtens haren geboortegrond, evenals
uit de antieke drama's, door het intellectueele levenshulpmiddel (het menschelijk verstand) wel eens aanwijzingen
en inzichten kunnen worden geabstraheerd omtrent
levenshouding en levensgedrag !
Aangezien de Kunstenaar, doende zijn artistieke handwerk zooals de Goden hem zijn artistieke techniek-ver-
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mogens toebedeelden (zooals een vogel zingt gelijk hij
is gebekt), allereerst, terwille van de groote verantwoordelijkheid bij wat hij bedrijft, moet streven te zijn de meestmogelijk geestelijke mensch, zondigt hij tegen zijn diepste
zelf, indien hij toelaat — hetgeen de antieken nooit toelieten terecht — dat er in de zielswerking, teweeggebracht
bij den lezer, elementen insluipen, die behooren te worden
aangeduid als voortvloeiende uit : beroering van het
physieke, meestal speciaal sexueele, zinnenleven.
Hiermede heb ik van uit eigen standpunt mijn uiteenzetting volbracht. Ik heb daarbij de pleizierige bewustheid, dat dit eigen standpunt niet veroorzaakte een eng
particulier meeninkje, maar een meening, die correspondeert met den geest des tijds. En wel om de eenvoudige
reden, dat ik een mensch ben van dezen tijd, en, geen
uitzonderings-natuur zijnde, er niet aan ontgaan kon
deel te hebben aan wat in deze cultuurperiode aan geestelijke herwaking gist. Taak en doel der geestesverduisterende „Aufkliirung" liggen als volbracht achter ons.
Wij gaan nu verder op weg. En dit zal zich meer en meer
gaan weerspiegelen in de literatuur.
Ter onderstreeping van de meer algemeene aanvangswoorden van dit essay, waarin aangedrongen wordt op
de synthese van de doctrinen „Fart pour l'art en" „Fart
pour l'homme", dient de waarheid te worden herhaald,
dat voor alle openlijke geestesbedrijf complete, zoowel
uiterlijke (technische) als innerlijke (zielsche), zelfopvoeding noodig is. Maupassant, dien ik hier telkens aanhaalde,
geeft een u al van verre helder toeblinkend voorbeeld
van een slechts ten halve opgevoeden mensch, die ddarom
als artiest niet de minste cultureele waarden brengen
kon, dewijl hij alleen zijn artistieke handwerk-begaafdheden schoolde, en slechts bleef, bij wijze van spreken, ziellijk reactie-apparaat, en nimmer, zooals zijn, geen evenknie
van Goethe zijnde, mystisch-aangelegde leermeester
(zie de phasen van diens Tentation), eigen nog ingekapseld geestesleven van de verduisterende wikkels trachtle
te ontdoen.

160

EEN DUDE KWESTIE.

Slechts een volledige diepgaande studieuze zelfopvoeding, indien niet theoretisch opzettelijk nagestreefd, maar
door Lot en geboortelijken Aanleg gepaard aan groote
literaire vermogens, brengt een chemische verbinding van
de artistieke doctrine „Fart pour l'art", ten behoeve
der uitvoering van het werk, en de humanitaire doctrine
„Fart pour l'homme", terwille van de geestes-beroering
door het werk.
Van den onbekenden man, die de op Shakespeare's
naam staande werken schiep, van Hem, in wiens persoonlijkheid de synthese der beide doctrinen het machtigst
heeft geleefd, staat het totale oeuvre, als bevestiging van
mijn inzicht, aan de kust van het beloofde land der
onsterfelijkheid als een tot op eeuwen afstands zichtbaar,
reusachtig torenend, waarschuwend landmei k, dat
nimmer zou kunnen zijn gebouwd door een uit analphabeten voortgesproten, artistieken histrioo p !

PERSOONLIJKHEID EN IDES
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§ 1. Inleidiiig. Noodwendigheid (n beteekenis eemr
metaphysica.
Wie de wijsgeerige stroomingen van den Iaatsten tijd
opmerkzaam gadeslaat, dien moet daarin wel een hoogst
eigenaardig streven opvallen : de algemeene wending
naar de metaphysica toe. Die Auferstehung der Metaphysik 1), zoo heeft Peter Wust reeds het boekje genoemd,
waarin hij deze pogingen in de verschillende, op den voorgrond tredende wijsgeerige richtingen bespreekt. Het
boekje zelf is m.i. niet van groote beteekenis ; origineele
gedachten vindt men er nauwelijks in, maar als symptoom
is het belangrijk, en vooral de groote opgang dien het
gemaakt heeft, is teekenend voor de geestelijke behoeften
van onzen tijd.
„Die erdriickende Autoritdt Kants" — dat is de quintessens van zijn betoog — heeft tot nu toe aan het streven
naar een metaphysica in den weg gestaan. Maar wij laten
ons door die autoriteit niet meer den weg versperren
naar wat wij noodig hebbed : een omvatte p de wereldbeschouwing. De tijd van de identificeering van kennis1) Leipzig. F. Meiner, 1920.
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theorie en wijsbegeerte is voorbij, de metaphysica als
de kern van alle philosophie, wordt weer in eere hersteld.
En de schrijver gaat dan in de Badensche school en die
van Dilthey, bij Husserl en Liebert, bij Nietzsche en
Bergson de eerste pogingen na in die richting, om ten
slotte in Troeltsch en Simmel „die Bahnbereiter einer
neuen Synthese" te begroeten.
Er is in dezen opzet veel, wat mij scheef voorkomt.
In 't bijzonder lijkt de aanval op Kant mij onbillijk. Hij
richt zich niet tegen den werkelijken Kant, maar tegen
een Kant-interpretatie, die wellicht voor een goed deel
onder den invloed van Lange's Geschiedenis van het
materialisme, in het laatste kwart der vorige eeuw opgang maakte. De materialistische metaphysica, omstreeks
1875 vrij algemeen heerschende in wetenschappelijke,
speciaal in natuurwetenschappelijke kringen, moest gebroken worden en als wapen daartoe liet zich voor alles
gebruiken dat deel der Kantiaansche philosophie, dat te
zijner tijd een soortgelijken, eveneens negatieven dienst
had moeten doen tot bestrijding van de rationalistische
metaphysica der Aufklarung. Maar sedert hebben wij
Kant toch wel wat breeder en dieper leeren verstaan. De
Kant-philologie, het met de grootste zorgvuldigheid en
nauwgezetheid bestudeeren van elke letter van Kant's
gedrukte en ongedrukte nalatenschap, die haar middelpunt vond in de uitdrukkelijk daartoe in het leven geroepen
Kantgesellschaft en haar orgaan de Kantstudien, heeft
haar weinig dankbaren maar uiterst noodzakelijken arbeid
verricht. En op grond daarvan mogen wij thans in Kant
wel iets anders en grooters zien dan den „Alleszermalmer",
zooals Mozes Mendelsohn hem doopte wegens zijn aanval
op de gangbare verlichtings-philosophie, den negatieven
geest, dien velen om de aangegeven historische reden ook
thans nog in hem zien. wij weten thans dat hij in 't diepste
van zijn geest niet een afbreker, maar een grondlegger is
geweest, niet de beeindiger van een wijsgeerig tijdperk,
maar de beginner van een nieuw.
Maar juist, omdat wij dit helder gaan inzien, omdat
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wij in hem den baanbreker begroeten voor gansch nieuwe
wijsgeerige probleemstellingen en methoden, daarom
mogen wij tevens uitspreken dat de strijd waarin Kant
zelf gewikkeld was, voor ons historisch begint te worden.
Naar het uiterlijke toont zich dit reeds hierin dat diezelfde
Kantgesellschaft, die juist met het oog op de allernauwkeurigste bestudeering en interpretatie van Kant's geschriften werd gesticht, zich andere doeleinden gaat stellen. Uitdrukkelijk werd dit verleden jaar uitgesproken
toen Liebert, een harer leiders, Nederland bezocht om
er de afdeeling Nederland te stichten. En de jongste
jaargangen der Kantstudien bevestigen het. Naar het
innerlijke, en dus veel belangrijker, vertoont zich dit
los worden van het tijdelijke en voor ons „historisch
gewordene" in Kants geschriften ongetwijfeld heel duidelijk in de nieuwere stroomingen waarop Peter Wust terecht
wijst. Men zou trouwens de lijst nog kunnen uitbreiden.
Verwonderingwekkend mag het genoemd worden, dat
van een zoo belangrijke poging als die van William
Stern, om te komen tot een personalistische metaphysica 1),
door Wust in 't geheel geen notitie is genomen. En na
het verschijnen van Wust's boek heeft Rickert door
het grootsch opgezette eerste deel van zijn System der
Philosophie 2) bewezen, dat inderdaad het philosofeeren
der Badensche school uitloopt op een systematisch
doordachte wereldbeschouwing, al vermijdt Rickert daarvoor ook den naam : metaphysica. Ja zelfs de Marburger
richting, terecht gekenmerkt als de meest anti-metaphysische van alle na-Kantiaansche scholen, heeft zich aan
dezen invloed niet kunnen onttrekken. En zoo zagen
wij in 't vorig jaar van niemand minder dan van Cohen's
opvolger en Natorp's collega, van Nicolai Hartmann,
een Metaphysik der Erkenntnis verschijnen.
1) Person and Sache. Barth, Leipzig 1906. Die menschliche PersOnlichkeit, aldaar 1918. Het nog ontbrekende deel, de Wertphilosophie, zal in korten tijd verschijnen.
2) Men zie mijn uitvoerige bespreking ervan in het Tijdschrift
voor Wijsbegeerte 1921 p. 337.
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Inderdaad, de dagen van het alleèn grondstoffen aandragen, van het alleen grondslagen leggen, zijn voorbij.
Wij hebben weer behoefte om systemen te bouwen, het
geheel van een wereldbeschouwing. En wij hebben den
moed daartoe hervonden ongetwijfeld gedeeltelijk daarom,
omdat wij overtuigd zijn dat dank zij den noesten vlijt
en den stoeren arbeid eener vorige generatie, thans het
kennistheoretische fundament steviger dan ooit te voren
is gelegd. En ook in dit bouwen mogen we ons naar onze
vaste overtuiging leerlingen van Kant blijven noemen,
wien het toch in zijn gansche streven, in het eigenlijke
wezen van zijn denken, te doen was om het eeuwige en
onvergankelijke, de diepste werkelijkheid, die hij in de
terminologie zijner dagen als de intelligibele wereld
aanwees.
Weliswaar, dien naam zullen wij moeilijk kunnen behouden. De intelligibele wereld schijnt een misleidende
aanduiding van die werkelijkheid, die juist inadaequaat
is aan de vormen van ons intellect. Verstandelijke beschouwing — dat behoort toch wel tot het blijvende
dat alle denkers van dezen tijd als gemeenschappelijk
goed uit Kant's erfenis hebben aanvaard blijft beperkt
tot het tijdelijk-ruimtelijke. Haar zekerheid en vastheid
ontleent zij juist daaraan dat zij zich beperkt tot de
ordening der verschijnselen in ruimte en tijd, dat zij niet
poogt door te dringen tot het eeuwigheidsrijk, dat zich
daarin openbaart, maar tevens omsluiert.
Maar is met de aldus uitgesproken beperking het antimetaphysische van deze gedachtenwereld toch niet opnieuw gesteld en volgehouden ? In zekeren zin, ongetwijfeld ja. Een terug gaan tot voor Kant, tot de naieve
pogingen om een adaequate, bewijsbare, algemeengeldige kennis van het diepste wezen aller werkelijkheid
te krijgen, schijnt mij inderdaad voor thans en alle
toekomst uitgesloten. In den zin waarin de wijsbegeerte
voor Kant een metaphysica als de rationeele wetenschap
bij uitnemendheid zocht, kunnen wij er niet meer in
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gelooven. Wanneer wij thans in onze wijsbegeerte het
woord metaphysica niet meenen te kunnen ontberen,
moeten wij er lets anders onder verstaan dan zulk een
wetenschap 1). Het kenmerkende van deze is, dat zij
bewijsbare waarheid wil geven, stellingen die voor ieder
normalen geest controleerbaar zijn, en waarover menschen
van een zekere deskundigheid althans, het ook eens moeten
worden. Aan zulke stellingen immers denkt men meestal
als men van wetenschappelijke uitkomsten en wetenschappelijke zekerheid spreekt. Laat ik ter illustratie
enkele voorbeelden uit verschillende gebieden van wetenschap geven. Over de vraag of het getal 1117 in factoren
ontbindbaar is zullen verschillende menschen op 't eerste
gezicht wellicht verschillend oordeelen. Maar het is niet
twijfelachtig, dat alien die den zin van de vraag verstaan,
mits hun een behoorlijke tijd gelaten wordt, tot een en
hetzelfde ondubbelzinnige antwoord zullen komen. Nu
ligt de zaak hier al bijzonder eenvoudig, omdat wij hier
niet met een stuk empirische werkelijkheid, maar met
onze gedachten-constructie te doen hebben. Maar nemen
wij een ander voorbeeld. Bij het nagaan van zekere beschouwingen van Sadi Carnot over de hoeveelheid arbeid,
door een stoommachine te leveren, kwam Clausius tot de
stelling dat warmte van een bepaalde temperatuur nooit
geheel in arbeid kan worden omgezet, maar dat een deel
ervan steeds achter blijft in den vorm van warmte, doch
van lager temperatuur. Deze stelling van Clausius vond
aanvankelijk veel bestrijding, thans echter is er geen
physicus meer die haar betwist. En wanneer een jeugdig
beoefenaar del natuurkunde, bijv. bij een ex' men, een
afwijkende meening velkondigt, zouden wij dat niet
registreeren als een andere opvatting, die toch ook haar
1) In een artikel in Paedagogische Studien van 1920 (Dl. I, p.97) heb
ik den samenhang van wetenschap en wereldbeschouwing uitvoeriger
behandeld naar aanleiding der vraag : Is Paedagogiek wetenschap ?
Ik moet daarheen verwijzen voor een uitvoeriger toelichting van mijn
standpunt, terwip ik mij hier met het oog op den omvang tot het allernoodigste bepaal.
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rechten heeft, maar wij zeggen dat die bewering f outief,
ontoelaatbaar is. Nu ligt het voor de hand te meenen,
dat die verkregen zekerheid het gevolg is van het feit,
dat wij hier te doen hebben met natuurwetenschappelijke ervaringen, die zich bijzonder leenen tot toetsing en
controle door het experiment. Ik wil ook geenszins tegenspreken dat dit hier een factor van beteekenis is, maar
het is toch niet de doorslag gevende factor. Laat mij dat
aan een tweetal voorbeelden uit het gebied der kultuurwetenschappen toelichten. Bij een lezing over tuchtscholen die ik voor korten tijd bijwoonde, werd het feit
geconstateerd dat de kinderen uit de tuchtscholen gemiddeld uit grootere gezinnen komen dan de Nederlanders
in 't algemeen. Een der toehoorders maakte daaruit de
gevolgtrekking, dat blijkbaar het groote gezin niet een
voordeeligen, maar een nadeeligen invloed op de opvoeding
oefent. Nu schijnt mij de stelling dat die gevolgtrekking
ten onrechte werd gemaakt, van bewijsbare juistheid te
zijn. Alleen reeds de opmerking dat de grootte van het
gezin in de verschillende sociale lagen der bevolking zeer
varieert, en dat de tuchtschoolfrequentie veeleer direkt
met de sociale hoogte, dan met de grootte van het gezin
in verband moet worden gebracht, zal volstaan om de
bedoelde overeenstemming tot stand te brengen.
Een ander voorbeeld. Tot voor niet zeer langen tijd
waren de geleerden verdeeld over de vraag of het Grieksch
waarin het Nieuwe Testament is geschreven, beschouwd
moest worden als een speciaal onder Joodsche invloeden
verbasterd, althans gewijzigd dialekt. Na de groote
papyri- en scherven-vondsten, die in staat gesteld hebben
tot de reconstructie van de algemeen gangbare volkstaal
in de eerste eeuw onzer jaartelling rond de Middellandsche
zee, is er eenstemmigheid omtrent de onhoudbaarheid
dier beschouwing bereikt.
Een wetenschappelijke metaphysica nu in den zin van
een geheel van voor ieder bewijsbare en bindende stellingen
schijnt mij onbestaanbaar. Nog niet zoozeer omdat wij
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ons alleen kunnen uitdrukken in denk- en taalvormen
die ontleend zijn aan de taal waarmede wij de ruimtelijk,
tijdelijk en kategoriaal gevormde empirische werkelijkheid
trachten te beheerscb en. Ongetwijfeld speelt ook dit
mede om ons het streven naar een adaequate weergave van
wat achter (!) die werkelijkheid ligt, of dieper gefundeerd
is dan die werkelijkheid, als in zich onmogelijk te doen
beschouwen. Alle metaphysica is uit Karen aard inadaequaat, zij is beeldspraak, een tasten en stamelen. En
reeds om die reden molten wij niet verwachten overal tot
voor alien gelijke uitspraken en uitkomsten te zullen
komen. Maar er is meer. In het geheel onzer levens- en
wereldbeschouwing drukken zich uit onze diepste, meest
essentieele levenservaringen. Dat wat de meesten van
ons zelden of nooit onder woorden brengen, wat velen
schromen anders dan in den meest vertrouwden kring uit
te spreken, en juist daarom zoo goed als nooit wetenschappelijk wordt verwerkt, is volstrekt beheerschend
voor den opbouw zoowel van een naieve, populaire als
van elke meer systematisch doordachte metaphysica.
Maar hebben wij het recht te veronderstellen dat deze
diepste en teerste levenservaringen voor ieder dezelfde
molten zijn ? Zou het niet kunnen, dat het materiaal
waaruit de een zijn wereldbeschouwing opbouwt niet
identiek mag worden geacht met dat van den ander ?
De eerste vraag bevestigend, de tweede ontkennend te
beantwoorden is niet een vanzelfsprekende vooronderstelling vow alle wijsbegeerte, het is veeleer zeif een
metaphysisch resultaat dat door de verdedigers aannemelijk behoorde te worden gemaakt voor anders
denkenden, wanneer zij daartoe in staat waren.
Maar als nu het geheel onzer wereld- en levensbeschouwing zich niet laat brengen in dien vorm der dwingende
bewijsbaarheid, die het positieve wetenschappelijke denken
kenmerkt, waarom dan er over gesproken, waarom verstandhouding gezocht met andere menschen ? Of althans
waarom gestreefd naar systematische en geregelde doordenking ? Immers eerst hiermede vangt het streven naar
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een metaphysica aan. Buiten zekere denkbeelden omtrent
God, de wereld en zich zelf kan niemand, maar zouden
we dit alles dan maar niet laten in de sfeer der vage
gemoedelijkheid of der intuItieve verzekerdheid zonder
pogingen te doen om te geraken tot logischen samenhang
en theoretische consequentie ?
Mijn antwoord is tweeledig. In de eerste plaats beoefenen wij metaphysica, d.w.z. trachten wij naar logischen samenhang en consequentie in het geheel onzer
wereld- en levensbeschouwing omdat wij het niet laten
kunnen. De theoretisch aangelegde geest kan niet op den
duur een deel, en nog wel het allerbelangrijkste deel van
het geheel der levenservaringen, van zijn beschouwing
uitsluiten. Nil humanum a me alienum puto, is het devies
van ieder, die op den naam van philosoof aanspraak
maakt ; hij kan geenerlei levensterrein en geenerlei
levenshouding uitsluiten buiten het gebied waarop hij
samenhang en zoo mogelijk eenheid zoekt. De vraag naar
het waarom en het waartoe maakt voor geen enkele
barriêre halt. En zelfs het inzicht dat de verworven
kennis inadaequaat is, of om met Paulus te spreken, dat
wij hier zien „door eenen spiegel in eene duistere rede"
weerhoudt ons niet naar de mate onzer krachten steeds
op nieuw naar diepere benadering te streven.
Naast deze theoretische is er een practische noodzakelijkheid. Wij kunnen het streven naar een zoo veel mogelijk
consequente, zoo veel mogelijk naar alle zijden theoretisch
doordachte 'evens- en wereldbeschouwing niet opgeven,
ter wille van ons leven en ons handelen. De kring van
het bewijsbare, adaequaat kenbare en in woorden uitdrukbare is klein. Hoe klein hij is, dat realiseeren wij ons
eerst als wij werkelijk ernst gaan maken met den eisch
van strenge „bewijsbaarheid". Maar het leven brengt
ons dagelijks en voortdurend buiten dit terrein. Als
staatsburgers, als opvoeders, als mensch onder menschen,
staan wij voortdurend voor gewichtige beslissingen. Wij
kunnen niet volstaan, zooals de zuivere theoreticus zou
doen, met te constateeren dat hier een eenduidige, voor
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ieder logisch dwingende redeneering ontbreekt. Want ons
handelen op grond daarvan opschorten — en opschorten
ad calendas Graecas — is 66k handelen en misschien wel
het meest onverdedigbare handelen.
Maar willen wij de keuze, waarvoor wij toch elk o c,\genblik zijn geplaatst, niet overlaten aan het geisoleerde
oogenblik, aan het toeval en de willekeur van het moment,
dan dienen wij het geheel onzer overtuigingen, de neerslag
al onzer levenservaringen, zooveel dat mogelijk is samen
te denken, door te systematiseeren, eenheid, orde, samenhang daarin te brengen. Dat behoeft Diet te beteekenen
en beteekent voor mij ook niet gelijk het vervolg zal
dat wij algemeene abstracte regels
verduidelijken
zouden hebben op te stellen, waarvan onze houding in een
individueel concreet geval slechts een bijzondere toepassing zou zijn op de wijze waarop bijv. de ethiek
van Kant alle handelingen wil herleiden tot bet toepassen
van vooraf opgestelde principes of Maximen. Maar het
wil wel zeggen dat het van de grootste beteekenis is
voor onze geheele levenshouding, voor de plaats die wij
innemen in het geestelijk leven van onzen tijd en ons
yolk, voor den invloed dien wij oefenen op onze medemenschen en den stijl waarin wij ons leven inrichten,
wowel als voor de beslissingen en wegen die wij order
bepaalde omstandigheden kiezen, wat voor ons de
leidende begrippen zijn over de diepste werkelijkheid, wat
onze steunpunten zijn bij het systematiseeren onzer
wereldbeschouwing, bij het tot een samenhangend en
leveed geheel maken van wat zonder die leidende begrippen slechts losse en vage gedachtenbrokken zouden
blijven.
In dezen zin zijn de volgende uiteenzettingen te verstaan. Ik ben er mij bewust van dat op het gebied van
wat ik metaphysica meen te mogen noemen : het geheel
eener gesystematiseerde levens- en wereldbeschouwing,
bewijsvoering in eigenlijken zin niet mogelijk is. In de
plaats van het „bewijzen", treedt een „getuigen". Een
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ieder kan slechts uitspreken op welke wijze hij zelf de
wereld in haar diepste wezen ziet, welke kategorieen en
begrippen hem het meest dienstig zijn om het geheel van
zijn overtuigingen tot een samenhangend geheel, een
eenheid op te bouwen, hij kan en zal de hoop koesteren
dat ook anderen daarin hun diepste levensinzicht zullen
terug vinden, maar hij mag hun dat niet als bewijsbare
wetenschap opdringen zoomin als hij het diepste zijner
overtuigingen zal prijs geven, omdat , zij niet in het Procrustesbed van eens anders beschouwingen zouden passer.
Toch is daarmede geenszins een of ander relativisme
bedoeld. Ik zal op dit punt nog nader moeten terugkomen. Hier kan ik volstaan met te zeggen dat het
volstrekt niet de bedoeling van het voorgaande is om
ieder „philosophisch systeem" of iedere „metaphysica"
met iedere andere principieel gelijkwaardig te verklaren.
Integendeel. Er is een maatstaf, of liever er zijn maatstaven ter onderlinge vergelijking en meting. Hoe meer
omvattend, hoe ruimer een systeem is, hoe grooter het
materiaal is van waarneming en levenservaring erin verwerkt, des te grooter zal zijD waarheidsgehalte zijn.
Daarom is een systeem als het matefialisme zoo armzalig,
kan het nauwelijks op den naam van systeem aanspraak
maken, omdat het onmachtig blijkt de meest geweldige
levensgebieden, ja het leven zelf in zich op te nemen.
Andererzijds staat een metaphysisch systeem des te
hooger, naarmate het theoretisch meer doordacht, systematisch meer tot een eenheid is gemaakt. Naarmate dus
de leidende kategorieen ervan meer op elk zijner onderdeelen hun beteekenis kunnen doen gevoelen. Niet in
dien zin natuurlijk, dat er logische afleidbaarheid van
het een uit het andere zou moeten zijn en dat men loochent
wat zich daartegen verzet. Integendeel, het zooeven
genoemde criterium is primair tegenover het thans
besprokene. Grootere rijkdom van omvatting is meer
waard dan grootere logische strengheid ten koste van
den inhoud. Maar waar de inhoud tot zijn recht komt
zal een philosophisch systeem des te hooger mogen worden
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gewaardeerd, naarmate het meer „aus einem Guss" is.
Dit beteekent dus, dat men een wijsgeerig systeem niet
moet beoordeelen naar zijn uitgangspunt alleen, zelfs
niet hoofdzakelijk daarnaar. Niet of een wijsgeer „het
worden" of „het zijn" of welke andere kategorie ook
tot uitgangspunt zijner beschouwingen maakt, is van
beteekenis ; maar hoe omvattend het veld is dat hij van
daaruit kan bestrijken en hoe nauw de samenhang dien
hij ontdekt, is van beslissende beteekenis. „Aan hun
vruchten zult ge ze herkennen", dat geldt ook en vooral
van wijsgeerige systemen. Aan de consequenties die een
metaphysica meebrengt voor allerlei terreinen van leven
en handelen kunnen wij ten slotte alleen afmeten of wij
ons onder haar aanhangers of tegenstanders zullen
scharen. Een metaphysica moet uiting geven aan het
diepste levensinzicht dat in ons leeft. Het zijn onze
beslissingen in ethische, religieuse, staatkundige, paedagogische, aesthetische vragen, niet in de eerste plaats
logische of dialektische zuiverheid, die bepalen welk
metaphysisch systeem wij alas het onze zullen aanvaarden.
In dien zin blijft Fichte's woord : „Was fiir eine Philosophie man wdhle, hangt davon ab was fur ein Mensch
man ist", voor alle tijden waar.
Maar andererzijds is het niet minder waar, dat de keuze
van ons philosophisch systeem van grooten invloed wordt
op onze levensbeslissingen en ons handelen. Want het
is juist de taak van zulk een systeem eenheid te brengen
in onze beschouwingen, ze tot een organisch geheel te
verwerken. Daarbij zullen wij ons betrappen op menige
inconsequentie, zullen wij zien dat wij lang niet altijd
ernst hebben gemaakt met de beginselen die wij toch van
harte beamen. Het is niet zoo dat harmonie en innerlijke
overeenstemming ons zonder moeite in den schoot vallen.
Zij worden slechts veroverd als de vruchten van inspanning
en harden strijd.
Zien wij nu rond in de geschiedenis van het menschelijk denken, dan ontwaren wij in hoofdzaak eigen-
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lijk slechts twee typen van wereldbeschouwing, die
men als idealisme en personalisme zou kunnen aanduiden.
Ik zeg met opzet twee typen van wereldbeschouwing,
niet twee metaphysische typen. Want terwip het idealisme
sedert den aanvang van het wijsgeerige denken in het
middelpunt der philosophische belangstelling heeft gestaan, zien wij de personalistische wereldbeschouwing
hoofdzakelijk vertegenwoordigd in de buiten-wetenschappelijke vormen der wereldbeschouwing : in mythus, kunst
en godsdienst. Slechts vier en daar ziet men bij oudere
philosophen gedachten op den voorgrond treden, die in
de personalistische sfeer thuis behooren. Des te merkwaardiger is het, dat de pogingen om weder tot den bouw
eener metaphysica te komen, waarvan in den aanvang
van dit stuk sprake was, niet slechts pogingen zijn tot
een metaphysica zonder meer, maar dat zij alle de kenmerken dragen sommige meer, andere minder, van wegbereiders te zijn eener personalistische metaphysica. Ik
geloof dan ook dat men veilig mag voorspellen dat de
strijd in de komende eeuw der philosophie allereerst
hierom zal worden gevoerd of het idealisme zijn oude
beheerschende positie zal blijven handhaven dan wel in
het personalisme een gelijkwaardigen mededinger wellicht
den over winnaar zal moeten erkennen.
Ik wil trachten in de volgende bladzijden het gronddenkbeeld van deze beide typen van wereldbeschouwing
te ontwikkelen om daarna kortelijk te schetsen, hoe bet
zich naar beide zijden uitwerkt op de verscnillende levensterreinen.
Evenwel, alvorens daartoe over te gaan, dien ik nog
uitdrukkelijk te waarschuwen tegen een anders bijkans
onvermijdelijk misverstand. 1k heb zooeven gezegd dat
ik zou trachten twee typen van wereldbeschouwing te
ontwikkelen. Maar een type is geen realiteit ; nergens
vindt men een stuk werkelijkheid dat zich geheel met het
type dekt. 1k beweer dus ook volstrekt niet dat de beide
typen, die ik onderneem te schetsen, ooit in de geschiedenis
in volkomen zuiverheid aan den dag getreder zijn. Ik
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beweer slechts, dat wij door deze typen in hun zuiverheid
te ontwikkelen, de werkelijk in de geschiedenis van het
denken optredende systemen — die altijd min of meer
beter zullen verstaan en beoordeelen.
mengvormen zijn
Maar er is meer. Ik kan niet over wereldbeschouwingen
spreken, zonder mij op personen te beroepen, die aanhangers dier beschouwingen waren. Want het is er mij
niet om te doen in abstracto twee mogelijke beschouwingswijzen te ontwikkelen, maar om te laten zien dat de
twee, die ik bedoel, het werkelijke geestelijke leven der
menschheid hebben beheerscht en nog beheerschen.
Doch wat ik nu zooeven zeide omtrent typevorming,
dat zij n.l. altijd iets heeft van een slechte foto, doordat
sommige trekken bijzonder scherp belicht worden en
andere in 't duister blijven, dat geldt dubbel sterk van
personen. Een levend mensch is altijd meer dan „aanhanger eerier wereldbeschouwing" en hoe grooter hij is,
des te meer geldt van hem het woord :
Ich bin kein ausgekliigelt Buch
Ich bin ein Mensch mit seinern Widerspruch.

Voor zuiver historische, voor biographische onderzoekingen, vooral ook voor hem die een mensch wil leered
kennen en liefhebben, zijn die „Widerspriiche" dikwijls
het allerbelangrijkste. En juist in het beeld van wie ons
het allernaast staat, verdragen wij vereenvoudigende
retouche het slechtst. Daarom zal ik heel moeilijk het
verwijt kunnen ontgaan, -wanneer ik mijn beweringen
tracht te staven door voorbeelden en citaten, dat zij die
ik citeer, in mijn voorstelling niet tot hun recht komen.
lk ontken dat ook volstrekt niet, integendeel. Het eenige
wat ik kan doen OM het verwijt te ontzenuwen, is er met
nadruk op Le wijzen dat strekking en opzet van dit opstel
deze behandelingswijze noodzakelijk maakt ; mijn bedoeling is systematisch, niet biographisch ; ik wil trachten twee verschillende richtingen van philosopheeren te
kenschetsen, twee polen van wereldbeschouwing aan te
wijzen ; de historisch gerealiseerde systemen liggen altijd
0. E. XXII 11
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ergens tusschen die twee polen in. Daarom kan het nice
als bestrijding van mijn beschouwingen gelden wanneer
men trekken aanwijst bij bepaalde denkers, die met het
door mij van hen geciteerde niet harmonieeren ; weerlegd
zou ik mij slechts achten zoo men kon aantoonen, dat
het fundamenteele verschil tusschen de twee typen die
ik tracht te ontwikkelen, in waarheid niet bestaat.
§ 2. Idealisme en Personalisme als de beide hooftitypen

eener mogelijke metaphysica.
Hoe diep ook onderling verschillend, in een opzicht
komen idealisme en personalisme overeen ; beide blijven
niet staan bij de gegeven empirische, ruimtelijk-tijdelijke
werkelijkheid. Beide zijn dualistisch in hun wezen. Zij
onderscheiden tussch en een rijk der waarden en der
werkelijkheid. Daardoor staan zij vijandelijk tegenover
elk naturalisme, dat om in beeld te spreken alle werkelijkheid opsluit in hetzelfde vlak, ze in een zelfde niveau gelegen
acht. Welke namen men overigens aan dit monistisch
naturalisme moge geven is vrij onverschillig, of men
spreekt van materialisme, of spiritualisme of psychomonisme, het komt vrij wel op hetzelfde neer ; zoolang
alle denkbaarheid als in laatste instantie gelijksoortig
en gelijkwaardig wordt gedacht, is principieel elke normatieve, dus elke practische philosophic, onmogelijk geworden. Daartegenover ligt juist de kracht van idealisme,
zoowel als van personalisme hierin, dat zij beide 'mast
of achter de empirische werkelijkheid een transcendent
rijk der waarden kennen, dat zich in die werkelijkheid
openbaart, of waaraan deze deel heeft. Door die ondelscheiding in te voeren, door de empirische werkelijkheid
te beschouwen als nog iets anders dan bloote werkelijkheid,
als representante en draagster van iets dat zij, schoon
onvolkomen, weergeeft, winnen zij beide eerst de mogelijkheid om onderscheid te maken tusschen bet behoorende
en het zijnde, in tegenstelling met het metaphysisch
monisme dat alleen een zijn kept, en alle behooren tot
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een schijn, een waan moet verklaren. Tevens wordt zoo
een maatstaf gewonnen waaraan alle zijn kan worden
gemeten, en in principe althans de mogelijkheid geopend
niet alleen om onze diepe ontevredenheid met het bestaande te begrijpen, maar tevens om de richting aan
te geven, waarin elke her-vorming van de empirische
werkelijkheid zich zal moeten bewegen. Gelijk het waarheidsvertrouwen, het geloof dat er waarheid is die door
menschen kan worden benaderd, het uitgangspunt is van
alle theoretische philosophie, zoo ligt in dit dualisme
van waarde en werkelijkheid het onwrikbare punt van
Archimedes, waarop elke practische philosophic haar
pogingen zal moeten later rusten
Terwijl dus in dit bij uitstek belangrijke vraagstuk
beide beschouwingswijzen dezelfde keuze doen, gaan zij
aanstonds uiteen bij de nadere bepaling van hetgeen de
empirische, ruimtelijk-tijdelijke werkelijkheid te boven 1)
gaat. Voor het idealisme is het rijk der waarden een rijk
van ideeen. Daarbij mag het woord niet genomen in den
modernen zin van denkbeelden of voorstellingen („hij
heeft er geen idee van" enz.) maar in den oorspronkelijken
van eeuwige, onveranderlijke vormen. Elke idee is in
zich zelf een volstrekte, ongedifferentieerde eenheid ;
haar waarde ligt juist in die eenheid en algemeenheid.
De idee van het schoone is datgene, waarin alles wat
schoonheid bezit overeenstemt ; de idee van den mensch
is het algemeene, waarin alle menschen op elkaar gelijken.
Maar de idee kan zich in de empirische werkelijkheid niet
volledig openbaren.Doordat zij de stof, althans het tijde1) Ik behoef er nauwelijks op te wijzen dat het „te boven gaan"
waarvan hier gesproken wordt, evenals „dieper zijn" of „achter de
empirische werkelijkheid liggen" beeldspraak is, maar noodzakelijke
beeldspraak. Onze taal is nu eenmaal gevormd aan de ruimtelijk-tijdelijke wereld, en wij kunnen het transcendente slechts langs omwegen
benaderen. Hier ligt juist een van de omstandigheden, die een adaequate
kennis van het transcendente onmogelijk maken. Ik behoef dus geen
verschooning te vragen voor dit onnauwkeurige, maar onvermijdbare
woord-gebruik, dock wil, om misverstand te voorkomen, slechts de
aandacht er op vestigen.

176

PEIISOONLIJKHEID EN IDES.

lijk-ruimtelijke voor haar verwerkelijking behoeft, verliest
zij haar eenheid en algemeenheid. Er ontstaat veelheid en daardoor veelvuldigheid, afwijking en dus afval
van den oorspronkelijken glans der idee. En hoe dieper
de idee verstrikt geraakt in de stof, des te zwakker wordt
haar vormende kracht, des te grooter verschillen ontstaan
tusschen de afbeeldingen, des te armer en leeger aan
haar waarde wordt de werkelijkheid. Het is dus het
individueele en bijzondere, dat aan den tegenpool der
idee staat ; alle waarde is ongedeeld en algemeen, al wat
individueel en bijzonder is, is waardeloos.
Het is Plato, die deze grootsche conceptie heeft ontworpen, een van de grootste gebeurtenissen uit de gansche
geschiedenis der wetenschap. Men realiseert zich in 't
algemeen nog veel te weinig van hoe groote beteekenis
die daad voor onze geheele kultuur is geweest ; bijna alle
wijsbegeerte van voor onzen tijd staat onder den direkten
invloed ervan. 1k zal dale ook hier en in 't volgende waar
ik het idealisme wil kenschetsen meestal niet een der
lateren, maar den grootmeester van het idealisme zelf
of zijn beste commentatoren aan het woord laten.
Laat mij dus allereerst door eenige citaten nader staven
dat de idee als het waardevolle, dat zich openbaart in
deze vergankelijke, veranderende en dus in zich zelf
waardelooze wereld, het eene, ongedifferentieerde, algemeene is. Wij lezen bij Gompertz, Griechische Denker,
II, p. 407: „leder individueel ding en ieder individu is
voor hem (Plato) de ontoereikende copie van een volmaakter algemeenheid. Hoe kon hem in dezen gedachtengang iets gelegen zijn aan het behoud van het„bijzondere",
aan de vermenigvuldiging van de varieteiten van zulke
onvolkomenheden, en daarmede ook aan de individualiteit ?"
En op p. 406 : „Plato bestrijdt in haar eigenlijkste
wezen de Individualiteit, en wel evenzeer de veelsoortigheid der individuen als de innerlijke menigvuldigheid
van den enkeling. Het laatste blijkt zoo duidelijk mogelijk
uit het beeld, dat hij van den „democraat", d.w.z. van
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zijn Atheenschen tijdgenoot ontwerpt. „Bontheid" en
„veelvormigheid", dat zijn de ergste verwijten die hij
tegen dit soort van menschen heeft."
En sprekende over de ,Wetten" zegt Gompertz : „Nog
altijd is zijn streven erop gericht het zoogenaamde bijzondere overal uit het leven uit te roeien... Zooveel maar
eenigszins mogelijk behooren alien hetzelfde te prijzen
en te veroordeelen, zij moeten zich over hetzelfde verheugen en bedroeven."
Geheel daarmede in overeenstemming zegt Wilamowitz
in zijn Platon (p. 391) „Vooronderstelling van zijn staatstheorie is het geloof, dat de staat zooveel mogelijk juist
als de mensch een enkelvoudig wezen behoort te zijn,
dus als het ware een ziel moet hebben, doordat volkomen
gelijkgestemde zielen in de lichamen van zijn burgers
leven. Deze verloochening van de individualiteiten, die
elkander aanvullen, ook als zij elkaar weerstreven, is
zeker een dwaling, die zich overal voelbaar maakt. Maar
het is nu eenmaal het geloof, waarop Plato alles opbouwt
wij kunnen daaraan niets veranderen."
En op p. 409 als hij spreekt over Plato's leer omtrent
de ziel, vinden wij :
„Een ziel die door tallooze lichamen doorgaat, heeft geen
individualiteit en voor zoover zij ze toch in een bepaald
stadium heeft bereikt, moet ze haar weer afleggen. Plato's
ethiek en politiek erkent immers ook geen individualiteit,
evenals zij ook geen ontwikkeling kan laten gelden. De
staat moet, eens voor al op de juiste wijze gesticht, eeuwig
dezelfde blijven ; zoo zullen ook de menschen daarin
dezelfden blijvell. Dit is zijn eisch".
En bij een van de beste Nederlandsche Plato-kenners
lezen wij : „De algemeenheid, hier ingezien is geen abstracte formule, maar de konkrete Algemeenheid van
den Geest, die in alien dezelfde is 1)."
1) Bierens de Haan. Tijdschr. v. Wijsbegeerte, 1919, p. 197. De
cursiveering is van mij. Dit citaat en het volgende is ontleend aan
een opstel : Platonisme ? waarin Bierens de Haan de redevoering
over Staatspaedagogiek en Persoonlijkheidspaedagogiek bestrijdt,
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En even vroeger (p. 195) : „De eerbiediging der persoonlijkheid, waarvoor Kohnstamm opkomt, en waarvoor hij meent het Platonisme te moeten verwerpen, vraagt
echter een andere beschouwing dan eene die differentiatie
tot wachtwoord heeft. Want zij wil in iederen persoon
waardeeren de persoonlijkheid, d.i. de diepte, d.i. de
goddelijkheid en dus juist datgene wat in alien hazelfde is".
Hier wordt dus, op echt idealistische wijze, als vanzelfsprekend verondersteld, dat het goddelijke in elken
mensch hetzelfde is, dat het goddelijke dus een ongedifferentieerde eenheid is en hoe meer de individuen daarvan
bezitten des te meer moeten zij op elkaar gelijken.
Geometrisch zou men deze gedachte aldus kunnen uitdrukken dat de hoogste waarde, het goddelijke, zich bevindt in het middelpunt van een groot aantal concentrische cirkels. De individuen in haar veelheid staan op
die cirkels, en hoe meer zij van het goddelijke vervuld
en ermede gevoed worden, des te meer naderen zij langs
de stralen die van het middelpunt uitgaan, tot dit middelpunt en dus tot elkaar. Hebben zij het middelpunt zelf
bereikt, dan is ook het onderscheid tusschen hen onderling verdwenen en te niet gedaan.
Maar deze conceptie is het nu juist, die het personalisme
bestrijdt. De waarden die zich in de empirische werkelijkheid openbaren, waaraan de werkelijkheid deel heeft, vormen niet een ongedifferentieerde eenheid. Daarom is het
naar personalistisch inzicht niet waar, dat wat het goddelijke in het eerie is, hetzelfde is als het goddelijke in het
andere ; twee dingen of menschen gelijken niet des te
waarin ik de tegenstelling : Idealisme, Personalisme voor 't eerst heb
gesteld. Ik moet echter verklaren dat zijn bezwaren mij niet overtuigd
hebben van ongelijk, eerder versterkt in mijn overtuiging dat wij hier
twee verschillende gevoels- en denkwerelden voor ons hebben, die met
elkaar onvereenigbaar zijn. Ik zou te veel in technisch-wijsgeerige
bijzonderheden moeten treden wanneer ik hier op de bedenkingen van
B. d. H. wilde ingaan. Ik hoop dat te doen in een apart artikel dat
binnen kort in 't Tijdschr. v. Wijsbegeerte zal verschijnen.
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meer op elkaar, naar mate ze meer van het goddelijke
openbaren. Het is niet waar, dat Luther en Franciscus
alleen verschillen door onzuiverheden, die afgelegd, door
bijkomstigheden die bestreden en uitgeroeid inoeten worden. Wil men ze aan elkaar gelijk maken, dan verarmt
en besnoeit men ze i l hun beste en diepste wezen ; het
meest waardevolle in den een is anders dan dat in den •
ander. En zooals het hier gaat, zoo is het op elk levensterrein. Het is naar personalistische overtuiging niet zoo,
dat twee kunstwerken te hooger zijn, 'laminate ze meer
op elkaar gelijken. Wat Giotto's fresken van Rembrandt's
portretten onderscheidt, is niet het toevallige en waardelooze, maar juist het meest echte en diepe. Elke poging
van den een om zijn werk meer op dat van den ander te
doen gelijken gesteld dat zij mogelijk ware — zou schade
en afbreuk doen aan het beste wat er in is te vinden.
Of neem nog een derde voorbeeld. Dante's wereldbeeld
dat van de Einsteinsche relativiteitstheorie bevatten
beide groote en diepe waarheden. Maar dat groote en
diepe ligt niet in het (trouwens bitter weinige) waarin
zij overeenstemmen. Beiden benaderen de waarheid van
zeer verschillende zijden en langs zeer verschillende wegen.
En hoe verder zij die benadering doorvoeren des te minder
zullen zij op elkaar gelijken.
Of met andere woorden : naar mate God's openbaring
iii deze empirische wereld voortschrijdt, wordt deze niet
armer, eênvormiger, enkelvoudiger, maar integendeel
rijker, veelvuidiger, gedifferentieerder. In half-mathematische termen zouden wij het aldus kunnen uitdrukken.
De verscheidenheid van den rijkdom Gods is oneindig
veel grooter (van een hoogere machtigheid) dan het aantal
der eindige en afhankelijke dingen. En hoe meer deze
dingen dus van dien rijkdom opnemen, des te grooter
wordt de onderlinge verscheidenheid die zij openbaren.
Ook ons geometrisch beeld van zooeven kunnen wij hier
gebruiken. Maar nu wordt het goddelijke niet voorgesteld
door het middelpunt van de reeks der concentrische
cirkels. Integendeel, dat stelt het waardelooze en leege
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voor. Het goddelijke wordt afgebeeld door den cirkel in
't oneindige en hoe meer de enkelvoudige dingen daartoe
naderen des te meer wijken zij onderling uiteen, differentieeren en verbijzonderen zij zich.
Voor het personalisme is dus ook het rijk der waarden
gedifferentieerd. Terwiji het idealisme slechts een soort
van waarden kent en kunnen kan, n.l. de ideeen : de
schoonheid, den moed, de rechtvaardigheid enz. die elk
opzichzelf weer slechts uitstralingen zijn van de gene
hoogste en alles doordringende idee, die van „het goede",
kan naar de personalistische beschouwing waarde zich
op meer dan gene wijze openbaren. Het personalisme
erkent de zakelijke waarde, de idee ; het kan en mag
spreken van schoonheid, en dapperheid en menschlievendheid, of van de idee der humaniteit. Het is noodig daarop
te wijzen omdat onze scherpe tegenoverstelling van
idealisme en personalisme den schijn zou kunnen wekken
alsof het personalisme aan de idee en aan alle idealisme
vijandig ware. Dat is geenszins het geval, integendeel
wat in het gangbare spraakgebruik als idealisme wordt
bedoeld, kan en moet door het personalisme worden
aanvaard en in zich opgenomen. De term idealisme zooals
wij hem bier gebruiken, heeft een engere meer technische
beteekenis dan het vage spraakgebruik van het dagelijksch
leven. Dat is ongetwijfeld een nadeel, maar het is niet
te vermijden, omdat wij niet voor elk strenger, meer
wetenschappelijk spraakgebruik nieuwe namen en termer
kunnen gaan bedenken zonder een gansch onverstaanbare
terminologie te scheppen, die weer door andere m.i. nog
ernstiger bezwaren zou worden gedrukt. Maar om misverstand te voorkomen wil ik er daarom met des te meer
nadruk op wijzen, dat de idee haar plaats vinden kan
in het personalistische rijk der waarden, juist door de
veelvormigheid en de gedifferentieerdheid die daar
heerscht. Het personalisme kan wel de ideeenleer opnemen 1), maar niet omgekeerd het idealisme de persoon1) Het is m.i. een van de groote verdiensten van William Stern
den weg daartoe te hebben gewezen. Gedeeltelijk vindt men die be-
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lijkheid, wanneer wij onder idealisme verstaan wat wij
er hier doorloopend mee bedoelen, de leer n.l. dat het
rijk der waarden geheel en uitsluitend een rijk van ideeen
is. Wij hebben het boven reeds gezien dat juist wat de
persoonlijkheid uitmaakt, het bijzondere, individueele,
zich nooit en hergens herhalende of terugkomende, het
wezen- en waardelooze is voor de idealistische beschouwing.
Slechts in zooverre onttroont het personalisme de idee,
dat het daarin niet ziet de hoogste en meest verheven,
laat staan de eenige waarde. Hooger dan eenige idee,
dan eenige abstractie of algemeenheid, staat voor het
personalisme de waarde der persoonlijkheid, die mysterieuse en ons Loch zoo welbekende unitas multiplex, die
zich niet laat analyseeren noch beschrijven, omdat zij
oer-intuitie is en bet bewustzijn ervan al ons handelen
en denken begeleidt.
De wereld te zien niet als de openbaring van een Rijk
der Ideeen, maar als schepping en openbaring van een
Peisoonlijkheid, en van dit gezichtspunt alle andere
waardebeoordeeling afhankelijk te makers, dat is het
karakteriseerende voor het personalisme. Vandaar dan
ook dat ti Tij zoodra wij het personalistische standpunt
weergeven, niet meer spreken van de openbaring van
het goddelijke in deze wereld, maar van God die zich
in deze wereld openbaart.
Met dit verschil in uitgangspunt hangers nu samen de
meest fundamenteele verschillen op elk onderdeel der
wereld- en levensleer. Ik kan er natuurlijk niet aan denken
die alle hier breedvoerig te behandelen. Daartoe zouden
dikke boeken, een gansch uitgewerkt stelsel van wijsbegeerte noodig zijn. En dan, gelijk ik reeds zeide, in
schouwingen reeds in zijn op p. 163 genoemde werken nader uitgewerkt worden zij in zijn Wertphilosophie. 1k moet, hoewel noode,
er mede volstaan den lezer daarheen te verwijzen. Nog afgezien van
het feit, dat een bespreking prematuur zou zijn, zoolang de Wertphilosophie nog niet in druk is verschenen, zou de uiteenzetting voor
dit artikel veel te omvangrijk worden.
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tegenstelling met het idealistische stelsel verkeert het
personalisme nog slechts in de eerste stadien zijner ontwikkeling. Ook ik zelf ben allerminst met mijne gedachten
tot een afsluiting gekomen. En ik geloof ook niet dat de
uitwerking van wereldomvattende gedachten-systemen
als ik hier bedoel, de taak van een enkel mensch kan
zijn. Maar wel zie ik voor mij een aantal groote lijnen,
denkbeelden en beschouwingswijzen, alle uit het fundamenteele inzicht van het personalisme afgeleid, die wegwijzend kunnen en m.i. behooren te worden op de verschillende levensterreinen. En hoewel ik mij helder bewust
ben van het onafgewerkte en schetsmatige van wat ik
hier kan aanstippen, meen ik dat toch niet te mogen
nalaten om de redenen in de eerste paragraaf ontwikkeld.
The proof of the pudding is in the eating, dat geldt ook voor
een metaphysica zoo als zij mij voor oogen staat. Aileen
in een systematische samenvatting van het geheel, in
een principieele doordenking van alle terreinen van kW.tuur en natuur van uit een gezichtspunt, ligt het kriterium
voor het goede recht van zulk een metaphysische beschouwing. Slaagt zij erin aan te toonen dat de kategorie,
die zij als de meest fundamenteele aan al haar overdenken
ten grondslag legt, inderdaad toepasselijk is op elk ten'ein
der wijsbegeerte, dat die kategorie den kern van een
synthese levert waaromheen het geheel eener levens- en
wereldbeschouwing zich kan groepeeren, dan heeft zij
gedaan al wat van haar m.i. terecht mag gevraagd worden.
Zij heeft dan geleverd een mogelijke metaphysica. Of wij
die wijsbegeerte zullen aanvaarden als onze eigene, dan
wel under erkenning van haar innerlijke consequentie
en geslotenheid toch een andere wijsbegeerte zullen verkiezen, dat is niet meer een zaak van wetenschap en
bewijsbaarheid. Het is een daad van diepste levenskeuze,
het zal er van afhangen of wij het meest eigenlijke en
sterkste onzer levenservaring ongeschonden naar zijn
aard en wezen daarin terugvinden. Of dat al dan niet
het geval is, laat zich niet door aprioristische deductie
vaststellen of bewijzen. Een ieder zal het alleen voor
zichzelf kunnen beamen of verwerpen.
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Idealisrne en Personalisme in hun doorwerking op
de verschillende levensterreinen.
Laat ons daarom thans in een korte schets nagaan op
welke wijze de beide metaphysische systemen waarover
wij handelen, zich kenmerken in hun uitwerking ten opzichte der belangrijkste terreinen des levens : het
idealisme, de leer die de hoogste waarde ziet in ongedifferentieerde eenheid en algemeenheid, en het personalisme
dat de gansche wereld tracht to begrijpen naar analogic
van de persoonlijkheid, de unitas multiplex, de eenheid
ill verscheidenheid ; die haar waarde verliest zoo haar
individualiteit en bijzonderheid, haar Einmaligkeit wordt
aangetast.
I. Logica en Wetenschapsleer.
Reeds in mijn boven genoemde cede over Staatspaedagogiek en Persoonlijkheidspaedagogiek heb ik het
een en ander gezegd over de beteekenis van idealisme
en personalisme voor de methodologie der wetenschappen.
1k verwijs daarheen als aanvulling van het weinige dat
ik hier laat volgen.
Bij den grondvester der ideeenleer, bij Plato, kunnen
wij aanstonds zien in welke richting een idealistische logica
en methodenleer ons voert. De idee is het eene en algemeene, waarin de verschillende exemplaren eener soort
overeenkomen. Daarom naderen wij tot de idee door
vergelijken van de dingen en zoeken van het gemeenschappelijke, terwijl van het individueele en bijzondere
wordt geabstraheerd. Abstractie en generalisatie, die den
weg tot de idee vormen, zijn daarom tevens de weg, de
eenige weg der wetenschap. De veelheid der dingen is
de schijn, die overwonnen moet worden, dien wij achter
ons moeten laten. Het hoogste model der wetenschap is
dan ook de wiskunde, die met die veelheid der empirische
wereld nauwelijks of niet bezoedeld is. Eigenlijl is de
1) Groningen, Wolters 1919.
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wereld van de wiskunde al een overgang tusschen het
empirische zijn en de ideeenwereld, haar objecten zijn
gansch doorzichtig en rationeel ; zij zijn scheppingen
van, en dus meetbaar door, adeaequaat aan het verstand.
Nauw in verband hiermede staat de groote rol, die
definitie en classificatie in de wetenschap spelen. De
ware werkelijkheid is algemeen en rationeel, wat niet
die vormen van het denken kan aannemen, is irrelevant.
Daarom moet het essentieele van elk ding ook in een
stel woordeii kunnen worden uitgesproken ; elk ding
moet kunnen worden ged(finieerd, evenals in de wiskunde.
En wel zullen al die definities weer op elkaar kunnen
worden betrokken, elk woord in elke definitie voorkomende, zal weer in een systeem van algemeene begrippen zijn plaats kunnen erlangen. Rationaliseering van
de geheele werkelijkheid en classificeering van elk ding
in het aldus ontstaande schema wordt het ideaal der
wetenschap. Wij zien op deze wijze het trotsche gebouw
der Aristotelische logica verrijzen, die het onderneemt
alle menigvuldigheid van menschelijke redeneeringen
terug to brengen tot 66nzelfde type : de subsumtie onder
steeds wijdere begrippen. Misschien is niets zoo typeerend
voor de geweldige macht, die het idealisme in het Europeesche denken verworven heeft, als het feit dat nog altijd,
ook door denkers die heel ver van de Aristotelische metaphysica zijn verwijderd, geredeneerd wordt over zijn
syllogistische figuren, alsof zij de eenig denkbare waren,
terwijl in de werkelijkheid van het levels onzer wetenschappen die formeele logica geen rol hoegenaamd meer speelt.
En geen wonder ; het groote ideaal der wetenschap dat
Aristoteles voorzweefde, de indeeling en rangschikking
der werkelijkheid naar steeds meer omvattende begrippen,
opdat Wij opstijgende van de lagere naar de hoogere,
meer algemeene en meer abstracte ideeen ten slotte de
hoogste en dus meest algemeene zouden leeren kennen,
dat ideaal is immers reeds lang door de positieve wetenschappen ter zijde gesteld.
In stele van de eene algemeene en overal aanwendbare
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methode zijn tal van werkwijzen gekomen, oiiderliiig
verschillend naar gelang van de bewerkte stof en van
bet wetenschappelijk doel, dat wordt beoogd. In de
werkelijke wetenschappen is daarbij reeds sedert lang de
gedachte aan een rationaliseering der werkelijkheid opgegeven. Deductie en abstractie alleen vermogen geen
wetenschap te scheppen ; nit het begrip alleen kan geen
empirische wetenschap worden opgebouwd. Aileen de
twee-eenheid van aanschouwing en begrip levert geldige
wetenschap. En het aanschouwelijke, het gegevene, aan
de ervaring ontleende, is een principieele veelheid, die
zich niet zonder rest laat rationaliseeren. Wie „ervaring"
zegt, zegt „irrationaliteit, onmeetbaarheid aan, onafleidbaarheid uit het rationeele denken". Maar als dat zoo
is, kunnen wij ook niet a priori de eenheid van de methode
der wetenschap decreteeren. Naast de methode der abstraheerende eii generaliseerende wetenschap, die streeft
naar de idee, het algemeene, de wet, zullen wellicht andere
wetenschappelijke methoden, andere wegen tot theoretische ordening en beheersching van de werkelijkheid moeten
treden. ellichl, het is niet de taak der wetenschapsleer,
der methodologie, dat van zich uit vast te stellen. Maar
terwiji een idealistische logica het goed recht dier andere
methoden rnoet ontkennen, omdat er maar een weg is
die tot de idee leidt, zal een personalistische wetenschapsieer er den nadruk op leggen dat op den weg der
generalisatie en abstractie slechts een zijde van de empirische werkelijkheid Nvoidt gegrepen. Het indi-vidueele
en bijzondere heeft evenzeer, wellicht nog meet zijn
rechten, en de wetenschap zal dais ook wegen moeten
vinden om het te benaderen. Daarmede is tevens het
methodologisch monisme doorbroken ; principieel wordt
vooropgesteld dat niet alle wetenschappen naar eenzelfde
schema behoeven te zijn gebouwd, en dat dit schema
zeker niet d L der wiskunde behoeft te zijn. Ook de unieke
waarde der Aristotelische formeele logica wordt daarmede
ontkend ; naast het syllogisme dat veroorlooft een begrip
onder steeds wijdere eii wijdere begrippen te subsumeeren
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komen gansch andere gedachtenverbindingen en redeneeringen to staan. Met name het causale denken wordt
van oneindig veel grooter gewicht dan de classificatie
en de definitie naar genus proximum en differentia
specifica, die voor verreweg de meeste gebieden van
wetenschap (wellicht met uitzondering van de systematische biologie) vrijwel waardeloos geworden is. Sigwart's
Logik is wellicht het eerste samenvattende werk geweest,
dat geheel brekende met de traditioneele Aristotelische
gedachten, het onderzoek van de werkelijke veelheid der
wetenschappelijke methoden zich ten doel heeft gesteld.
Maar het overwicht van de idealistische beschouwing.
juist in de wijsbegeerte is nog steeds zoo groot, dat een
wetenschapsleer die principieel vooropstelt de pluriformitelt der wetenschappelijke meth oden en redeneeringen
nog slechts in de allereerste stadia van haar ontwikkeling
is. Alleen de baanbrekende arbeid van Rickert zij hier
genoemd, die eens voor goed het fundamenteele verschil
tusschen abstraheerend-generaliseerende ell individualiseerende, historische wetenschappen heeft blootgelegd.
Natuurlijk is het van personalistisch standpunt daarbij
Diet toevallig, dat juist het gebied der historie, het gebied
van het Einmalige, bijzondere en individueele bij uitstek,
het eerst aanleiding gegeven heeft tot het constateeren
van de principieele pluriformiteit der wetenschappelijke
methoden. Misschien is Rickert daarbij zelfs nog niet
ver genoeg gegaan. Hij heeft zich in hoofdzaak bepaald
tot de principieele verschillen in de begripsvorming
(Begriffsbildung) op natuurwetenschappelijk en historisch
gebied. Wellicht zou men tot niet minder ingrijpende verschillen concludeeren, zoo eens nauwkeuriger de methoden
der bewijsvoering op de verschillende gebieden werden
onderzocht. Bewijsvoering in strikten zin, zooals op het
gebied der mathesis, speelt in de natuurwetenschap een
overheerschende, misschien zou men mogen zeggen bijna
de eenige rol. Maar het is duidelijk voor wie onbevooroordeeld deze zaken beschouwt, dat er andere factoren dan
logische bewijsbaarheid meespelen, wanneer een kunst-
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historicus tracht aan te toonen dat zeker schilderij niet
aan Lionardo mag toegeschreven worden, of een philoloog
betoogt dat een zekere passage niet „past" in een overgeleverden tekst en dus een latere toevoeging is. Ook
dan wanneer hun betoog zooveel overtuigende kracht
bezit, dat alle deskundigen het aanvaarden en men dus
in zekeren zin met „bewijsbare waarheid" te doen heeft,
speelt hier jets tinders dan zuiver logische consequentie
een rol, n.l. het mysterieuse element van verstandhouding
dat de Duitschers met het woord Einftihlung aanduiden, zonder het daarmede natuurlijk in 't minst te
verduidelijken of begrijpelijker te maken. Maar begrijpelijk of niet, een felt is het immers, dat wij bijv. van de
noodwendigheid zeker ons onbekend schilderij toe te
wijzen aan de Venetiaansche en niet aan de Florentijnsche
school, op 't eerste gezicht overtuigd zijn, ook al zou het
ons ten eenen male onmogelijk zijn die overtuiging nader
in woorden, dus in algemeenheden, te staven.
Dat de gangbare idealistische logica en methodologie
aan deze irrationeele en anderssoortige „bewijsbaarheden", die toch in elke geestes-wetenschap een groote
rol spelen, is voorbijgegaan en zal moeten voorbijgaan,
ligt voor de hand. Een personalistische kennistheorie en
methodologie heeft des te meer reden er al haar aandacht
aan te geven, omdat wij hier wellicht in zijn eenvoudigsten vorm dat voor alle personalisme buitengewoon belangrijke verschijnsel tegenkomen van het personeele
contact, van de verandering die een persoonlijkheid ondergaat door de aanraking met een ander persoon of een
sfeer van gedachten of andere uitdrukkingsvormen van
menschelijk
wij zullen op deze bij uitstek gewichtige vraag nog
herhaaldelijk terugkomen. Hier wilden wij er slechts op
wijzen om te doen zien dat de overgang van idealistische
tot personalistische beschouwingswijze reeds op het meest
theoretische en formeele gebied der philosophie ons plotseling stelt voor gansch nieuwe vragen en probleemstellingen, die aan onze aandacht slechts ontgaan zoolang wij

188

PERSOONLIJKHEID EN IDEE.

bevangen blijven in het idealistische dogma van de eene
en algemeene wetenschappelijke methode, die der logische
generalisatie en abstractie.
II. Godsdienstphilosophie en metaphysica in engeren zin (Ontologie).
Het behoeft geen betoog dat de principieele keuze
tusschen idealisme en personalisme van de allergrootste
beteekenis moet zijn voor den vorm waarin wij onze
Godservaring trachten uit te spreken. Wie wellicht in
de voorgaande beschouwingen niet genoeg overtuigende
kracht gevonden heeft om van een personalistische en
idealistische kennistheorie en rnethodologie te spreken
ik ben de eerste om te erkennen dat tot een volledige uiteenzetting zeer veel breeder uitwerking noodzakelijk zou
zijn en hier slechts de allereerste aanduidingen zijn gegeven
---- die zal toch moeilijk kunnen loochenen, dat op het
gebied dat wij thans betreden de formuleeringen : de
hoogste waarde als Idee, of de hoogste waarde als Persoon,
inderdaad de diepste tegenstellingen aangeven.
Reeds boven hebben wij gezien dat een personalistische
beschouwing noodwendig er toe voert de onzijdige uitdrukking : het goddelijke, te laten varen, en te spreken
van den God, die de Schepper is van Hemel en Aarde.
De hoogste waarde kan in de sfeer van het personalisme
niet anders dan gepersonificeerd gedacht worden, begrepen worden als de hoogste persoonlijk/ieid. Zoo voert
het personalisme als noodwendige consequentie tot het
theisme, de leer van een persoonlijk God. Natuurlijk worden daarbij de bezwaren wel gevoeld, die zich kanten tegen
elke poging het onuitsprekelijke in woorden weer te
geven. Elke bepaling is een beperking, heeft, Spinoza
gezegd, en op dien grond ontkend dat wij God persoonlijkheid zouden molten toeschrijven. Men kan nog verder
gaan, gelijk menig mysticus, en elke toekenning van een
praedicaat op dezen grond afwijzen. Maar daarmede
wordt over 't hoofd gezien, wat wij 3uist op den voorgrond
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hebben geplaatst, dat aclaequate Godskennis op geenerlei
wijze bereikbaar is. Geen onzer woorden vermag een
beeltenis van Hem in zijn volheid te ontwerpen, wie zal
het ontkennen ? Toch is ook elk geloovige, ook de meest
consequente mysticus overtuigd, dat sommige woorden
en uitdrukkingen "beter bij Zijn wezen passen dan andere,
anders zou hij ophouden over Hem te spreken en te denken.
Hebben wij dus op ons standpunt het recht, met woorden, dus in gelijkenissen, te spreken over den Onuitsprekelijke, volmondig erkennen wij dat over een God
die slechts een transcendent Wezen ware, niets van
eenige beteekenis te zeggen zou zijn. Maar het is immers
juist de gemeenschappelijke grondgedachte zoowel van
idealisme als van personalisme, dat de empirische werkelijkheid en het rijk der waarden niet gescheiden werelden
zijn. De werkelijkheid is draagster van waarden, zij vertolkt God en openbaart Hem. Maar dan wordt de vraag
naar de vormen dier openbaring het principieele punt
van elke godsdienstphilosophie, ja de kern van elke
wijsbegeerte. En hier gaan idealisme en personalisme
in diepste wezen weer uiteen.
Door drie hoofdpunten wordt een personalistische
openbaringsphilosophie gekarakteriseerd. Wanneer het
persoonlijkheidsbegrip de hoogste openbaring van waarde
aanduidt, dan kunnen ook alleen personen de dragers
van Gods openbaring in deze wereld zijn. Niet in een
reeks van stellingen, in een leer, wordt Gods Wezen
naar zijn diepsten aard verkondigd, maar Hij zendt
personen, die ons zijn wezen vertolken, voor zoover het
ons hier gegeven is dat te bevatten. Is daarmede alle
natuur-godsdienst, alle naturalistische mystiek afgewezen,
er volgt verder tweeerlei uit. Vooreerst dat die openbaring niet overal en altijd gelijkmatig in de wereld te
vinden zal zijn. Er moge een algemeene openbaring zijn
in de natuur en in elk menschenhart, daarnaast en daarboven staat de individueele en bijzondere, die plaats heeft
niet gelijkelijk hier, daar en overal, nu, dan en altijd,
maar op bijzondere plaatsen en bijzondere tijden. Of
0. E. XXII 11
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m.a.w. Gods openbaring is historisch van aard. Wat de
groote onmogelijkheid is voor elke idealistische beschouwing, dat God op een bepaalde plaats of een bepaalden
tijd sterker, duidelijker zijn aanwezigheid zou doen gevoelen, dat is voor het personalisme een vanzelfsprekendheid. Lessings beroemde vraag, bijzonder typeerend
voor de idealistische Aufkldrungssfeer : Hoe kunnen
ooit toevallige historische feiten het bewijs leveren
voor eeuwige redelijke waarheden ? vindt dan ook in
personalistische denkwijze gemakkelijk een antwoord.
God is geen algemeenheid, geen abstractie, allerminst
een redelijke waarheid, of een stelsel daaruit opgebouwd,
maar hij is de Levende God. En daarom zijn het niet
„toevallige feiten", die concrete, individueele Einmaligkeiten waarin Hij tot ons spreekt. En juist de centrale
gedachte van het Christendom, de overtuiging die voor
de Grieken van alle tijden en landen altijd een dwaasheid
zal blijven, dat op een bepaalde plaats en een bepaalden
tijd concreet en individueel God zich in de voiheid Zijner
lief de heeft geopenbaard en menschelijke gedaante heeft
gedragen, die gedachte hoort, ondanks haar weergalooze
stoutheid, toch geheel thuis in de personalistische sfeer,
ja is er de uiterste consequentie en de sluitsteen van.
In het allernauwste verband daarmede staat nu het
derde kenmerk eener personalistische godsdienstphilosophie : Gods openbaring wendt zich allereerst niet tot het
verstand, maar tot het hart ; zij is ethisch, niet intellectualistisch van aard. Een leer laat zich overdragen
van geslacht tot geslacht, zonder dat zij die haar ontvangen in hun diepste wezen verandering ondergaan ;
anders is het wanneer een persoon in aanraking komt
met een persoonlijkheid ; de band die vader en kind,
man en vrouw, leermeester met leerling, vriend met
vriend verbindt, laat zich niet analyseeren en adaequaat
naar zijn inhoud beschrijven. Nog minder is dat het geval
wanneer wij in deze empirische werkelijkheid een Persoonlijkheid ontmoeten, die voor ons drager wordt van
Gods openbaring, de autoriteit in ons leven, wier gezag
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wij uit het diepst van ons wezen erkennen, aan Wien wij
ons toevertrouwen met geheel onze ziel. Wat aldus plaats
heeft is een hernieuwing der persoonlijkheid, een wedergeboorte, een nieuwe synthese dus, die zich geenszins
laat opvatten als een additie, een sommeering van onver
anderlijke elementen. Hier is weer dat irrationeele moment
van de werking van persoon op persoon, waarop wij boven
reeds wezen, dat wij alien in meerdere of mindere mate
uit eigen levenservaring hebben beieefd en op die wijze
kennen, maar dat zich nooit volledig in woorden laat
uitdrukken.
Principieel anders is elke idealistische religie gericht.
Bierens de Haan zegt het — met een uitzondering waarop
ik straks terugkom — naar mijn meening treffend juist
in het aangehaalde artikel (p. 198). „Het Platonisme,
geen voorbereiding tot het latere dogmatisme, zou men
wegens zijn eenheidsgedachte veeleer een voorbereiding
tot de mystiek kunnen achten, maar tot een intellektueele mystiek, waarin de geest het hoogste bereikt door
zich te verhelderen".
Inderdaad, op den weg van het idealisme komt men
nimmer tot het theisme, maar tot een pantheistische
mystiek, die juist ter wille van haar algemeenheid intellectueel is gekleurd. De Godheid niet een Persoon, (naar
Israelietisch-Christelijke denkwijze), maar een principe,
een norm of wet, een idee die het al doordringt en zich
daarvan niet laat scheiden, die typeerend Grieksche beschouwing vinden wij, het spreekt haast van zelf, bij den
gr oot-meester der Grieksche wijsbegeerte. „Dit is Plato's
Godheid, waarvan hij hier eens en nooit weer zonder
mythisch omhulsel te spreken gewaagd heeft. Vandaar
dat zij hier den bleurloozen neutralen naam draagt van
het goede. Den naam God vermijdt hij ditmaal, omdat
deze niet als praedicaat begrepen zou worden, maar als
iets persoonlijks, en dat zou iets zinnelijks met zich mee
voeren, dat profaneerend zou werken." Zoo zegt Wilamowitz :1. c. p. 418. En op p. 583 lezen wij bij hem : „Plato's
God is des ondanks aitijd het Goede, Ware, Schoone
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gebleven, dat alles doordringt, beweegt en levee geeft,
een Godheid, die wij liefhebben zonder te verlangen, dat
zij ons op haar beurt liefheeft, juist dus als Spinoza's
God". En op dit zoo principieele punt is Natorp, in zijn
beschouwingen anders zoo ver afwijkend van die der
andere Plato-kenners, het geheel met hen eens : „Aan
dezen schijn (bedoeld is een bepaalde uitleg van de beteekenis van den demioergos) zullen al diegenen zich
begeerig vastklampen, die er ik-weet-niet-welke bevrediging voor hun gemoed in vinden, te gelooven, dat Plato
toch in den grond een korrekt theist geweest is, God
niet onttroond heeft ten gunste van een zuiver formeel
en nog wel, waarvoor onze tijd zeer speciaal terugschrikt,
logisch principe". Zoo zegt hij op p. 198 van zijn Ideenlehre 1).
Het is duidelijk dat het voor deze beschouwing absurd
is, een historische openbaring, gebonden aan een bepaalde
plants of bepaalden tijd aan te nemen. God openbaart
zich altijd en overal gelijkelijk, in de natuur, maar bovenal
als logisch principe (zie het citaat van Natorp), in het
redelijke denken. Bijzonder typeerend voor idealistische
beschouwingswijze is de boven aangehaalde zinsnede van
Wilamowitz, dat het godsbegrip geprofaneerd zou worden
door er iets persoonlijks in te leggen 2). En daarom moeten
1) Leipzig. Meiner, 1921.
2) Nadat het bovenstaande was geschreven komt mij nog het
volgende typeerende voorbeeld in handen. In zijn „Lebenserinnerungen"
vertelt Paul Deussen, de bekende kenner der Indische wijsbegeerte,
van een toespraak op het Orientalistencongres te Christiania in 1889
gehouden, naar aanleiding van een scheppingshymne uit de Rigveda,
die aldus in Deussens vertaling eindigt :
Er, der die Schopfung hat hervorgebracht,
Der auf sie schaut vom hOchsten Himmelslicht,
Der sie gemacht hat oder nicht gemacht,
Der weiss es, — oder weiss auch er es nicht !
Deussen vervolgt dan : „In Anschluss an diese letzten Worte verstieg ich mich bis zu der Behauptung, dass das hOchste Wesen fiber
alle PersOnlichkeit erhaben sei, and schloss mit der Hoffnung, dass
die Zeit kommen werde, wo wir uns alle in dem Bekenntnisse vereinigen
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wij ons des te meer van onze persoonlijkheid ontdoen, naar
mate wij tot God willen naderen ; ontlediging, opheffing
van het concrete en individueele, het gedifferentieerde, om
te verzinken restloos in het Eene en het Al, dat is de
weg, dien de mystiek van alle tijden heeft genomen. Voor
zoover wij Westerlingen ons in die denkwijze kunnen
verplaatsen, lijkt mij dat toch ook de zin te zijn van
het Boeddhistische Nirwana. En zeer terecht schijnt
Schopenhauer mij een beroep op de Indische wijsbegeerte
en Plato aan het hoofd te plaatsen van zijn leer, die in
ruimte en tijd als het principium individuationis de bron
van alle kwaad ziet en alle heil slechts verwacht van de
uitblussching der persoonlijkheid. Of eigenlijk mag hier
van persoonlijkheid niet eens worden gesproken. Het
consequente idealisme kent geen werkelijke, slechts een
schijn-persoonlijkheid (men verg. het citaat uit Wilamowitz boVen p. 177). Ruimte en tijd zijn de sluier der Maya,
die dien boozers schijn wekken ; inkeer tot de godheid,
verlossing van de zinnelijkheid, van de stof en de wereld.,
beteekent opheffing van dien schijn en terugkeer tot
het Eene ongedifferentieerde Zijn.
Leiden dus idealistische en personalistische beschouwingswijze tot elkaar uitsluitende resultaten op godsdienstphilosophisch terrein, in de werkelijkheid van het

religieuze levee zijn zij meestal niet in hun zuiverheid
aanwezig. Met name in de geschiedenis van het Christendom vinden wij beide op de merkwaardigste wijze dooreengestrengeld. Juist dit is het punt, ten aanzien waarvan
ik boven een voorbehoud moest :maker op mijn instemming met het citaat van Bierens de Haan. Ik geef hem
volkomen toe, dat het idealisme nit zijnen aard en zonder
met eigen diepste overtuigingen in strijct te geraken niet
kan voeren tot de traditioneele christelijke dogmatiek.
Maar de historische ontwikkeling gaat vaak andere wegen
wiirden : Ich glaube an einen lebendigen, nicht aber an einen personlichen Gott !"
De sterke, onmiskenbaar religieuse hartstocht, die tot deze negatie
drijft, is zeer opmerkenswaardig.
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dan de wijsgeerige consequentie. En dat heeft ook hier
plaats gehad. Toen de oudste Christenheid voor de geweldige taak stond, haar grooten schat van geloofsbezit
ook theoretisch te doordenken, logisch te rechtvaardigen
en te formuleeren, stonden haar daartoe geen andere
hulpmiddelen ten dienste, dan die van de idealistische
Grieksche philosophie, op gansch anderen bodem gegroeid
dan den Palestijnschen, waar de eigenlijke geloofsinhoud
was gerijpt. Ein Werk des Griechischen Geistes auf dem
Boden des Evangeliums, zoo heeft Harnack dien arbeid
genoemd; misschien heeft men terecht gezegd dat eerder
gesproken moest worden van een werk van evangelischen
geest op den bodem van Griekenland, want het is de
inhoud van het Evangelie, die hier in den vorm van het
Grieksche denken ons wordt voorgehouden. Maar vorm
en inhoud laten zich hier, zoo min als elders, volledig
scheiden. En het antieke zoowel als het Middeleeuwsche
Christendom dragen dan ook duidelijk de kenmerken
van een vermenging van Israelietisch-personalistische
met Grieksch-idealistische trekken. En juist de traditioneele Christelijke dogmatiek mag daarom m.i. een spruit
van het idealisme worden genoemd, zij het dan ook niet
in de hoofdlijn.
Reeds de eisch van de eene, orthodoxe leer en de algemeene, ongedifferentieerde Kerk is zuiver idealistisch,
in den door ons bedoelden zin van dit woord. Het personalisme moet daartegenover stellen de pluriformiteit der
Kerk, omdat alleen in de rijke geleding en differentiatie
ervan Gods rijkdom kan worden benaderd. Op dit standpunt is dan ook de verbrokkeling van het Protestantisme
slechts schijnbaar een zwakheid, in werkelijkheid geeft
de edelsteen eerst dan zijn vollen glans als hij geslepen
wordt in tallooze facetten. Mits slechts de eenheidsband
der unitas multiplex blijft bestaan, die al die schakeeringen
bijeenhoudt tot de eene onzichtbare kerk. Maar die eenheid kan dan ook niet bestaan in de abstracte eenheid
eener leer, die uit Karen aard geen differentiatie toelaat.
Niet het algemeene en bindende dogma, maar de centrale
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persoonlijkheid van Jezus Christus is het, die de ware
kerk constitueert, en een elk behoort ertoe en mag zich
ertoe rekenen, die den levensband met Hem niet heeft
verbroken.
Maar niet alleen de uiterlijke verschijning, ook het
innerlijke religieuse leven wordt gekleurd door deze
denkwijze. Als typeerend bewijs daarvan moge de mis
worden genoemd, het zich telkens herhalende mystieke
offer, niet gebonden aan plaats op aarde of tijd. Voor
wie personalistisch, dus historisch denkt, ligt juist in die
voortdurende herhaling een vermindering, bijkans een
ontwijding van het êène centrale feit van Golgotha ;- het
is voor hem alsof de gedachte eraan aan diepte en ernst
verliest, zich afstompt, wanneer dat offer voorgesteld
wordt als in zijn diepste wezen telkens opnieuw voltrokken
wordende. Men vergelijke daarmede hoe typisch personalistisch de Bijbel de telkens zich herhalende tragedie van
's menschen val concentreert tot de Einmaligkeit van
een historisch feit en dit aan den aanvang der menschheids-geschiedenis plaatst.
Een ander, wellicht nog belangrijker invloed laat zich
aanwijzen in de stemming die gewekt wordt door de
stoffelijke wereld, de natuor. Op consequent personalistisch standpunt kan de wereld alleen gezien worden als
Schepping Gods ; in haar diepste wezen is zij dus niet
onderworpen aan het kwaad, veel minder het kwade
element zelf. Weliswaar wordt allerminst de diepe scheur
ontkend, die door de wereld heengaat. Maar het is de
mensch, en zijn daad, die er de oorzaak van is. De groote
tegenstelling is dan ook niet in engeren zin metaphysisch,
maar zedelijk van aard. Het is de strijd van de zonde
tegen een Heiligen Wil, niet die tusschen Stof en Geest,
die de inhoud is van de levenstragedie. De oorsprong van
het kwaad is dan ook niet physisch, de materie als zoodanig is indifferent ten opzichte van den fundamenteelen
tweestrijd, in de natuur prijst en verheerlijkt zij haren
Schepper en Vormer ; de diepe kloof loopt midden door
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het psychische heen ; binned in het hart, de ziel des menschen, wortelt het kwaad. Voor het idealisme is de tegenstelling principieel anders ; het is de stof, de hulê, die
zich verzet tegen haar vorming door de Idee. Vandaar
dat de ziel, zelf in den grond rein blijvend en onbevlekt,
terug verlangt uit dit lichaam, dat haar kerker is, naar
huis, naar de aanschouwing der eeuwige Ideeen. Vandaar
dan ook dat de wegen der bevrijding gansch verschillend
zijn. Aan de idealistische zijde de verlossing, het afleggen
van de boeien van het stoffelijke, om aldus te komen tot
de vergoddelijking : een op personalistisch standpunt
ondenkbare, ja heiligschennende wensch. Aan de personalistische zijde schuldvergeving en verzoening, die voert
naar den nieuwen hemel en de nieuwe aarde, waarbij juist
als scherpste antithese tegen de vervloeiing der persoonlijkheid op de lichamelijke opstanding zoo sterke nadruk
pleegt te worden gelegd.
Hoe grooten invloed deze tegenstelling van geest en
stof, naar haren oorsprong een vreemde plant op Bijbelschen bodem, op de ontwikkeling van het Christendom
heeft geoefend, mag algemeen bekend worden verondersteld. Een groot deel van het Katholieke en Middeleeuwsche Christendom heeft er zijn bijzonderen stempel door
ontvangen en vele Protestanten staan ook thans nog
meer onder dien invloed dan zij zich zelf bewust zijn.
Ik heb in de bovenstaande korte aanduidingen allereerst
de aandacht gevestigd op de idealistische elementen, die
aan het oude Christendom vallen op te merken. Maar zij
bepalen zich daartoe geenszins. In de Aufklarung en haar
humaniteitsreligie viert de idealistische geest een nieuwe
geboorte. Op alle boven genoemde hoofdpunten toont
de Religion innerhalb der Grenzen der blossen Humanitdt
duidelijk haar idealistisch karakter. Zij is principieel
onhistorisch en algemeen ; algemeen ook in dien zin dat
zij haar inhoud wil zoeken als den grootsten gemeenen
deeler van alle concrete religies. Nathan der Weise is
haar typische representant. Zij is onpersoonlijk ; een
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persoon mag als drager van de idee, als voorbeeld des'roods, optreden ; maar „die Idee liebt es nicht sick in
einer konkreten Person erschopfend zu gestalten." Dit
woord van Strauss is weliswaar pas een eeuw na den
bloei der Aufklarung geschreven, maar het is toch geest
van haar geest. Trouwens het Duitsche idealisme, waaruit
Strauss rechtstreeks voortkomt, is in zijn diepste wezen
aan de verlichting veel meer verwant dan het zelf heeft
willen erkennen. En tot op den huidigen dag zien wij de
uitwerking dezer gedachten bijvoorbeeld in het kamp
onzer modernen, wanneer zij tegenover „de toevallige
individualisatie van den historischen Jezus van Nazareth"
de „eeuwige en in elken mensch opnieuw ontwakende
Christus-idee" stellen.
Maar de beperking die ik mij hier moet stellen, verbiedt
mij verdere uitwerking ; meer dan een korte aanduiding
valt hier niet te geven en ligt hier niet in mijn bedoeling.
Slechts hierop wil ik nog wijzen. Niet slechts het eigenlijk
theologische, maar ook het ontologische of in engeren zin
metaphysische denken wordt geheel beheerscht door onze
keuze voor de personalistische, dan wel de idealistische
beschouwing. De echte idealist is in zijn wezen aanhanger
der Eleatische wijsbegeerte. Volkomen terecht beroept
Plato voor zijn idaenleer zich op Parmenides. Het ware
zijnde is onveranderlijk, en in zijn diepste structuur
logisch. Daarom is ook elke verandering slechts schijn.
In haar modernen vorm vinden wij deze aloude gedachten
terug in de leer der gesloten natuurcausaliteit, der onbeperkte heerschappij van de mathematische wet, wier
hoogste trap het is zelf uit het redelijk denken te worden
begrepen en afgeleid. Hoe machtig de idealistische stroorning is, blijkt wel uit het feit, dat overigens zoo ver
uiteenloopende geesten als Natorp en Heymans elkaar
op dit punt ontmoeten. Tegenover die leer van de schijnveranderlijkheid der dingen stelt de personalistische beschouwing haar overtuiging dat het worden niet minder
oorspronkelijk is en niet minder diep gefundeerd dan
het Zijn. Er is werkelijke verandering, ja wat meer zegt
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verandering in een bepaalde richting, er is ontwikkeling
en voortschrijding naar een doel in de wereld. En het
is onjuist dat elk later oogenblik slechts het logische
aequivalent representeert van elk voorafgaand of volgend.
De wereld is niet slechts een kaleidoscoop, die altijd hetzelfde slechts in andere rangschikking herhaalt ; er is
wezenlijke nieuwheid, wezenlijke vooruitgang mogelijk,
omdat tegenover den afval der zonde staat Gods voortdurende, niet slechts behoudende maar regenereerende
macht, die concreet en historisch op bepaalde plaatsen
en tijden instroomt in het wereldgebeuren. Het spreekt
vanzelf dat zulk een metaphysica met de gesloten natuurcausaliteit niets weet aan te vangen ; zij moet met die
leer tot klaarheid zijn gekomen en rekenschap ervan
hebben gegeven, waarom zij haar durft of te wijzen,
alvorens haar arbeid aan te vangen. En ik wil dan ook
gaarne erkennen, dat mijn onderzoekingen omtrent
wetmatigheid en determinisme, die met het artikel in
dit tijdschrift van Dec. 1921 hun voorloopig einde
hebben gevonden, aan deze overweging hun drijvende
kracht ontleenden.
Voor den consequenten idealist is natuurlijk dit recht
van het Andere naast het Eene nooit te aanvaarden.
Van zijn standpunt zegt dan ook Bierens de Haan terecht
in het reeds vaker geciteerde artikel : „Een beschouwing
echter, die de differentiatie vooraan stelt en dus het eenheidsbegrip als basis der differentiatie afwijst, kan niet
anders zijn dan het vlietende, ongrijpbare en beginsellooze
Heraklitisme, waartegen Plato in den Theaetetus van
leer trekt". Om aan het alles stroornt van den absoluten
relativist (sit venia verbo) te ontkomen, moet hij ontkennen dat er jets wezenlijks stroomt of verandert. Dat
„alles stroomt" kan ook de personalist niet toegeven,
want daarmede is, gelijk Plato inderdaad reeds overtuigend heeft aangetoond, alle normatieve denken en dus
implicite de wetenschap zelf reeds opgegeven. Maar hij
behoeft op zijn standpunt niet tot het andere uiterste
over te gaan. Wel echter wordt hij zich juist aan deze
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vraag bewust van de grootste moeilijkheid die aan de
uitwerking eener personalistische philosophie in den weg
staat. Wanneer het rijk van waarden niet is een rijk van
strikt algemeene en onveranderlijke normen en wetten,
wanneer het zich niet door het redelijk denken laat veroveren en uiteenzetten in algemeen bindende en herhaalbare
abstracties, die langs den weg van logische overtuiging
van mensch tot mensch kunnen worden overgedragen,
hoe is het dan mogelijk aan de norm-loochening to ontkomen ?
Het spreekt vanzelf dat het antwoord op deze centrale
vraag beslissend is voor de doorvoerbaarheid eener personalistische philosophie op al haar terreinen. Deze vraag
raakt de godsdienstphilosophie niet minder dan de rechtsleer of de paedagogiek, de aesthetica niet minder dan de
ethiek. Maar om redenen,:die uit het vervolg vanzelf duidelijk zullen worden, wil ik haar liefst onder het hoofd der
ethiek behandelen, waartoe ik thans overga.
(Slot volgt).

DE PLATONISCHE LIEFDE
DOOR

W. KUENEN.

Over de beteekenis van het begrip Platonische liefde
heerscht bij de meeste menschen eenige verwarring ;
men behoeft slechts een courant op te nemen om het
woord „Platonisch" telkens op een merkwaardige wijze
gebruikt te zien. Charivarius, die Nederlands levend
geweten is, wat de omgangstaal betreft, heeft dit ook al
opgemerkt en heeft eens onder het opschrift : „Een
schrille tegenstelling" den volgenden zin uit een courant
aangehaald : „Wij weten niet of dit voorstel van de
Entente gemeend of wel Platonisch was." En naar aanleiding van de boodschap van de Amerikaansche regeering
aan de geallieerden om terugbetaling van de kosten van
haar bezettingstroepen aan den Rijn schrijft de Rotterdammer dat : „de laatsten er niets anders op geweten
hebben dan te besluiten er behoorlijk acte van te nemen
een Platonische handeling, die noch de moeielijkheid
oplost, noch Amerika aan zijn geld helpt." Ook kwam
eens de volgende zin voor in de beschrijving van een
nabroodie : „Op het menu stond biefstuk vermeld ; de
biefstuk was echter Platonisch, want de slager had zijn
plicht niet gedaan en had niets gezonden".
In al deze zinnen wordt dus Platonisch gebruikt als
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onwerkelijk ; de schijn, of de naam van jets is aanwezig,
maar het echte, het wezenlijke ontbreekt.
Een tweede dwaling die even hardnekkig is als de
eerste, identificeert „de Platonische Lief de" met wat
men een Tolstoiaansch huwelijk zou kennen noemen.
De volgende bladzijden nu zijn een poging jets meer
licht over het begrip Platonische liefde te verspreiden,
en het een plaats te geven in ons moderne voelen en
denken.
Plato, zooals alle wijsgeeren, zoekt het Absolute, het
blijvende in de veranderlijkheid der dinged, de eenheid
in de veelheid, en gaat uit van de grondstelling van alle
philosophie, dat het Absolute intelligibel, begrijpbaar is,
dus te benaderen door het denken, in tegenstelling met
het gevoel en den wil.
Hij noemt het Absolute : „de Idee" en spreekt van
het kennen van de Idee, als van de hoogste wetenschap.
Het denken en het kennen zelf zijn in vele zijner werken
aan een diepgaand onderzoek onderworpen ; denkproblemen zooals het verband van waarnemen en denken,
kennisleer, logika, wetenschapsleer houden hem daarin
bezig. De weg naar de Idee leidt bij Plato door begrippen,
vooral mathematische begrippen, en de Idee zelf heeft,
hoewel hij naar de Idee van het Goede noemt, zeer sterk
het accent van het Ware.
Maar een aandachtig lezer van Plato zal het niet ontgaan, dat, zelfs in zijn zuiverst wetenschappelijke uiteenzettingen, hij ons op het hoogtepunt aankomend, boven
het bloote kennen en denken uitvoert ; daar stooten
wij op een zekere oneffenheid in het betoog ; de overgang is niet zuiver geleidelijk ; er heeft jets als een plotselinge openbaring plaats ; (ik denk bier aan passages als :
Symposion 210 D —211 B. Politeia 516 B. en 533 A. vv).
Daar voltrekt zich de mystieke vereeniging met het
Absolute ; een onmiddellijk schouwen van de Idee en
als gevolg daarvan het zien van de werkelijkheid van
de Idee uit.
Deze eenheid met het Absolute worden wij niet deel-
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achtig, zonder voorafgaande „reiniging", een term die
Plato aan de mysterien ontleent, maar waaraan hij een
zuiver zedelijke beteekenis geeft.
Daar Plato zijn loopbaan als wijsgeer begonnen is als
ieerling van Socrates hebben zedelijkheid en moraal
langen tijd in het middelpunt van zijn belangstelling
gestaan. Socrates' levenswerk, het opbouwen van den
zedelijken mensch door de zuivering van het denken en
kennen, werd door Plato voortgezet voornamelijk in zijn
vroegere werken ; en het werk van zijn leermeester uitbreidend tracht hij als politikus en hervormer een beeld
te ontwerpen van een zedelijke samenleving. Mensch en
menschheid te makers tot verwerkelijkingen van de Idee
van het Goede, dat is zijn streven, zijn ideaal.
Het Ware en het Goede zijn bij Plato niet twee zuiver
uiteen gehouden ideeen ; hun identiteit wordt dikwijls
bewezen ; mocht er ooit eenig verschil bestaan, dan
zou het zijn dat het Goede het algemeene Absolute
zou mogen heeten, en het Ware een kant daarvan.
De zedelijk reine mensch zooals Plato zich hem droomt
is van de werkelijkheid afgekeerd ; het sterke besef hoe
ver de werkelijkheid in alle opzichten blijft beneden de
Idee die zij verwezenlijkt doortrekt de grootste en mooiste
werken van Plato. De eindelooze verscheidenheid van
de individuen waarin de Idee tot uiting komt, en die
het boeiende verrassende van de werkelijkheid uitmaakt,
is hem eer storend en hinderlijk. Het mooie betooverende
leven moet zooveel mogelijk buitengesloten worden en
afgeschud, om de ziel rein te bewaren, klaar voor haar
mystieke wijding. In die stemming, die men b.v. in Phaedo
en de Politeia vindt, is voor Plato het weten, het inzicht,
het zich rekenschap geven het hoogste ; kunstenaars
weten niet wat ze doen en staan daardoor lager dan de
philosoof.
Maar het lijkt mij dat hij in twee dialogen : Phaedrus en
Symposion, den anderen kant op gekeerd staat; daarin ziet
hij den kleurigen stroom van het leven aan zich voorbij-
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gaan en hij ziet hem met liefdevolle oogen aan. Hier
schijnt hij te zeggen : „ook door ons gaat die machtige
stroom ; hoe gebruiken wij die kracht, vanwaar stamt
zij, waarheen leidt zij ons ?"
En bij het aanzien van de wereld ontsnapt hem dezelfde
uitroep als aan Mahler bij zijn afscheid van het leven :
0 SchOnheit, o ewigen Liebens-Lebenstrunkene Welt !
Zoo geeft hij ons den mensch in zijn streven naar het
Absolute, bier de Idee van het Schoone ...... den mensch
bezeten door den Eros.
In Phaedrus zegt Plato : „als bezonnenheid ingetogenheid en verstand alles was, bereikten wij het hoogere
nooit" ; neen, er zijn toestanden van buiten ons zelf
zijn, van extase, die ons hooger voeren dan wijs overleg
ooit doen kan. Plato noemt die toestanden de zegenrijke
manieen ; waarvan hij er vier onderscheidt : twee profetische, de poetische, en de Erotische manie.
Het woord Eros door „liefde" te vertalen zou verwarring kunnen geven, daar de liefde zooveel elementen
bevat die den Eros vreemd zijn ; de Eros, toch, laat zich
het best definieeren als : „zucht naar het schoone". Dit
streven naar het schoone laat zich in twee momenten
ontleden :

a. het verlangen naar de mystieke eenheid met de
schoonheidsidee.
b. de zucht zich te vereeuwigen, de zucht naar onsterfelijkheid in en door het schoone.
Phaedrus geeft meer het eerste moment en heeft als
hoogste doel : het schouwen.
Symposion geeft het tweede : het scheppen.
a. wij molten ons Plato's gedachtengang in Phaedrus
ongeveer zoo voorstellen : Wat gebeurt ons als de Eros
ons aangrijpt ? vanwaar die wonderschoone kleuren
waarin wij het geliefde voorwerp zien ? vanwaar dat
aparte ? vanwaar die schroom, de aanbidding, het zich
klein voelen ? en vooral : vanwaar het eeuwig verlangen
dat nooit bevredigd wordt ?
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Doordat de geliefde een herinnering in ons wakker roept
van een visioen, dat wij gehad hebben waarin een deel
van het Absolute, het waarlijk zijnde voor ons open lag.
Alle ziel is onsterfelijk, onze ziel was dus al voor wij
geboren werden, en in dien tijd hebben wij de Schoonheid
mogen zien.
Plato geeft deze mystieke ondervinding in den vorm
van een mythe ; de onzegbare waarheid in beeld gebracht.
Dat mystieke ondervindingen zich aan logische uiteenzetting onttrekken is een waarheid, die zich altijd aan
ons opdringt als wij de mededeeling van een dergelijke
ondervinding en de daarin opgenomen waarheden lezen ;
de woorden zijn klaarblijkelijk ontoereikend. Plato weet
dit en geeft zijn intuitieve weten in beeld, in mythen.
Zoo lezen we Phaedrus 246. A—C en 246. E-247. E.
„Over haar (n.l. v. d. ziel) wezen moeten we zoo
spreken ; dat te zeggen hoe dat werkelijk is, in alle
opzichten en in alle tijden, een goddelijke en machtige
uiteenzetting zou vereischen, maar dat het in een gelijkenis
uit te drukken menschelijk en geringer werk is. Zoo zullen
wij dus spreken : vergelijken wij haar dan bij een kracht
samengesteld uit een gevleugeld tweespan en een wagenmenner. Bij de goden zijn zoowel paarden als menner
goed .en van goed ras, bij andere wezens zijn zij van
gemengden. aard. In de eerste plaats is bij ons datgene
wat ons beheerscht de menner van een tweespan, en
dan is een van zijn tweespan edelaardig en van edel ras
en de ander van het tegenovergestelde ras en dus tegenovergesteld. Waardoor noodzakelijk het sturen bij ons
een zware en moeielijke taak is. Waarom nu levende
wezens sterfelijk en onsterfelijk genoemd worden zal ik
trachten u uit te leggen. De ziel (het psychische) heeft
de zorg voor de geheele onbezielde natuur op zich en
doorkruist het geheele heelal en doet zich op allerlei
plaatsen op allerlei wijzen voor. Indien zij volmaakt en
gevleugeld is stijgt zij naar de hoogste hoogten en ordent
de geheele schepping ; indien echter haar vleugels nitvallen wordt zij voortgedreven tot zij jets ontmoet waar
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zij een woonplaats vindt door zich een aardsch lichaam
toe te eigenen, dat bewogen door haar kracht meent
zichzelf te bewegen, en dat in zijn samenstelling van
lichaam en ziel een levend wezen genoemd wordt, maar
met de toevoeging van het woord „sterfelijk"".
Het „onsterfelijke" onttrekt zich aan onze waarneming en aan ons begrip, laat zich dus niet definieeren,
alleen in een beeld, een mythe beschrijven.
„De groote leider Zeus rijdend op zijn gevleugelden
wagers door het heelal, wijst den weg, alles ordenend en
verzorgend ; hem volgt het leger der goden en daemonen
in elf afdeelingen gerangschikt ; alleen Hestia blijft in
de woning der goden ; van de andere goden zijn degene
die aan 't hoofd der twaalf afdeelingen gesteld zijn,
leiders ieder van hun eigen groep, die hun is toegewezen.
Vele zijn de gelukzalige schouwspelen en optochten in
het heelal welke het gelukkige geslacht der goden houdt,
ieder van hen doende wat het zijne is. leder die kan
volgt gewillig ; want naijver ligt verre van het koor der
goden. Wanneer zij naar hun gezamenlijke maaltijden
of gastmalen gaan, komen zij samen in het hoogste toppunt van het hemelgewelf. De wagens der goden nu,
daar zij een gewillig evenwichtig span hebben, rijden
gemakkelijk, maar de andere (n.l. de onze) moeielijk.
Het paard namelijk dat aan het kwade deel heeft is
zwaar en drijft en trekt naar de aarde, indien het een
menner heeft, die hem niet goed (op)gevoed heeft. En
zoo heeft reeds daar de ziel moeite en zwaren strijd. Maar
die wij onsterfelijk genoemd hebben, trekker als zij het
toppunt bereikt hebben naar buiten en staan op den rug
van het hemelgewelf, en zooals zij daar staan neemt de
omwenteling I ) hen mee en schouwen zij de dingen die
daarbuiten liggen.
„De bovenhemelsche gewesten heeft nog nooit een onzer
dichters naar waarheid bezongen, en zal ook nooit iemand
bezingen.
1) N.1. de omwenteling van den hemel der vaste sterren in 24 uur.
0. E. XX II 11

14
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„Dit is hun wezen : want wij moeten toch trachten het
ware in woorden uit te drukken, vooral als wij de waarheid aan 't bespreken zijn. Want het kleurlooze, vorm
looze, ontastbare „zijnde", dat in waarheid is, is alleen
te aanschouwen door den geest die de ziel bestuurt ;
de ruimte daaromheen is gevuld door het gansche geslacht
der ware kenbaarheden. Daarom ook verheugt zich het
goddelijk kenvermogen dat door reine geest en wetenschap
gevoed wordt, en ook het kenvermogen van iedere ziel,
die eens haar waren aard ontvangen zal, als het weer
na verloop van tijd het zijnde aanschouwt ; door die
aanschouwing der waarheid wordt het gevoed en verblijd,
totdat zijn kringloop het weer tot datzelfde punt voert.
Bij die rondwenteling (nl. staande buiten op den rug
van het hemelgewelf) ziet de ziel de deugd zelve en de
bezonnenheid en de. wetenschap, niet die waaraan het
ontstaan kleeft, of die van anderen aard is doordat zij
haar bestaan heeft in iets van andere soort, in een van
die dingen, die wij bier op aarde de bestaande dingen
noemen ; maar die wetenschap die als voorwerp heeft
dat, wat waarlijk is, waardoor zij de ware wetenschap
is ; en als de ziel op diezelfde wijze de andere waarlijk
zijnde dingen gezien heeft en daardoor gevoed is, duikt
zij weer of naar het onderhemelsche en keert naar huis
terug".
De eerste incarnatie van een ziel is altijd in een mensch ;
de mensch heeft het vermogen begrippen te vormen, het
bijzondere te veralgemeenen, en de mensch kan de Ideeèn
schouwen ; de een meer de ander minder, sommige zijn
geheel in „meeningen en opvattingen" bevangen, dus
bij hen is de visie van de Idee heel gebrekkig geweest,
of in vele op de eerste volgen,de incarnaties is het beeld
uitgewischt. Plato beschrijft het zoo :
„Zoo is dus het leven der goden ; van de andere zielen
volgt de beste den god en wordt hem gelijk zoodat zij
het hoofd van den wagenmenner kan opheffen in het
buitenhemelsche gewest en in den grooten kringloop
meegevoerd wordt, verontrust door de paarden en daar-
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door het zijnde met moeite schouwende ; een ander
weer wordt nu eens opgeheven en zakt dan weer neer
door het geweld der paarden en ziet sommige dingen
wel en andere niet."
Wat dus den besten onder de menschen gebeurt als de
Eros hen aangrijpt is : dat zij door het zien van aardsche
stoffelijke schoonheid, in zich het beeld van het Absolute
schoone voelen wakker worden. Bij Plato geschiedt dit
altijd door het zien van een mensch ; bij de lateren lijkt
mij dat dit gevoel evenzeer gewekt wordt door het zien
van de natuur. Wordsworth beschrijft 1) zijn eerste
onbeheerschte liefde voor de natuur in zuiver erotische
tefmen
„The sounding cataract haunted me like a passion".

Zijn gevoel voor de natuur was :
A feeling and a love,
That had no need of a remoter charm,
By thought supplied, nor any interest
Unborrowed from the eye.

Later komt hij tot bezinning en zegt, die vroegere tijd
is nu voorbij : „And all its aching joys and dizzy raptures".
Waren de afbeeldingen op aarde, gaat Plato voort, van
het Goede en het Ware even helder als die van het Schoone,
dan zou het zien daarvan nog grooter zaligheid wekken ;
maar die zijn slechts te grijpen, met organen die bij de
meeste menschen zwak zijn, met ons inzicht, ons begrip.
De schoonheid is meer direct, meer plastisch ; te grijpen
zijn haar afbeeldsels door het zuiverste lichamelijke orgaan
n.l. het oog. De vorm ligt in de Idee van het schoone
opgesloten ; een geschapen wezen kan haar bijna volmaakt uitdrukken. Gelukt het ons in onze „Erotische
manic" het Absolute in dien vorm te grijpen en vast
te houden, dan is dit onze eerste reiniging. In Plato's
mythe is dat zoo uitgedrukt : dat de wagenmenner
onzer ziel de paarden inhoudt als hij de schoon-.••■•••■■•• ■ •• ■■••.........

1) In „Lines written above Tintern Abbey".
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held in een aardschen vorm nadert ; want in zijn ziel
wordt het beeld der Schoonheid zelf wakker, en hij ziet
haar weer met de gematigdheid op heiligen zetel troonend"
(Phaedrus 245 B).
Dit nu is alleen gegeven aan de wijsgeerige ziel, de
ziel vervuld van den onweerstaanbaren drang naar het
eeuwige, de bovenhemelsche gewesten ; zie Phaedrus
249. B—D. waar het heet : „De mensch namelijk moet
denken in begrippen, dat wil zeggen dat hij, uitgaande
van de vele waarnemingen deze in een begrip kan samenvatten. En dat is de herinnering van die dingen, die onze
ziel eens zag op haar reis met den god, toen zij even,
wat wij nu het zijnde noemen mocht aanschouwen, opduikend in het waarlijk zijnde. Daarom ook krijgt alleen
de geest van den wijsgeer zijn vleugels terug ; want
steeds verwijit hij zooveel mogelijk met zijn gedachten
bij die dingen, terwille waarvan de god in zijn wezen
goddelijk is. Want een man, die die herinneringen op
waardige wijze gebruikt en zoo steeds in de volmaaktste
mysterien wordt ingewijd, zal alleen de waarlijk ingewijde
worden. Want uitgesloten van de dingen waar de menschen
naar streven en in het goddelijke verblijvend wordt hij
door de menigte als een uitzinnige geminacht, daar het
den velen ontgaat, dat hij door den god bezeten is."
Men ziet hoe ver het hier beschrevene ligt van wat
wij Lief de noemen ; gelukkige of ongelukkige lief de ;
het stichten van een gezin ; het huwelijk ; dit alles ligt
in geheel andere regionen.
Dit gevoel : de Eros, is ook los van sexe, hoezeer in
de eerste Erotische manie het zinnelijke ook meespreekt.
Op zichzelf is die bijmenging van het lichamelijke of
aesthetische niet of to keuren, alleen het blijve slechts
een eerste stap, een hulpmiddel en verdringe nooit de
reine zucht naar het eeuwige, wat los is van de stof.
b. Werd de uiteenzetting in Phaedrus over het wakker
worden der herinnering aan het schoone zelf door het
zien van de afbeelding hier op aarde psychologisch ge-
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houden, in het Symposion spreekt Plato over het Al,
den Kosmos ; daar behandelt hij den Eros kosmologisch.
De schoonheid van het Symposion is onovertroffen ;
het is een dwaasheid over het werk te vertellen of te
spreken en dan te meenen, dat anderen er daardoor
dichterbij komen. Neen, men moet het werk lezen en
herlezen en het direct laten inwerken. Want het Symposion
is niet een verhaal dat dient als schoone inkleeding van
waarheden die Plato wil verkondigen ; het is veeleer
in zijn geheel een Mythe ; een stuk tijdelijke werkelijkheid zoo gezien eel in zulk een fijn kristallen licht uitgebeeld, dat het in de sfeer van de eeuwige werkelijkheid
gebracht is en plastisch de gedachten weergeeft 1 ). Reeds
de zeer indirecte wijze waarop ons het verhaal verteld
wordt bewijst dat Plato het geheel niet als zuivere historie
wil beschouwd hebben.
Aan een drinkmaal worden zes redevoeringen over
de Liefde, den Eros gehouden ; in de vijf eerste is de
liefde gebrekkig en aanvankelijk gezien, zooals zij zich op
aarde gebrekkig en aanvankelijk voordoet. De zesde
door Socrates uitgesproken neemt alle elementen der
waarheid in de andere aangegeven op, zuivert ze,
verheerlijkt ze in zijn groote uiteenzetting ; een profetische uiteenzetting, want die wijsheid is hem gegeven
door Diotima, de zieneres.
De eerste wijst er op hoe het geliefde voorwerp wordt
als een nieuw geweten, waartegenover men zich schamen
zou ooit iets slechts te doen ; zooals Ruckert zegt : „Du
hebst mich liebend fiber mich" ; hiertegenover merkt
de tweede op, dat dit opgaat voor ware, reine liefde,
maar dat er aan de liefde nog een andere leant is, die
men niet mag nalaten of te keuren : de zelfzucht en de
ongebondenheid. Ware liefde zoekt eigen deugd en
die van de geliefde. De derde prijst deze onderscheiding
en zegt dat zij niet beperkt is tot het zieleleven van den
1) Hildebrandt : Inleiding tot zijn Duitsche vertaling van het
Symposion. Phil. Bibliothek. Band. 81.
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mensch, maar dat men door alle gebieden van het levee,
die twee stroomen naast elkaar ziet ; hij is dokter en
spreekt dus uit zijn praktijk. De ware Eros in het menschelijk, dierlijk en planten-leven, ja in de heele natuur zoekt
het evenwicht, de harmonie, de eenheid. De slechte
begeerte verstoort dit alles en brengt disharmonie ; op
geestelijk zoowel als stoffelijk gebied gaat dit op. Vooral
deze derde rede is vaag en weinig diep, toch geeft zij
den grondtoon aan van het schoonste wat Diotima
zeggen zal.
De drie volgende redevoeringen staan veel hooger ;
de vierde geeft in den vorm van een phantastische mythe,
eenigszins rauw en cru, de liefde zooals zij leeft in de
harten der menschen ; het onbestemde, nooit bevredigde
verlangen naar het andere wezen, dat ons eigen wezen
volmaken zal, met wie wij geheel een zijn. De enkele
zinnen waarin hij dit gevoel beschrijft zijn wonderschoon,
te midden van het verhaal dat overigens luchtig en grappig
gehouden is. Eros nu, is de groote God, die ons arme
schepselen helpt een geliefde te vinden, die het ideaal
nabij komt, en het bij oogenblikken verwezenlijkt.
Heel anders spreekt de vi fide ; het ruwe van de vorige
rede past niet bij hem, hij is romantikus, ziet alles in
een kleurig licht ; hij smukt zijn zinnen op en siert Eros
met de schoonste woorden. Zijn rede is welluidend, meeslepend, maar niet zeer diep. Toch hoort men er een
klank in die in geen der andere lofredenen weerklinkt
ook niet in die van Socrates, en die valt buiten de definitie
die wij van den Platonischen Eros gaven. Een liefde wordt
daarin bezongen, die van te persoonlijke gevoelens vrij,
welwillendheid, zachtheid van zeden, vrede, vriendschap,
trouw en reinheid onder goden en mensch en brengt ;
en alle aanwezigen juichen den dichter luide toe.
Nu komt als zesde Socrates aan het woord, en hij deelt
zijn weten mee in den vorm van een gesprek met Diotima
de profetes.
Liefde, Eros, is niet een god ; Eros behoort tot het
daemonische d.w.z. het wezen tusschen god en sterve-
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ling dat tusschen de twee als bemiddelaar optreedt ;
waarzeggers, philosophen, dichters zijn daemonische
menschen.
Eros, de groote daemon, streeft naar wijsheid en heeft
het schoone lief. Het schoone is goed en het goede schoon ;
geluk is het bezit van het goede of van het schoone dus.
Is dus de Eros het verlangen naar het bezit van het
schoone op dezelfde wijze als we verlangen naar gezondheid, lichaamskracht of dergelijke ?
En zoo neen, waarin verschilt dan de Eros van alle
andere -verlangen naar het Goede ?
Eros is een verlangen niet alleen naar het bezit van
het schoone, maar naar het scheppen, het ons vereeuwigen
in het schoone, zoowel in het stoffelijke als in het
geestelijke.
In den Phaedrus zag Plato met een glimlach naar de
menschen en naar het wonderlijke spel dat de liefde met
hun harten speelt, om ze wakker te schudden en hen tot
het besef van hun geestelijke afkomst te brengen ; in
het Symposion ziet hij onze ziel weer als een speelbal
van den Eros, maar hier machtiger, grootscher. Hij ziet
den drang door de heele organische natuur om zich te
bestendigen, den drang naar onvergankelijkheid, onsterfelijkheid : de levende natuur die haar onvergankelijkheid zoekt en vindt in het kind, het jonge wezen. Ddarom
siert zij zich met de schoonste kleuren, daarvoor betoovert
zij met geluiden en lokt zij met geuren. Daarvoor doet
zij ieder mannelijk wezen zich afpijnigen om uit te blinken,
krachtiger en beter te zijn dan de anderen en ieder
wezen om bekoorlijk te zijn ; en daarvoor maakt zij
van ieder ouderenpaar helden en martelaars tot verdediging van hun kinderen.
Dit is dus de onsterfelijkheid van het sterfelijke : het
zich vernieuwen in het jonge wezen ; zoo heel wonderlijk of indirect is dat niet, zegt Diotima, als wij bedenken
dat ons eigen lichaam ook niet anders is dan een opeenvolging van steeds geheel vernieuwde lichamen, een
reeks van nieuwe lichamelijke en geestelijke toestanden,
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en toch noem ik mezelf nu ik oud ben dezelfde als tom
ik in de wieg lag.
Wendt men nu den blik naar het menschengeslacht
dan ziet men dat dit alleen ander alle levende wezens,
een onschatbare zegen ten deel gevallen is, dat is : den
grond te kennen waaruit dit alles stamt ; het beginsel
volgens hetwelk dit alles werkt en dat, zuiver geestelijk
zijnde, in den geest het zuiverst werkt.
En hier geldt ook dat de Eros is : streven naar onsterfelijkheid door voortbrenging in het schoone, maar hier
is het schoone de schoone ziel.
George Eliot bezingt :
The immortal dead, who live again
In minds made better by their presence, live
In pulses stirred to generosity,
In deeds of daring rectitude, in scorn
For miserable aims that end with self.

De groote wetgevers, de dichters, de wijzen, de philosophen ; zij hebben ontvankelijke zielen noodig, waarin het
zaad van hun hooger weten valt en die dat tot rijpheid
brengen ; dit geeft hun vuur, moed, voortbrengingskracht
als zij in de zielen der jeugd hun weten zien opbloeien.
In Phaedrus 252E-253 B. beschrijft Plato dit zoo :
„Zij die van Zeus zijn (d.w.z. in 't gevolg van Zeus hun
vlucht door 't Heelal genomen hebben), verlangen dat
de door hen geliefde iemand met een goddelijke ziel zal
wezen. Zij zien dus toe of hij wijsgeerig is en vol wijs
beleid wat zijn ziel betreft, en als zij hem gevonden
hebben en liefhebben doer zij alles om hem in die richting
te ontwikkelen. En als zij vroeger zich daarop nog niet
haddei toegelegd, dan nemen zij het ter hand en leeren
zooveel en vanwaar zij maar kunnen, en komen zoozelf vooruit. En in zichzelf zorgvuldig het spoor volgend
om den aard van hun eigen god te vinden, slaan zij den
goeden weg in, omdat zij genoodzaakt worden met inspanning van alle krachten naar den god te zien, ; en als dan
plotseling de herinnering aan hem voor hen opgaat,
warden zij door hem met goddelijk vuur vervuld, en
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nemen zij zijn wezen en werkzaamheid over voor zoover
het een mensch vergund is deel te hebben aan het goddelijke. En daar zij van dat alles den geliefde de oorzaak roe
men, hebben zij hem te meer lief, en scheppend uit de
volheid van Zeus, zooals de bacchantes, gieten zij dat
over in de ziel van den geliefde en maker hem zoo gelijk
mogelijk aan hun god".
Zie de minnaars den weg gaan : hun eerste aanraking
met het lichamelijk schoone, dat hen in dronken verrukking brengt, do langzame reiniging van dat gevoel
tot een aanbidding van het schoone, zooals het zich in
alle vormen openbaart ; dan het doordringen in het meer
geestelijk schoone, waardoor de grondelementen der
schoonheid hun duidelijk worden, uit de ziel van een
groot edel mensch ; en de drang daaruit voortgekomen
hun eigen ziel der schoonheid te wijden en met de andere
schoone ziel reine groote daden voort te brengen. En zoo
zal hun een licht opgaan over het diepste wezen der
schoonheid en zal het hun gegund worden eindelijk haarzelf te schouwen.
Plato drukt dit in 't Symposion (210 D. E. 211 A. B.)
zoo uit :
„Maar hij zich wagend op den wijden oceaan van het
schoone, en daar rondziende, zal vele schoone en verheven woorden en gedachten voortbrengen in onweerstaanbaren drang naar wijsheid, totdat hij daardoor
versterkt en volmaakter geworden, die eerie wetenschap
deelachtig zal worden die van het schoone zelf is. Tracht
nu, zeide zij (nl. Diotima tot Socrates) mij zoo goed
mogelijk te volgen.
„Hij nu, die tot zoover in de wetenschap van den Eros
is opgevoed, door in goede volgorde en op goede wijze de
schoone dingen (d.w.z. de openbaringen der schoonheid)
te zien en het eind van dies weg reeds nadert, zal plotseling lets van wonderbare schoonheid aanschouwen, en
dat zal blijken, Socrates, datgene te zijn wat het einddoel
van al zijn streven was ; in de eerste plaats is het eeuwig ;
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het ontstaat niet en vergaat niet, het neemt niet toe of
neemt niet of ; dan is het niet deels schoon en deels leelijk,
nu eens schoon en dan weer niet, of met betrekking
tot het eene schoon en tot het andere niet, noch hier
wel schoon en elders niet ; is dus niet aan den eenen
kant beschouwd schoon en aan den anderen leelijk.
Evenmin zal het schoone voor zijn verbeelding staan als
jets saloons, een gelaat, of handen, of lets anders wat
lichamelijk is en ook niet als een gedachte of een weten,
of als zijn bestaan hebbend in lets anders, 't zij in een
levend wezen, of in de aarde of in den hemel of waar ook ;
neen het schoone zelf, opzichzelf, zichzelf gelijk en eeuwig
zijnde ; en de schoone dingen hebben deel daaraan, op
zulk een wijze dat al ontstaan en vergaan die alle, het
schoone zelf niets toeneemt of of neemt of eenige verandering ondergaat".
Men ziet dat het eindpunt hetzelfde is als in Phaedrus,
maar hier is de heele natuur mee opgenomen in den gang
naar haven, en de geheele conceptie daardoor veel rijker
en dieper. Beide werken wijzen den weg naar de mystieke
eenheid met de Idee ; niet alleen stemt de ziener zijn ziel
naar haar, maar zij wordt werkzaam in hem ; hij ziet
de wereld van haar uit als de verwerkelijking van de
Idee ; en in zijn extase wordt hij schepper mee, als
kunstenaar, wijsgeer, profeet ; als hervormer, prediker,
wetgever.
Als Plato bier zijn werk geeindigd had zou het al van
onvergelijkelijke schoonheid, kracht en grootheid geweest
zijn, maar hij weet hoe veel sterker dan alle theorie, het
beeld van den waren „Eroticus" werken zal ; zooals
Browning in zijn Ring and the Book, Guido laat zeggen :
II 812-818 :
Hadt ge mij zoo gewaarschuwd, niet in valsche woorden,
Maar waarachtige daden, met vurige tongen
Dan zoudt gij eerlijk geweest zijn, dat had een mensch kunnen treilen,
En den strijd tusschen ziel en stof beslecht hebben.
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Plato eindigt dus het werk met een lofrede van
Alkibiades op Socrates, waarin wij dien als volgeling
van Eros zien.
wat doet de, door den waren Eros gegrepene zijn
leerlingen aan, hoe legt hij een prikkel in hun ziel zoodat
zij nooit bij het lagere kunnen berusten, maar de zucht
naar het Eeuwige hen vervolgt ? Alkibiades vergelijkt
het bij den beet van een slang. Daemonische menschen
maakt hij van hen, die hun ware wezen gevoeld hebben,
en den moeizamen strijd moeten aangaan om hun ziel
aan de stof te ontworstelen.
Als Alkibiades niet wat dronken geweest was zou hij
zoo openhartig niet gesproken hebben ; maar nu klinkt
zijn bekentenis zoo levend en waar, dat zij al die eeuwen
daarna onze harten nog diep beweegt. Symposion
215D 216C.
„Want wij, als wij een ander hooren spreken, en dat
nog wel een goed redenaar, trekken ons, om zoo te zeggen,
geen van alien er iets van aan ; maar als wij u hooren ......
't zij man, vrouw of kind, dan zijn wij verbijsterd en overrompeld. En ik, mannen, als ik niet vreesde door u voor
volslagen dronken te worden gehouden, zou u onder
cede verklaren, wat ik al door de woorden van hem daar
geleden heb en ook nu nog lijd. Want als ik hem hoor, dan
boast mij het hart nog sterker dan den korybanten en
tranen stroomen mij uit de oogen en ik zie velen om mij
heen in denzelfden toestand. Als ik Perikles of een anderen
bekwamen redenaar hoorde dan vond ik dat zij mooi
spraken maar zoo iets overkwam mij toch nooit ; nooit
werd mijn ziel zoo tot in haar diepten omgewoeld en
nooit kwam ik in opstand, omdat ik mij zoo door een
mensch liet knechten. Maar hij daar heeft mij dat dikwijls aangedaan, zoodat het me vaak toeleek, dat ik niet
kon blijven leven ill dien toestand ...... En nu nog, dat
weet ge zelf, dat als ik mijn ooren niet voor u sloot, ik
(seen kracht zou hebben, maar weer datzelfde zou ondergaan. Want hij dwingt me toe te geven, dat er aan mijn
ziel nog veel ontbreekt en ik toch mezelf verwaarloos,
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maar de zaken der Atheners behartig. Maar met geweld
mijn ooren dichtstoppend als voor de Sirenen tracht
ik hem te ontvluchten, opdat ik niet de rest van mijn
leven hier bij hem zal blijven zitten. Want hij is de eenige
mensch tegenover wie mij overkomen is, wat ge niet
zoudt denken, dat in mijn natuur lag dat ik mij geschaamd heb. Want hij weet, dat ik hem in mijn diepste
ziel moet toegeven, dat het goed ware indien ik zijn
wenken volgde, en dat ik toch, als ik ver van hem ben,
zwicht voor de eerbetuigingen die de menigte mij brengt.
Ik loop dus van hem weg en ontvlucht hem en als ik hem
zie schaam ik mij over wat ik heb moeten toegeven.
En dikwijls zou het mij een rust geweest zijn, als hij niet
meer onder de levenden geweest was ; en toch als dit
gebeurd was, dan weet ik dat ik nog veel dieper leed
gevoeld zou hebben, zoodat ik niet weet wat ik met
dezen mensch beginners moet."
Deze Eros leeft voornamelijk dus in de verhouding
van leermeester tot leerling of van mensch en onderling,
die te zamen een hooger doe] nastreven.
Dit alles klinkt misschien vreemd voor ons, die grootgebracht in Joodsch-Christelijke zienswijzen, het positieve
ideale van de liefde hebben leeren zien in het gezin, waarin
het aanvankelijk zuiver natuurlijke gevoel gereinigd
leeft. Dat van zulke opvattingen hij Plato geen sprake
is, kan men eenvoudig toeschrijven aan het feit, dat
Plato nog op een lager standpunt stond, dat : „hij nog
zoo ver niet was" ; dat hij oordeelde zooals zijn yolk
in zijn tijd, waarin de vrouwen nog een zeer ondergeschikte positie innamen.
Het is ontegenzeggelijk waar dat hij anders over de
vrouw denkt dan de 19e en 20e eeuw dat doen en eigenlijk
anders dan de Europeesche wereld denkt van de late
Middeleeuwen of ; toen de vrouw het recht gekregen
heeft tot het ontplooien van haar persoonlijkheid, heeft
zij langzamerhand in de harten der dichters de plaats
ingenomen, die de schoone opbloeiende knaap in Plato's
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wereld innam : n.l. de eerste openbaring in menschelijken vorm van schoonheid en verhevenheid.
Browning spreekt in zijn Ring and the Book over :
„Het stempel dat God op de vrouw drukt om aan
te geven dat zij bij machte zou kunnen zijn of is, om
goddelijk te worden (Pompilia, 1500).
Dit is wat Beatrice voor Dante was.
In zijn gedachten over de vrouw was Plato zijn tijd
vooruit ; hij legt in Symposion het woord van de hoogste
wijsheid een vrouw in den mond, en in de Politeia geeft
hij de vrouw gelijk aandeel aan de hoogste opvoeding
ea de hoogste leiding in den Staat ; der vrouwen lichtbewogenheid en gebrek aan zelfbeheersching beschouwt
hij met een schouderophalen. Maar in zijn gevoel is hij
geheel kind van zijn tijd, hij is ontoegankelijk voor de
specifieke charme der vrouwelijke persoonlijkheid ; voor
hem openbaart de schoonheid zich het zuiverst in een
jong mannelijk wezen, in (liens reinheid en vooral in
zijn onbegrensde mogelijkheid tot kracht en scheppingsvermogen.
Een groot verschil met onzen tijd valt dus niet te
ontkennen.
Maar zelfs als hij onze tijdgenoot geweest was, als hij
de voile beteekenis der persoonlijkheid gekend had en dus
het huwelijk had kunnen zien als eenheid van twee
ontplooide persoonlijkheden, dan zou hij er, meen ik,
eenigszins koel en afwerend tegenover gestaan hebben.
Die banden banden te zeer aan het aardsche, het stoffelijke ; heeft iemand een hoogere roeping dan houde hij
zich ver van die zijde van het leven 1).
Von Eichendorff beschrijft in een gedichtje twee jonge
menschen, die vol geestdrift het leven in gaan, met het
heilige voornemen jets goeds en groots te volbrengen ;
de een gaat onder In de verleidingen van de wereld en
als hij tot zichzelf komt is zijn leven voorbij en verloren.
I) Zie voor een verwante opvatting 1 Cor. VII v. 32-34.
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De ander vindt een meisje, wordt aan een goede betrekking
geholpen. en :
Er wiegte gar bald ein Bilbchen,
Und sah aus heimlichem Sttibchen
Behaglich ins Feld hinaus

Dit leven, nu, is Plato niet groot genoeg.
Hij is zooals de mannen uit zijn tijd in de eerste plaats
staatsburger ; wat dien mannen het naast aan het hart
ging was de publieke zaak. Deze levenshouding is in
onzen tijd veel schaarscher, wat verklaard wordt uit
het verschil van omvang tusschen de oude Grieksche
stad-staat en een moderne groote mogendheid. Het is
voor het individu veel moeielijker zich een te voelen met
en verantwoordelijk voor een complex van eenige millioenen menschen, dan voor een vereeniging van evenveel duizen den. Toch bestaat de ware staatsburger nu
ook nog wel, lezers van Bernhard Shaw zullen bijvoorbeeld in hem veel van het oud-Grieksche sentiment
terugvinden.
Het diepste enthousiasme van Plato gaat uit naar het
ordenen van de samenleving naar zijn weten van het
Goede ; zijn diepste persoonlijke gevoelens gaan uit
naar zijn medestrijders en medehelpers. De vrienden
brengen te zamen het Koninkrijk der deugd en der rede
op aarde.
Niet onbelangrijk In dit verband, als bewijs dat die
gevoelens nog in velen leven, is een passage uit Holderlin's Hyperion, die ik hier in zijn geheel laat volgen
„Das ist auch meine Hoffnung, meine Lust in einsamen Stunden, dasz solche grosze Tone und grOszere
einst wiederkehren miiszen in der Symphonie des Weltlaufs. Die Liebe gebar Jahrtausende von lebendiger
Menschen ; die Freundschaft wird sie wiedergebdren.
Von Kinderharmonie sind einst die Volker ausgegangen,
die Harmonic der Geister wird der Anfang einer neuen
Weltgeschichte sein. Von Pflanzengliick begannen die
Menschen und wuchsen auf und wuchsen, bis sie reiften ;
von nun an garten sie unaufhOrlich fort, von innen und
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auszen, bis jetzt das Menschengeschlecht unendlich
aufgelOst, wie ein Chaos daliegt, dasz alle, die noch fiihlen
und sehen Schwindel ergreift ; aber die SchOnheit fltichtet
aus dem Leben der Menschen sich herauf in den Geist ;
Ideal wird was Natur war, und wenn von unten gleich
der Baum verdorrt ist und verwittert, ein frischer Gipfel
ist noch hervorgegangen aus ihm und grunt im Sonnenglanze, wie einst der Stamm in den Tagen der Jugend ;
Ideal ist was Natur war. Daran, an diesem Ideale, dieser
verjiingten Gottheit erkennen die Wenigen sich, und
eins sind sie, dean es ist eines in ihnen, und von diesen,
diesen beginnt das zweite Lebensalter der Welt".
Hiernaast is voor Plato's inzichten het gezin te klein en
te beperkt ; daarin zoeken de overgroote meerderheid
der menschen in de eerste plaats zichzelf of elkaar, en
daardoor worden zij in diepste wezen ongeschikt voor
de belangrijkste functie in den Staat ; het opvoeden van
het komende geslacht. Treffend is, bij alle verschil van
uitdrukkingswijze, de diepe overeenkomst te zien tusschen
deze opvattingen en Bernhard Shaw's boutades tegen het
benarde, broeikasachtige, en hyperindividualistische van
het moderne gezinsleven.
Men zou mij hier kunnen tegenwerpen, dat dit alles
naast het onderwerp ligt en weinig of niets met den
Eros te maken heeft ; dat de ontwikkeling van den
Platonischen Eros ligt in de diepere opvattingen over
het gevoel zelf, wat geheel buiten het maatschappelijke
omgaat 1).
In de moderne opvatting ligt de eeuwigheidsdrang in
het gevoel van liefde zelf, en deze is dus boven den
Platonischen Eros nit, die niet anders dan middel tot een
hooger doel blijft. In de ideale „liefde" leeren de twee
persoonlijkheden aan en door elkaar de betrekkelijkheid
en kleinheid van het aardsche, stoffelijke beseffen, en
verkrijgen de voile zekerheid van een buitentijdelijk
1) Zie voor het volgende Emil Lucka. Die drei Stufen der Erotik.
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hooger bestaan, waarin zij samen tot hoogere persoonlijkheid vereenigd zijn ; en van dit gevoel is de Liefdesdood de symbolische voorstelling. Wagner heeft in zijn
„Tristan and Isolde" deze conceptie tot volmaakte
uiting gebracht. In hun liefdesextase voelen de gelieven
zich to zamen tegenover den bedriegelijken schijn van deze
wereld als het eenige werkelijke :
„Selbst dann bin ich die Welt."

En de consequentie waar dit toe leidt is zoo uitgedrukt :
So stiirben wir urn ungetrennt,
Ewig einig ohne End,
Ohn' Erwachen ohn' Erbangen.
Namenlos in Lieb' umfangen,
Ganz uns selbst gegeben
Der Liebe nur zu leben.

Maar hiertegenover zou ik willen aanvoeren, dat
zelfs als Plato nu leefde hem dat niet het hoogste zijn
zou. Door alle tijden heen zijn er menschen geweest en
zullen er menschen zijn, voor wie het hoogste niet ligt
in een gevoel, maar in het diepere inzicht en weten waartoe
het leidt ; voor wie het hoogste niet is een voelen van
en streven naar persoonlijke eeuwigheid of onvergankelijkheid, maar een onpersoonlijk opgaan in het algemeen
geestelijke.
Deze menschen zullen in Plato altijd 'den grooten
meester erkennen ; hij spreekt uit diepere diepten van
weten dan eenig ander mensch en giet zijn weten in een
heerlijk schooners vorm, waardoor het vanzelf tot onzen
geest doordringt. Zijn Eros is hem middel, niet doe!
of eindpunt ; Eros is de groote levensopenbaring ; onder
zijn invloed vallen de beperkingen van ons wezen weg,
de oneindigheid gaat open, wij voelen ons 66n met het
al. Maar is in die goddelijke manie de geest vrij geworden,
dan late hij het persoonlijke, gevoelde achter, dringe in
het diepste wezen der schepping door en herkenne zich
zoo als deel van het onvergankelijke, het goddelijke.

TWEE HOLLANDSCHE KUNSTHISTORISCHE
STANDAARDWERKEN
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Dr. A. Bredius, Ktinstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der Hollandischen Kunst des
XVIten, XVIIten and XVIIIten Jahrhunderts.
— Unter Mitwirkung von Dr. 0. Hirschmann.
— Haag, Martinus Nijhoff, 1914-1922.

Jaren achtereen heeft de nestor onzer kunsthistorici
in de notarieele archieven hier te lande gewerkt om er,
meestal onder buitengewoon moeilijke omstandigheden,
te zoeken naar gegevens omtrent onze oude schilders.
Hoe belangrijk zijn vondsten waren, behoeven wij flier
niet te zeggen : zijn tallooze publicaties in het tijdschrift
Oud Holland, de menigte details in de biografieen van
binnen- en buitenlandsche schilderijenmusea (in dien
van het Mauritshuis vooral) die van hem afkomstig zijn,
de reeks van artikelen in het Aligemeine Kiinstlerlexikon
van Thieme-Becker, die aan zijn vondsten hun belangrijkheid danken vormen bij elkaar reeds een zoo respectabel geheel, dat men alleen ddarom reeds den schrijver
dankbaar zou mogen zijn voor hetgeen hij heeft verricht.
Hoe meer hij werkte, hoe meer hij vond. De inhoud van de uitsluitend voor het be-waren der vondsten bestemde brandkast in zijn woning aan de Prinsengracht te 's Gravenhage meerderde met den dag, en op
0. E. XXII 11

15
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geen stukken na kon Oud Holland, konden het Lexikon
of de catalogi alles verwerken, al was Bredius nog zoo
gul met het aan een ieder afstaan van gegevens over de
onderwerpen, waarover hij wist dat iemand werkte. Zoo
kwam het, dat eenige zijner vakgenooten er bij hem op aan
gingen dringen om altans de belangrijkste nog niet uitgegeven archivalia in druk te doen verschijnen, en daarbij
tevens op te teekenen hetgeen hem aan schilderijen era.
van de zeldzame meesters, in die oorkonden vermeld, in
den loop der jaren onder de oogen was gekomen.
Toen de in zulke ondernemingen steeds zeer veel belang
stellende firma Nijhoff het plan bleek te willen uitvoeren
en de conscientieuse Dr. 0. Hirschmann bereid was bevonden, bij het samenstellen, het vertalen en het maker
van het register zijn hulp en medewerking te verleenen,
kon de arbeid van het drukken beginnen. Thans is het
geheel voltooid : zeven deelen, tezamen tellende 2564
bladzijden, waarbij nog is gevoegd een register-deel van
151 bladzijden. Het eerste deel verscheen in 1914, het
register in 1922.
Een groot deel van Bredius' levensarbeid bevatten deze
zeven deelen. Zij omvatten een tijdsbestek van de
jaren, waarin Bredius begon, zich met archiefstudie bezig
te houden, tot aan den tijd der laatste vondsten in de
archieven te Leiden en Haarlem. Zelf spreekt hij, in het
voorbericht tot het eerste deel (1915) van een meer dan
vijfendertigjarige archief-werkzaamheid.
De titel „Kiinstler-Inventare" is in zooverre niet geheel
juist, als daarmede slechts een deel van den rijken inhoud
wordt aangeduid. Want nauwelijks minder belangrijk dan
de inventarissen-zelve zijn de „bijlagen", die nagenoeg
iederen inventaris vergezellen en die uitvoerig oorkondenmateriaal bevatten over de kunstenaars, wier inventarissen
werden gepubliceerd. Door op die wijze telkens achter
den inventaris datgene mee te deelen, wat hij elders
vond, en ook door te publiceeren wat hij van het werk
van zeldzame of slechts door een enkel werk bekende
meesters weet, heeft Bredius het kunsthistorisch onder-
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zoek ontzaglijk vergemakkelijkt. Waar hij kon, gaf hij
ook afbeeldingen van curiosa, in het geheel 36, waarbij
b.v. een filosoof door Stangerus, een winterlandschap
van Hendrik van Streeck, de Theseus van Willem
Strycker nit het Paleis op den Dam ; werk van Jan de
Vos, Simon Jordaens, Jan de Lagoor enz.
De inventarissen zijn voor het meerendeel beschrijvingen
van nalatenschappen, die vooral interessant zijn in de
gevallen, waarin op de aanwezige kunstwerken behoorlijk
is gelet. Dit is gelukkig bijna steeds het geval, meestal
omdat de kunstwerken het vrijwel eenige bezit der
artisten was, dat de vermelding waard was. Dit kunstbezit is vaak in zooverre interessant, als men er uit kan
zien, tot welke groep van kunstenaars de schilder behoorde, welke zaken hij verzamelde, hoe zijn smaak was
en tot welke kunstenaars, 't zij levende, hetzij reeds
overledene, hij in betrekking stond. Vaak ook leert zulk
een inventaris ons, wie den schilder opdrachten gaven,
terwijl men steeds een indruk krijgt van de finantieele
omstandigheden en de maatschappelijke positie van den
betreffenden kunstenaar.
De bijlagen, achter elken inventaris gevoegd, zijn zeer
welkome toevoegingen, omdat zij vaak zeer uitvoerige
levensbijzonderheden geven en ons bovendien meer dan
eens een kijk vergunnen in het schildersleven van dien
tijd. Zoo vindt men b.v. een notarieele verklaring betreffende Willem Strycker (IV, 1255), waaruit blijkt, dat
Bol, Flinck, van Helt Stokade en Jacob van Loo nog
omstreeks 1658 geregeld met hem naar naakt vrouwelijk
model schilderden en teekenden. Dr. Bredius heeft de
gegevens voor deze bijlagen uit tallooze verschillende
acten van allerlei notarissen bijeenverzameld, alsook uit
getuigenboeken, dingboeken, vredemakersboeken, rollen
der vierschaar, weeskamerboedels, registers van schoorsteengeld, registers van borgtochten, vonnisboeken, doopboeken, begrafenisregisters, puiboeken, vinderboeken,
memoriaelen, executieboeken, residentieboeken, willige
decreeten, requesten Hooge Raad en Hof van Holland,

224

TWEE HOLL. KUNSTHISTORISCHE STANDAARDWERKEN.

registers van ondertrouw en trouwregisters, belastingcohieren, transportregisters en wat niet al. Lang niet
alles was geordend : veel ook is verdwenen, andere
stukken weer zijn gedeeltelijk verbrand (vgl. b.v. de
notifies bij I 168-169) enz.
Voor geheele reeksen van deels weinig of tot heden
geheel onbekende meesters leveren de inventarissen en
bijlagen de gegevens voor geheele biografieen. En zelfs
voor de groote en grootste onzer oude schilders geven
zij menige belangrijke nieuwigheid. Kortom, deze uitgave
is, dank zij den onuitputtelijke speurzin van haar samensteller, geworden tot een algemeen oorkondenboek voor
de Nederlandsche kunstgeschiedenis van de 16e tot de 18e
eeuw.
Uit den rijken inhoud willen wij enkele voorbeelden
der verkregen uitkomsten aanstippen. Zoo begirt b.v.
Deel I met de beschrijving der groote kunstverzameling
van Jan Miense Molenaer. Daarin vindt men tal van
werken van den overledene, eenige stukken van zijn
vrouw Judith Leyster, en een menigte door artisten uit
zijn omgeving, zooals Frans Hals, Harmen Hals, Pieter
Codde, Isaac Ruisdael (de lijstenmaker), van Goyen,
Pieter Claesz., Bega, en ook oudere werken zooals van
Lucas van Leyden, P. Aertsen enz. Zonder lijst zijn
aanwezig de portretten van het echtpaar Molenaer, door
Frans Hals. Voorts ziet men er, dat Molenaer Codde heeft
gecopieerd en werk van Brouwer heeft voltooid. Ook
blijkt, dat er bijbelsche voorstellingen door den stillevenschilder Heda hebben bestaan.
De bij dezen inventaris gepubliceerde oorkonden bevatten nog veel merkwaardigs over Molenaer's handel in
huizen en schilderijen. Aldus toont het geheel ons het
complete milieu van dezen meester.
Nog omvangrijker is de inventaris van den rijken
ongehuwden Cornelis Dusart, waarin zeer veel werken
van Adriaen van Oostade voorkomen, die Dusart na
diens dood heeft overgeschilderd of, als ze onvoltooid
waren, heeft afgemaakt. Ook blijkt, dat Dusart schilderijen
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van Isaac Ostade voltooide, terwijl deze reeds in 1649
stierf en Dusart eerst in 1660 geboren werd.
Wij vinden nog inventarissen van andere schilders
vermeld, die rijk met aardsche goederen gezegend waren,
zooals b.v. de Leidsche schilder Abraham de Pape. In
verreweg de meeste gevallen echter hebben de schilders,
ook al verdienden ze veel (gelijk b.v. Bartholomeus van
der Heist, wiens inventarissen eveneens zijn afgedrukt),
aan hun erfgenamen geen groote rijkdommen nagelaten.
Steeds weer zien wij, dat de erfgenamen bezwaar makes
tegen het aanvaarden van de erfenis, omdat daarop zooveel schulden rusten. In het algemeen geven de KtinstlerInventare in grooten getale nieuwe bewijzen, dat zelfs
in de kunstliefdighe Gouda' Eeuw onze meesters, en
onder hen ook de besten, een harden strijd om het bestaan
to voeren hadden.
Dat Rembrandt van zijn leerlingen — en dat waren
er vele — honderd gulden leergeid vroeg en ontving,
heeft reeds Sandrart meegedeeld. Evenwel, de moderne
Rembrandt-biografen vermeldden dit slechts onder voorbehoud, omdat het bedrag overdreven hoog scheen.
Bredius evenwel vond in de archieven van de Leidsche
weeskamer stukken, waaruit blijkt, dat Sandrart juist
is ingelicht. Wij bedoelen de door Rembrandt eigenhandig
geschreven
kwitanties voor het van Isaac Jouderville
b
elk kwartaal ontvangen lesgeld (afgebeeld in Deel VI,
biz. 1952 56). Jouderville bleef twee jaar bij Rembrandt
en ging zelfs met dezen mee, toes hij zich in Amsterdam
ging vestigen. Hij bleef bij Rembrandt, tot zijn twee
leerjaren waren verstreken.
Ook eenige collecties van kunsthandelaars vinden wij
vermeld, b.v. die van de Amsterdamsche handelaars
Johannes de Renialme en Gerard Uylenburgh (V 1660),
waarvan vooral de laatste belangrijk is.
Niet alleen voor den kunsthistoricus is Bredius' publicatie van belang : ook voor hem, die in de geschiedenis
van ons huiselijk leven — in onze beschavingsgeschiedenis
in 't algemeen — belang stelt, is de lectuur leerrijk,
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vaak bepaald genottelijk.Wat een minderjarig jongmensch,
bij een schilder in de leer, alzoo noodig had, blijkt uit de
complete uitgavenlijst van Jouderville's voogden ; hoe
het kon toegaan bij loterijen, blijkt uit de schilderachtige
acten over Molenaer en de zijnen ; het huisraad, de huisindeeling, het bezit aan boeken en muziek-instrumenten,
men krijgt er een alleraardigsten kijk op bij het lezen in
deze letterlijk uit het stof gehaalde acten.
Ook de genealogen zullen in de Kiinstler-Inventare
veel van hun gading vinden, vooral omdat het uitvoerige,
zeer nauwkeurige, meer dan tienduizend namen bevattende
register een zoo betrouwbare wegwijzer is, waarvoor wij
Dr. Hirschmann erkentelijk mogen wezen. Ook de topogralie en de „plaatselijke" geschiedenis zullen veel uit deze
7 deelen puttee. Menige straatnaam, menige huis- en
interieurbeschrijving zullen welkom blijken.
Onder de tallooze namen van in het register genoemde
artisten zijn er zeer vele, die men in de woordenboeken
tevergeefs zoekt en die thans voor het eerst aan de vergetelheid zijn ontrukt. Zoo vormt het register een prachtige aanvulling op de woordenboeken.
De uitgave is — om mercantiele redenen — in het
Duitsch verschenen, maar de documenten, die Bredius
naar den origineelen tekst heeft gecopieerd, zijn in het
Nederlandsch weergegeven, met een korte Duitsche
inhoudsvermelding en vertaling der moeilijkste woorden.
Van oorkonden, waarvan slechts de korte inhoud wordt
vermeld, vindt men dien in 't Duitsch. Niet altijd zijn
de moeilijke woorden even goed vertaald. „Een dronkemans gelachje" is niet „ein lachender Trunkener", en
(I, 6) „aengelijde paneelen" zijn niet „prapafierte Holztafeln", maar aangelegde, d.w.z. in groote lijnen opgezette
composities op paneel. Maar dit zijn kleinigheden, welke
trouwens voor den Hollandschen lezer in 't geheel Been
bezwaar opleveren.
Aan het slot van ons uitteraard kort overzicht moet
ons de wensch van het hart, dat Dr. Bredius het bij deze
„Inventare" niet moge laten. Hij heeft — wij weten dit
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uit zijn eigen mond -- nog voor minstens evenzoovele
deelen materiaal liggen. Moge hij gelegenheid vinden,
ook dit nog te publiceeren. Iedereen, die iets gevoelt
voor onze oude kunst en kunstenaars, zal hem er dank
voor weten.

Frits Lugt, Les Marques de collections de
Dessins et d'Estampes. (Amsterdam, Vereenigde Drukkerijen, 1921).

Ten onzent wordt de kunstgeschiedenis nog niet zoo
langen tijd, en niet door zulk een large reeks van yaklieden beoefend als in Duitschland of Frankrijk, en toch
mogen wij zeggen, dat, sinds in de dagen van Vosmaer
en de Stuers de eerste krachtige stoot werd gegeven, in
ons kleine landje niet alleen menige kunsthistorische
ontdekking van beteekenis is gedaan, maar dat er ook
groote ondernemingen van blijvende beteekenis zijn tot
stand gekomen. Een tijdschrift als Bredius' en de Roevers'
Oud Holland, een bronnen-uitgave gelijk Bredius' Kiinstler-Inventare, Hofstede de Groot's merkwaardige reeks
van oeuvre-catalogi, het zijn even zoovele monumenten,
die de kunstwetenschap zich p ier te lande heeft gesticht.
Thans is zich daarbij het boven vermelde komen
voegen van Frits Lugt, reeds velen bekend als de
schrandere samensteller en geestige schrijver van de
veelgelezen „Wandelingen met Rembrandt in en om
Amsterdam". Met zijn boek „Marques de Collections"
dient Lugt evenwel niet uitsluitend onze, maar de Internationale kunstwetenschap. Hij bestrijkt het enorme
gebied der verzamelaars en verzamelingen van teekeningen en prenten en slechts Nagler, toen hij zip „Monogrammisten" schreef, had een soortgelijke massa van
schier onontwarbare kluwens van gegevens te ontrafelen
en te ordenen als Lugt.
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Er bestond op dit gebied weinig, terwijl er toch zoo
groote behoefte was aan een „opzoekwerk". Wel waren
er handboekjes, en was zelfs een begin gemaakt met dit
reuzenwerk, maar niemand was geslaagd. Den heer
Lugt — die al deze pogingen en mislukkingen uitvoerig
beschrijft (inleiding VII–VIII) — is de arbeid gelukt, door
ontzaglijk geduld, maar vooral door zuivere systematiek en
opgewekten zin voor levendigheid. Deze laatste eigenschap moet men vooral niet onderschatten : de lust om
frisch te blijven bij den arbeid deed den schrijver zich
voor ieder verzamelaars-type interesseeren, deed bij hem
de behoefte ontstaan, te weten, wat dat voor iemand was
geweest, hoe hij tot .de liefhebberij kwam, waar zijn collecties gebleven waren, en wat niet al. t Ook bij de verzamelingen, met name de prentenkabinetten, wenschte Lugt
niet te volstaan met de bloote mededeeling van hun
existentie en van de stempels, die zij successievelijk op
hun prenten en teekeningen plaatsten : hij vorschte ook
hun geschiedenis Da en maakte daardoor ook deze instellingen voor den lezer tot iets levends. Deze opvatting is
aan Lugt's arbeid zeer ten goede gekomen.
Zuiver van systematiek noemden wij dezen arbeid.
Helder heeft den schrijver van meet of aan voor oogen
gestaan, hoe hij moest rangschikken, nummeren, verwijzen, en hoe het register moest worden ingericht. Zoo
staat er in dit opzicht nergens een woord te veel, noch
is het mij overkomen, dat ik verkeerde verwijzingen
vond.
Geduld was de eerste eigenschap, die wij prezen.
Geduld en uithoudingsvermogen. De duizenden brieven,
die geschreven moesten worden om de gegevens te verkrijgen, nadat eerst stapels boeken en catalogi waren
doorgewerkt ; de eindelooze moeiten, die het moet hebben
gekost om het uiterlijk der stempels bijeen te krijgen en
om die te laten reproduceeren ; en dan eindelijk de orde,
die er moet hebben geheerscht in de kamers, waar werd
gearbeid, opdat er niets in de war kon raken. — Er is
êên gelukkige omstandigheid, die daarbij den samen-
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steller heeft geholpen : geen ambt noch andere omvangrijke bezigheden knabbelden dagelijks uren van zijn
arbeid af. Hij kon er zich geheel, en ongestoord, aan
geven.
De kunstwetenschap mag dankbaar wezen, dat dit
alles zoo heeft mogen zijn, want hetgeen is tot stand
gekomen, mag ten voile den naam hebben, dien wij boven
dez regelen stelden : een standaardwerk.
Het boek beeldt af en verklaart de merken, op teekeningen en prenten aangebracht (gestempeld of geschreven)
door verzamelaars (particuliere en openbare collecties),
handelaars, drukkers enz. Ook worden behandeld de
merken, bij veilingen van werken van overleden meesters
gebruikt om het in het atelier gevondene als 't werk van
den overledene vast to leggen, en evenzoo graveursmerken, op prenten toegevoegd na het drukken der oplaag. Daarbij zijn dan telkens in 't kort de biografieen
der verzamelaars, handelaars en uitgevers, de geschiedenis der collecties en bijzonderheden over de veilingen
vermeld, waardoor die frissche, vaak zelfs amusante
levendigheid ontstaat, die het lezen van dit „Nachschlagewerk" nu eens niet tot een dorre nodzakelijkheid maakt,
maar tot vaak welkome oogenblikken van opwekkende
lectuur.
Het geheel — dat uitnemend is gedrukt, en waarin,
on danks de uiteenloopende vorm en grootte der facsimiles,
toch geen leelijke bladzijden voorkomen (wat hoofdbrekens moet dat ook den drukkers gekost hebben
begint met een sobere, maar leerrijke inleiding die, evenals
het geheele boek, in het fransch is gesteld en waarin het
tot stand komen van het boek wordt verhaald en den
velen, die den schrijver gegevens verschaften, dank wordt
gebracht.
Het werk zelf is in vijf gedeelten gesplitst eerst
„noms et inscriptions en toutes lettres, et initiales sèpa'b ees ou monogrammees". Dan : „figures : armoires, corps
humain, animaux, plantes et fleurs, objets, soleils et
etoiles, croix, figures gêometriques". De derde klasse
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vormen „marques difficiles a dechiffrer, et marques
japonaises", de vierde is aan de nummers, de vijfde aan
de „specimens d'ecritures" gewijd. Hierin kan men
dus b.v. nazien, hoe een verzamelaar schreef, die de
stukken zijner collectie niet pleegde te merken, maar
er b.v. zelf de kunstenaarsnamen op pleegde te schrijven.
Onder het bladeren treft men reeksen van interessante
artikels aan. Zoo die over Crosat, Mariette, de Chpeviêre, en een heel mooi over Ploos van Aemstel. Dan is
zeer de moeite waard hetgeen gepubliceerd wordt over de
Goncourt, over Goethe, over den schilder Sir Thomas
Lawrence, dien hartstochtelijken verzamelaar van prenten
en teekeningen, die het beste trachtte te krijgen van wat
er in dien tijd aan de markt kwam en wiens collecties
na zijn dood werden verkocht aan verschillende, door
Lugt opgesomde personen. Vergissen wij ons niet, dan
is hier voor de eerste maal een overzicht gegeven van
de beteekenis van de collecties van Lawrence en hun
geschiedenis na zijn dood.
Wij zouden ook nog kunnen noemen de artikelen over
Jabach, de Marolle en dat over Verstolk van Soelen
(Bon. J. G., 1776-1845), wiens collectie een der allerbelangrijkste is, die in ons land ooit hebben bestaan. Het
zou onmogelijk zijn — zegt Lugt terecht vandaag
nog te verzamelen hetgeen deze Nederlandsche diplomaat
en minister bijeen heeft gebracht. Na zijn dood liet hij
het voorkooprecht (op voordeelige voorwaarden) aan de
stad Rotterdam, die evenwel weigerde. Drie Engelsche
liefhebbers kregen alles in handen. Van de prenten en
teekeningen is toen veel verkocht, terwijl de schilderijen
de kern vormen van de nog heden bestaande collecties
van Lord Northbrook en van wijlen Lady Wantage
(sinds verleden jaar eigendom van den Earl of Crawford).
Ook over Richardson, een van de eerste Engelsche
teekeningen-verzamelaars, en over Leon Bonnat vermeldt Lugt's werk veel wetenswaardigs en nieuws. De
biografie van den bekenden collectionneur Esdaile is
o. a. daarom interessant, omdat is nageplozen, waar de
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prachtige Rembrandtteekeningen, die hij bezat, zijn
gebleven en wat ze hebben opgebracht. Ook over Govert
Flinck als verzamelaar geeft Lugt veel nieuws, dat wij
b.v. in het Allgemeine Kiinstlerlexikon van ThiemeBecker tevergeefs zoeken, terwip wij ieder aanraden,
eens te lezen hetgeen hij schrijft over de Clausin en Galichon, en over Seymour Haden, den Hertog van Devonshire e.a. hedendaagsche verzamelaars, waarover uitteraard nergens iets was gepubliceerd en over wie dus uitsluitend nieuws wordt gegeven. Van de latere Hollandsche
verzamelaars vindt men o.m. vermeld Dr. C. Hofstede
de Groot en wijlen H. Ph. Gerritsen.
Voor het eerst geeft dit bock ook de geschiedenissen
der openbare verzamelingen van prenten en teekeningen.
Hetgeen hierover aan publicaties bestond, was versnipperd, en van tal van collecties was nooit een geschiedenis saamgesteld. Zoo bestond er geen van 's Rijks
Prentenbakinet te Amsterdam. Die vinden wij nu hier.
Ook rectificeert de schrijver den oorsprong van het
Weensche Prentenkabinet, terwijl hetgeen hij over het
Parijsche na 1875 publiceert, algeheel nieuw is.
Het boek is
vol van bijdragen over
uittera and
de smaakwisseling. Men leert er uit wat in een bepaalden
tijd gezocht of niet in tel was, wat toen veel opbracht
en thans weinig, en omgekeerd. En ook ziet men, wat
er reeds vroeger (b.v. in de 18e eeuw) zeldzaam was en
dus nu nog zeldzamer is geworden.
wij willen het hierbij laten. Het was ons er alleen om
te doen, met enkele weinige voorbeelden aan te toonen,
welk een ontschatbare aanwinst dit bock voor de kunstwetenschap beteekent. Geen prentenkabinet, geen bibliotheek van eenige beteekenis, geen verzamelaar van teekeningen en grafiek, geen antiquariaat kan het missen.
Een hartelijke gelukwensch aan den schrijver en een
woord van dank voor hetgeen hij door inzicht en noesten
vlijt heeft bereikt, mogen het slot zijn van deze aankondiging.

GEDICHTEN
VAN

NINE VAN DER SCHAAF.

VAN STERVEN EN LEVEN.

I.
De bloem is tot vuur geworden,
Vuur van de inwendige aarde,
Uit het vuur is de glimlach opgestegen,
De schouwende maan die rond de aarde dwaalt,
De bleeke onmetelijke glimlach die sterft en leeft,
Zwevende zelf dat om laaiende driften drijft.
IL
De hemel is licht, doorzichtig, van droom geweven,
De aarde, in nachtpracht, ligt stil en waar onze voeten
[treden
Overal op de aarde ligt teederheid verborgen,
Wijl de geduchte daden opsteken als wanders, als
[bergpunten,
Wiji wij het vruchtbare land in zielsdroomen zacht
[overschrijden.
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In onze gedachten, in onze !wizen willen wij niet tot
[sterven komen,
Sterven is opgaan in zon, sterven is heel klein worden
En vree vinden in het onvredige ; om de bewogenheid
Sluit zich de dorrende hand : ik was leven, ik ben vrede,
Vlied van mijn starrend gelaat, levende, ik ben gevloden.
IV.
De dood beweegt zich ritselend alle dagen
Ms het geschuifel van nabije onzichtbare slang,
Heft zich in de winders die de voortgang vermelden,
Al wie doelvast over de wegen voortsprong
En ijlde en keerde en zich bevende nederlegde
Erkende u, dood, want het hart had zich neven u voort[bewogen.
V.
Uit de grauwe golven stijgen onze blankvingerige handen,
Onze droomlijven, — in de slaap zijn wij zacht neder[gezonken,
Met dichte oogen drijven wij met onze haren van zeewier,
Zeggen elkaar droomend : wij zullen niet bevreesd zijn,
Van ons, lichtloozen, stijgt een gezang op de golven.
VI.
Wij dwalen in het vreemde land en een meewarige stem
Komt met een vraag ons tegen, verder golft een stroom
Van zingend water en wij hebben ons tot wolk en golven
Uitgebreid, wij hebben stilte in ons opgenomen,
Wij zijn de nacht die al zijn schaduw slaat
Over het raadselig kleed van bloemen dat de aarde draagt,
En koele zachte stemmen deinen in de groote stilte.
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VII.
Geen is buiten u, leven, zoo hij daalt in heel diepe slaap,
Wijd zijn de droomlanden waardoorheen wij glijden,
De dooden zijn stil en zij luisteren naar het leven,
Hun dood is een heel lang luisteren, heel lang verglijden,
Hun ontwaken is stilte, na droom'rig verstervende kreet.
Sterven wordt eenmaal drijven
Naar de witte momenten, als wolken
Stuwend in blauw, als kopgolven
Vervlietend naar open stranden,
Ongeweten de schepen van ver
Na al de jaren dat zij niet bewogen,
Al de jaren dat de ziel dwaalde
Dood voor het dagschijnen,
Voor het veelstemmig geluid van de lief de
Opschallend uit kinderkelen,
Noel als het spoelen der golven
Om het menschlijf, bloedwarme,
Na heel lange nacht bloeien de momenten,
Gaat open de boom in al zijn pracht,
De vergeten dagen bloesemen,
Die bedolven lagen heel diep
Onder de sombere dood-dagen,
Zij zijn onze als zij eenmaal herrijzen

VR IJHE ID.
Het water stroomde dat het spiegelbeeld verglee,
Maar die heel stil op d' aarde zat ontving
Het sterrebeeld en hield het in 't klaar meer
Der ziel en om het sterbeeld speelde zang en fluisterwind,
En speelde vrijheid die van 't land naar d' ether week.
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HET KIND.
„Vanwaar gekomen ?" vroeg bewogen stem als zang
[uit 't water
Rijzend en het kind terzij sprak „'k ben daar 'k ben !
Zing voor mij, golvend water, het vanwaar gekomen".
„De wolven zijn in 't woud, wie zal u hoeden ?"
„Zij nemen mij tot vriend, wijl in mijn oogen ik het licht
Draag heel nabij hun gulzigheid, zij vreten 't licht niet,
[voeren
Mij voorbij de doodsbron en zij sterven eer dan ik".
„En de vogels komen rond uw voeten ?
En de harten luisteren naar uw fluitstem ?"
„floor, ik luister. Naar de zang van 't water,
Naar de blijde oorsprong en de dreiging,
Hoe een groote roover is gestegen
Stil in 't luchtruim en ik weet zijn oogen
Starend en zijn vleugels wijd gespannen
En zijn blik de hemel metend en de aarde,
In zijn blik weet ik . de wanhoop van zijn streven
En de sombere trots die hem doet zweven,
Honderd witte meeuwen om mij scheren,
Maar die eene, zwart omhoog gestegen,
Volg ik tot de nacht hem zal doen dalen
En de meeuwen zullen om hem scheren,
Vvijl hij valt en aan mijn hart komt rusten,
Ik zal luisteren aan het vochte zeestrand
Hoe de zee zijn lied dreunt langs de kusten,
Hoe er rust komt in het zwaar rameien,
of de golven ritselend komen glijden,
En de zeezang in de schelp gaat huizen".
„De donkere vogel stierf aan uxv zij de,
omvlerken de witte verwachters
Der vreugde, stijgend in dag en etherblauw".
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„In mijn hart is de vreugde die torst,
Dat ik veel schepen vol van de verscheurde droomen,
Vol van de verwilderde gevangenen,
Voer over de wilde zuivere zee,
Voer naar de wijde gezichtseinder,
Eer meeuw-gelijk in de ether ik stijge."

DE MINNAAR.
Koele rust is in mij
Om de koele lippen die ik kuste
In de slaap,
Nu in de dag sta ik hoog,
Een toren met gouden koepel verrijs ik,
Harder dan de pijlen die gebroken neervallen,
Na de luchtsuizing om mijn gouden stilte,
0, ik ben stil en pralend in de zomerlucht,
In de groot-schrijdende dagen die langs mij gaan.
In mijn koel woord schuilt de heimelijkheid
Van mijn onverwinbaar verlangen,
De bloemvelden zijn zacht die ik betreed,
Met mijn voeten die toeven bij hun schreden,
Die niet voort willen en loom verklijven
Aan vochte aarde. Dauwdroppels fonkelen in de kelken.
Angstige vogeltjes heffen zich van het kleurige veld,
Wild-vervig staan bloemen open en mijn mond, gehard
[in de strijd,
Staat gesloten, mijn oogen puren in de geheimenis,
Dieper dwaal ik in de vervulde stilte, eindelijk
Voel ik mij opgenomen in 't eeuwige woud.
Kom nu, ik ben bier, nader mij die ik kuste
In koele slaap, nader mij onomwonden
Dat ik speel met uw haar, een minnaar die bij u ruste,
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Woorden staan overeind naar u toe, weet gij de
[b eteekenis ?
Goud verstuift in de nacht als vruchtbaar bloemever[stuiven,
Hooger en sneller slaat het jubelende hart, weet gij de
[beteekenis
Van de zon die speelt met ons, slapend in zijn heet vuur
En de regen glijdend als een schoon glinsterende mantel
Van omhoog en de nacht wakend met zijn sterregepronk
weet gij in nachtlijk
Over het duizendbladige loove.r,
[zwijgen ?
Ik weet dat ik het al ben in mijn grenzenloos streven,
Ik weet dat ik mijzelve ontvlucht en met stil beleid
Heenga in het diep vruchtbare. Roerloos als garde zelf
Lig ik de storm to wachten die over mijn kracht heengaat
En het gebroken scheepje dat op de baren nog rijst
Na het vergaan zijn ben ik mede, doch ik zal
Menige nevelmorgen nog mijzelf weervinden,
Broos, ongebroken van lijf, ijdel van droomen,
Rijzend loomer dan het dagvuur of vogelgezwinde.

DE VROUW.
Waar trek ik met u been, wilde en geliefde
Die in de vreugd mij naar ijl-blauwe bergen heft,
Stil als in bloemkelk is in uw oogen de dagvonk, raadselig
U verlichtend en om u rijst blijheid in moe-gestoeide
[klanken.
Iii het eeuwige rust ik met u, in het aardsche vind ik u
[altijd weder,
Uw gouden bloemen in mijn handen gelegd als geheimen
Boeien mijn oogen, mijn ziel, en over die gloed heen[gebogen
Eer ik het leven in u, verga ik in uw begeeren.
0. E. XXII 11
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VERZEN
VAN

JOANNES REDDINGIUS.

ZONNEVUUR.

En op de lariksstammen plotsling trilt,
nu zon breekt door, een lichtpijl van smaragd,
wat heb ik lang op glans van zon gewacht,
wat heb ik lang dat fraaie spel gewild.
En ook het loome briesje krijgt meer kracht,
de hoogste takken worden opgetild
en nu goudspeling langs de spitsen rift,
is 't of de allee der wonderwoning lacht.
Wat reuken thans na zomerregenval,
en wat een zingen, als van schal bij schal,
verwonderlijk het bosch is vol muziek.
De dag was schoon vanaf 't al-eerst gekriek,
maar sinds die droppen fonklen in de zon
bij bronzen stammen 't diepst geluk begon.

SPEL.

Een lichtspel als een wonder na den regen ......
Door 't lariksloover, sparren, door de dennen,
stortten de droppers, tikkend op den grand,
en statig met een bovenaardschen zwier
werd duidlijk zichtbaar in de voorjaarslucht
een regenboog, die welfde hoog en hooger
zijn pronk van kleuren in een waaierval.
Toen plotsling gloeide glans van een juweel
in een der webben, paars en fonkelend,
een elvenlichtkleed van Titania,
verloren in haar vlucht, toen dag begon ......
Toen ben ikzelf een regendrop geworden,
die, liggend op een blad, keek naar dat licht .....

VERLANGEN.

Over de heide te zwerven, een looper,
-die dwalen bemint,
herfstnamiddag, de lucht als rood-koper
en bijna geen wind.
Over de heide, de Veluwsche heide,
wereld-ver gaan,
't rood te zien blinken, 't spreng-klare, blijde
lied te verstaan.
Over de heide huiswaarts te tijgen,
als 't avondvuur brandt,
en te verlangen in 't avond-stil zwijgen
naar druk van een hand.

HERFSTZANG.

Wanneer ik sterven moet, nam gaarne ik mee
de heugenis aan blij-doorleefde dagen,
omdat ik, zingend, dankbaar kon gewagen
van louter heil, dat licht mij leven dee'.
Ik, die zoovaak kreeg antwoord op mijn vragen,
zwierf eenzaam dikwijls over 's levens zee,
hoe ver onvindbaar was mij vaak de ree,
en moest mijn leven in gevaren wagen.
Zal wat zoo lang ik in mijn leven zocht,
ik eenmaal vinden op mijn laatsten tocht,
van werelddoler, moegezworven kind ?
1k hield van zon, van regen en van wind,
van bloesempracht en zee, en van het riet,
van wintervuur, van droomen, van het lied.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XLI.
Exit Lloyd George. — Vrede in het oosten ?
Al is de beteekenis van Lloyd George's heengaan voor
de wereldpolitiek op dit oogenblik nog niet te overzien
ook omdat de oorzaken nog gedeeltelijk in het duister
liggen — toch mogen we al dadelijk constateeren, dat
in dezen tijd, waarin „groote figuren" zoo zeldzaam zijn,
ofschoon ze toch zoo goed te gebruiken waren, zijn krachtige, doortastende persoonlijkheid in hooge mate gemist
zal worden. Het oogenblik is zekerlijk nog niet gekomen,
om uit te maken of hij inderdaad zulk een „groote figuur"
is en nog veel minder of zijn werkzaamheid heilzaam is
geweest dan wel noodlottig, maar wel zullen we het er allen
over eens kunnen zijn, dat wij ons de raadszaal der internationale politiek zonder hem niet goed kunnen voorstellen. Want in al deze jaren, van zijn optreden of als
leider van het oorlogvoerende Engeland op het kritiekste
moment van den oorlog, in 't najaar van 1916, tot nu toe,
was hij de „eerste man", als de Europeesche diplomates
samenkwamen om de, meestal onoplosbare, problemen
op te lossen, die eerst de oorlog en toen de vrede stelde.
En hij was dat niet alleen omdat hij het machtige Enge-
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land vertegenwoordigde, maar vooral wegens de macht die
van zijn persoonlijkheid uiting, en die te danken was aan
zijn onuitputtelijke werkkracht, zijn onverstoorbaar optimisme, zijn praktischen zin, zijn durf, zijn ronduit-spreken
wanneer de situatie dit eischte.... kortom aan al die eigenschappen die hem vanzelf op den voorgrond drongen,
toen zijn land een uiterst kritiek tijdperk zijner historie
doormaakte. Misschien geen „groote figuur", maar dan
toch ongetwijfeld een hoogst belangrijke, een waarbij
vergeleken de andere op den voorgrond tredende figuren
van dezen tijd verbleeken, zelfs Clemenceau, al was deze
hem dan de baas op de vredes-conferenties die op het
verdrag van Versailles uitliepen.
En zeker is er geen staatsman in welk land ook, die
op zulk een lijst van hoogst gewichtige praestaties kan
wijzen als deze, die begon met het Engelsche yolk te doers
begrijpen, dat de onderwerping van Zuid-Afrika een misdaad en een font was en alsdus mede de wijze politick
tegen de overwonnen Boeren voorbereidde ; die als minister Engeland in minimaal korten tijd sociale verzekeringswetten gaf, een ontelbaar aantal stakingen door verstan dig overleg wist op te lossen, de macht van het
Hoogerhuis knotte, in den oorlog eerst de munitie-aanmaak
mobiliseerde en daarna, zooals Clemenceau in Frankrijk,
de voortzetting tot de overwinning tot „the knock-out"
mogelijk maakte, eindelijk de vredesverdragen voorbereidde en de leidende man werd bij het werk van herstel,
dat helaas nog zoo weinig gevorderd is, daarbij in den
tusschentijd de Iersche quaestie tot een, zij het dan nog
onbevredigende en niet definitieve oplossing, bracht.
Waaroin zijn land den zoo moeilijk misbaren laat
slippen ? Duister zijn de wegen der parlementaire politiek I
De coalitie (dat is de samenwerking der twee groote
partijen in de Britsche politick, de conservatieve en de
liberale, noodig geworden in den oorlog en door Lloyd
George daarna in stand gehouden, om den vrede te veroveren) heeft zich overleefd, — zoo lezen we nu, en dit
zal wel juist wezen ; maar de eigenlijke oorzaak van
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George's heengaan zal wel dezelfde zijn als die alle
staatslieden in alle landen, die in den oorlog de leiding
hadden, reeds veel vroeger deed aftreden : de krachten
die hen tegenwerkten groeiden door de teleurstelling die
op den vrede volgde en wisten hen eindelijk ten val te
brengen. Maar waarom nu juist ? Het is ons niet duidelijk
en wij kunnen niet denken, dat de conservatieven zelf, die
thans een regeering zullen vormen, meenen in hun gelederen mannen te hebben van Lloyd George's postuur
noch dat zij de buitenlandsche staatkunde in 't groot
langs andere banen zullen leiden dan hij het deed. In
Frankrijk moge men zich dan verheugen, dat de man die
gaandeweg en aarzelend was overgegaan tot een politick
welke op tallooze punten met de Fransche in botsing
kwarn, heengegaan is, botsingen zullen ook in de toekomst niet te vermijden zijn, nu in waarheid de Fransche
en de Britsche belangen in de meeste opzichten uiteenloopen.
*

*

Lang zullen we hierover niet in onzekerheid behoeven te
blijven, want heel spoedig zal het moeten blijken, of de
wijziging in de Britsche regeering haar houding in zake
het Oostersche vraagstuk beinvloeden zal. Er is na weken
van acuut oorlogsgevaar- een periode van rust ingetreden
in den Levant, nu de wapenstilstand in Moedania is
geteekend en de vredesconferentie in 't begin van November is vastgesteld. Voor 't oogenblik is er vrede in 't
oosten en na het teekenen van den wapenstilstand heeft
men in Londen en Parijs na landen tijd weer opgeruimd
adem gehaald en aan de diplomaten hulde gebracht voor
hun werk. In waarheid echter voelt een ieder, dat het
onweer slechts voorloopig afgedreven is en dat de nieuwe
toestand nieuwe gevaren medebrengt. En al zal dan
de nieuwe Britsche regeering misschien niet meer zoo fel
staan tegenover de Fransche als Lloyd George het deed,
blijkens de befaamde rede in Manchester, die de aanleiding
werd tot zijn val, er zijn nog geen aanwijzingen van een
frontverandering en ook geen redenen om deze te ver-
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moeden, zoodat wij in hoofdzaak Lloyd George's standpunt, zooals het dan in Manchester 't meest onornwonden
was neergelegd, zullen moeten aanzien voor het Britsche
standpunt zonder meer. Even duidelijk is daartegenover
het Fransche standpunt uiteengezet door Franklin
Bouillon, den Franschen vertegenwoordiger in Moedania,
en bij de beoordeeling van den tegenwoordigen, stand der
Oostersche quaestie zullen wij deze beide opvattingen
tegenover elkander te stellen hebben.
Vlak tegenover elkander stonden zij inderdaad, want
beide staatslieden schreven zich de eer toe, de crisis
zonder oorlog tot een voorloopige oplossing gebracht te
hebben : Lloyd George door te verkondigen, dat indien
de Britsche troepen hetzelfde gedaan hadden als de
Fransche, d.i. den Aziatischen oever der zeeèngten ontruimd hadden, Kemal Pasja naar Europa overgestoken
zou zijn en daar „den oorlogsvaan geplant" zou hebben,
Franklin Bouillon door recht daar tegen in vol te houden,
dat het handjevol Britten aan Dardanellen en Bosporos
niets uitgericht zou hebben tegen het Turksche leger
in zijn overwinningsroes, zelfs al waren de Franschen
niet teruggetrokken uit de stelling van Tsjanak, en dat
derhalve Europa 't uitsluitend aan Frankrijk's diplomatieke kunst te danker heeft, dat de Turken Konstantinopel en Achianopel niet pakten zooals zij het Smyrna gedaan hadden, want Frankrijk was het geweest d.w.z.
Franklin Bouillon in eigen persoon, die den geduchten
Kemal er toe gebracht had zichzelf te overwinnen en of
te blijven van Konstantinopel, dat hij om zoo te zeggen
voor het grijpen had.
Natuurlijk kunnen wij hier niet uitmaken Welke van
beide voorstellingen juist is, al vale 't ors oak moeilijk
te gelooven, dat, zooals de Franschen zeggen, de Turken,
die sinds twee jaren alle krachten inspannen om Konstantinopel te krijgen en — zie onze vorige aanteekening
sedert meer dan tien jaar het ideaal van een krachtig
Europeesch-Aziatisch Turksch rijk naj agen, inderdaad
alleen door den aandrang der Fransche vrienden bewogen
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zouden zijn om van hun eigen hoofdstad of te blijven.
Wij zouden zoo zeggen, dat als men een lang gekoesterd
ideaal met z66 weinig moeite kan verwezenlijken als naar
Bouillon's voorstelling hier het geval was, geen kracht
ter wereld iemand van de verwezenlijking kan afhouden.
En we kunnen moeilijk anders denken dan dat de zekerheid van met Engeland in oorlog te komen voor 't geval
de aanval op Konstantinopel gewaagd werd, zwaar gewogen moet hebben bij de beslissing in het Turksche hoofdkwartier. In zoover lijkt Lloyd George's voorstelling der
zaak inderdaad waarschijnlijker dan die van zijn Fransche
tegenstanders. Maar nog eens : beoordeelen kunnen wij
dergelijke dingen op een afstand natuurlijk niet, wij evenmin als de Fransche journalisten die Lloyd George beklad
hebben zooveel zij maar kunnen en de Engelsche beroepspolitici, die hiermee de kans schoon gezien hebben hem
nu eindelijk uit den zadel te lichten en luide verkondigen
dat hij het land aan den rand van den oorlog gebracht en
ten slotte daarmee Loch niets bereikt heeft.
Daar over straks nader. Laat ons eerst de situatie eens
bezien, uitgaande van de juistheid van Franklin Bouillon's
dat is dus van het Fransche, standpunt : dat niet
Europa's militaire macht, maar alleen de knappe diplomatie van de Franschen de Turken buiten Europa gehouden
heeft. Indien dit inderdaad het geval is, dan is de toestand
voor 't oogenblik nauwelijks minder gevaarlijk dan hij
was voordat Moestafa Kemal van zijn opmarsth naar
Konstantinopel afzag. Want dan heeft hij daarvan naar
vanzelf spreekt alleen afgezien omdat hij naar zijn
meening de zekerheid verkregen heeft van zonder vechten
datgene te verwerven wat hij met vechten had moeten
bereiken, als hij den oorlog voortgezet had. d.i. Konstantinopel, Thracie en de heerschappij over de zeeeengten
Zoo zouden dan Asquith en de andere tegenstanders van
Lloyd George in Engeland gelijk hebben, dat deze niets
bereikt heeft met zijn oorlogsdreigement, maar daarmee
zou tevens vaststaan dat ook de Fransche diplomatie
zich zonder reden op een succes beroemt, want het is
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slechts een geringe kunst one een tegenstander of te
houden van een oorlog, wanneer men hem het oorlogsdoel
zonder vechten in handen geeft, anders gezegd, wanneer
men toegeeft. Voor de rust in Europa is dan echter, zooals gezegd, de toestand nu nauwelijks minder ernstig
dan vOOr die diplomatieke overwinning der Franschen :
ja, het Turksche leger mag dan ietwat bekoeld zijn van
zijn overwinningsroes en als het straks Thracie binnenrukt
daar op andere wijze huishouden dan bet in Smyrna gedaan heeft — het is ons nl. nog immer niet mogelijk te
gelooven dat de Grieken de stad zelf in brand gestoken
hebben, zooals men in Frankrijk blijft beweren — en
ook is nu de toestand voor de niet-Mohammedaansche
inwoners van Thracie 'n beetje minder rampzalig dan
wanneer de Turken dadel0 na de overwinning in Azie
de zeeengten waren overgestoken, omdat ze dan vermoedelijk uitgemoord zouden zijn en ze nu konden
vluchten en elders misschien wel voor den hongerdood
gespaard worden ...... dat alles is dan gewonnen, maar
het feit blijft dan toch, dat de Turken een gendarmerie
van 8000 man terstond in Thracie mogen leggen waartegen de contrOle der geallieerden tot bescherming der
Christelijke minderheden vermoedelijk niet veel zal uitrichten, vooral als het Franschen zijn die deze contrOle
uitoefenen, en voorts dat er nog niets bepaald is omti'ent
het lot van Konstantinopel en de waarborgen van de
vrijheid der scheepvaart in Dardanellen en Bosporos.
Kort gezegd : zoo de voorstelling van de Franschen
juist is, dan komen de Turken terug in Europa, en wel
in zeer gewijzigde omstandigheden, nl. niet meer als een
macht uit het verleden die gaandeweg aan het vervallen
is, niet als de „zieke man" van de politie prenten van voorheen, maar als een geduchte macht, en wie de gevoelens
der Jong-Turken — zij zijn immers thans aan het werk
kep t, is geen oogenblik in twijfel of het bezit van Thracie
is voor hen slechts voorspel, de heerschappij over Konstantinopel, de volstrekte macht over Dardanellen en
Bosporus, hun onmiddellijk doel, het herstel der Turksche
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heerlijkheid op deer Balkan buiten Europa (Egypte,
Tripoli), hun verder oogmerk. Heeft nu de heer Franklin
Bouillon gelijk, en kan West-Europa tegenover deze gevoelens en verlangens slechts de macht der diplomatie
stellen, dan is het naar ons voorkomt, vrij droevig gesteld
met het lot der Christelijke volkeren in dezen hoek der
weield, vooral omdat de Turken niet eens op zichzelf
alleen aangewezen zijn, man de geheimzinnige macht
van Sovjet Rusland voor het oogenblik hun in den rug
steun verleent. Zoo bezien zou het Oostersche gevaar
voor ons werelddeel in geen tijdperk der wereldgeschiedenis zoo dreigend geweest zijn als het thans is : stel u
voor, de Halve Maan in vereeniging met het Communism, beide vol lust tot expansie en militair machtig, staan
op het punt zich op het Christelijke en kapitalistische
Europa te werpen en er zou geen ander tegenwicht zijn
dan de diplomatieke kunst der West-Europeesche staatslieden.
In waarheid is de toestand niet zoo wanhopig, maar
toch wel zeer ernstig, want als de Turkel' opnieuw tot
een machtige factor worden op den Balkan, vinden zij wel
degelijk een macht tegenover zich, en wel die van de
Slavische volkeren die zooveel eeuwen onder Turksche
heerschappij hebben gezucht. De Grieken zijn voor het
oogenblik lam geslagen, maar blijven niet machteloos
en zullen zich nimmer neerleggen bij het verlies van
Thracie, ja zelfs ongetwijfeld weer vechten voor Smyrna
en omgeving. Het zoo versterkte en machtig geworden
Servie (Zuid-Slavie) sluit zich op den duur ongetwijfeld
bij Giiekeland aan ; Bulgalije zal wellicht een machtig
Turkije tijdelijk als vriend gebruiken om verloren terrein
te herwinnen, maar is van nature zijn vijand. Roemenie
ook groot en machtig geworden na den oorlog neemt
naar 't schijnt nu reeds voorzorgsmaatregelen. Hongarije
kan de gelegenheid schoon zien om zijn ten koste van
Roemenie verminkt gebied te herstellen ...... Kortom
de Turken zullen bij hun streven sterke tegenstanders
vinden, ook medestanders, maar in elk geval dreigt
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hun wederkomst in Europa heel den Oosthoek van
ons werelddeel opnieuw in brand te zetten ...... althans
indien het Fransche standpunt juist is, dat West-Europa
geenerlei machtsmiddelen tegenover de Turken bezit dan
die der diplomatie.
Ziedaar de weinig bemoedigende consequenties van
Frankrijk's standpunt en wij begrijpen daarom de vreugde
der Fransche pers over de voorloopig vreedzame oplossing der Oostersche crisis slecht, tenzij dan de Fransche
regeering een middeltje mope bezitten, dat ons, profanen,
onbekend is en dat deze geduchte gevaren kan afwenden.
Want al mogen dan de verhouding van Turken en Franschen voor 't oogenblik zijn als koek en ei, die OostEuropeesche volkeren, die door den wederkeer der Turken
in Europa bedreigd worden, zijn 't juist Frankrijk's vrienden, anders gezegd, het zijn Frankrijk's belangen die
door de Turken in Europa bedreigd worden.
Laat ons nails het Britsche standpunt nader in oogenschouw nemen. Naar Lloyd George's meening heeft de
lirachtige houding der Britsche regeering, die toen Kemal
op de zeeengten aanrukte, niet als de Fransche, haar
troepen uit de stellingen deed vluchten, maar integendeel nieuwe zond en een good aantal oorlogsschepen liet
aanrukken om de actie te land te steunen, den Turk van
den Europeeschen oever voorloopig afgehouden. Volgens
de Franschen hij er niet komen, volgens Lloyd George
ken hij het niet, of durft hij niet. Dit geeft een gansch
ander en zeer veel troostrijker beeld dan wat Franklin
Bouillon schilderde. Helaas er eenige dingen die in
de vomstelling niet passen en die door L. G.'s tegenstanders gebruikt zijn als wapenen om den machtigen
man te vellen. Want, als het waar is dat Kemal niet
kon of durfde, waarom hebben de Engelschen hem dan
beloofd binnen een maand Thracie door de Grieken te
laten ontruimen en er een Turksche „gendarmerie" —
dat woord is kostelijk — toe te laten van 8000 man ?
Dat is een offer — aldus Lloyd George — gebracht om
het vechten te voorkomen en voorts ter wille van de
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vriendschap met Frankrijk. Goed, maar de Turken zullen
dan toch weldra hun intree doen in. Thracie en hoe zal
men hen op den duur buiten Konstantinopel houden als
men ze westelijk daarvan toelaat ? Hoe hun de heerschappij over de zeeengten misgunnen als zij in Konstantinopel de baas zijn ? Hoe denkt de Britsche diplomatie de gevaren tegen te gaan die voor Oost-Europa moeten
otstaan als de Turken uit Klein-Azie hun legers kunnen
recruteeren en die via Thracie in den Balkan zenden ?
Zoo vroegen de tegenstanders van den Britschen premier,
natuullijk niet de Fransche, want daarmee zouden zij
tegelijkertijd de Fransche diplomatie veroordeelen, maar
de Engelsche, die deze gelegenheid aangegrepen hebben
om aan L. G.'s ministerieel leven een einde te maken.
Inderdaad zijn ook wij uiterst benieuwd naar het antwoord op deze vragen, maar wij twijfelen niet of de
Britsche diplomatie heeft een plan, volgens hetwelk aan
deze bezwaren tegemoet gekomen wordt. De vrijheid der
zeeengten is voor de Engelschen geen fraze, maar een
zeer groot belang, een sterk Turkije in Europa een groot
gevaar, waartegen op de vredesconferentie die we nu met
spanning tegemoet zien, krachtige waarborgen gevonden
moeten woi den.
Kort gezegd is de situatie, zooals wij Naar zien deze
is het Fransche standpunt juist, dan is de overeenkomst
van Moedania niets anders dan het voorspel van de terugkomst der Turken in Europa en daarmee van nieuwe
enorme gevaren voor de rust van ons werelddeel ; indien
daarentegen de opvatting van Lloyd George juist is, dan
zullen de concessies van Moedania voorloopig weer een
schijnmacht der Turken aan de zeeengten en in Thracie
brengen, maar zij zullen dan tegenover de machtsmiddelen
der Entente niet in staat tot nieuwe expansie zijn en
rustverstoring in het oosten van ons werelddeel, en op
den duur zal hun verhuizing naar Azie toch niet te vermijden zijn.
Wat er nu van dit alles komen zal hangt van velerlei
omstandighedeu at : de houding van Frankrijk ter
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vredesconferentie, de vraag of de Grieken binnenkort
weer tot machtsontplooiing in staat zullen zijn, de macht
van Kemal Pasja, de ontwikkeling van den politieken
toestand in Engeland na Lloyd George's val en van nog
zooveel meer...... Maar hoe ook bezien, gevaarlijk blijft
de niet te miskennen machtsvermeerdering van dit
Islamitische y olk, dat
ook Asquith wees er weer op
overal waar het geheerscht heeft verval,
dezer dagen
onderdrukking en ellende gebracht heeft en dat zelfs
niet opzag tegen uitmoording van geheele bevolkingen,
als 't om het behoud van zijn macht ging. Is het niet
ten hemel schreiend, dat in al de beschouwingen van de
Europeesche diplomates en bladen, zelfs van de Engelsche, sinds de Turksche overwinning met geen woord
meer gerept wordt over de uitmoording der Armeniers ?
Ja, het „edelmoedige" Frankrijk, dat tijdens den oorlog
vervuld was van mededoogen voor deze rampzaligen en
hun verlossing als een der oorlogsidealen vooropstelde,
schijnt hen volledig vergeten te zijn en beschouwt de
moordenaars als vrienden.
Gron ingen, 21 Oct. 1922.

LEESTAFEL.

Het verborgen 'even. Verzen van J. A. Rispens. E. J.
Bosch Jb. Zn. Baarn.
In deze verzen is het niet vooral de muzikale streeling van rhythme
en. geluid, het Renaissancistische schoon, dat wij vinden ; hier en daar
zijn ook wel technische zwakheden die men dezen dichter echter vergeeft om het kostbare dat hij schonk. Want in deze verzen is uitgesproken
een mentaliteit die niet bij het uiterlijke schoon blijft doch de omwending
van het uiterlijk naar het innerlijk volbrengt en van het ervaarbare
naar het „verborgen leven" overgaat. De dichter beseft een innerlijk
domein waarin de ziel haar grootere waning heeft en niet zelden getuigt
hij van de diepere en grootere menschenverlangens en getuigt daarvan
uit kracht van een persoonlijke beleving. Dit is wat dezen verzen hun
wezen geeft, dat de dichter niet zekere overtuigingen in rijm brengt,
maar dat in zijn ziel een drang leeft naar het onzienlijke ; aan Bien
airang zijn de beste dezer gedichten ontsprongen.
Mij, peigrim uit de wereldstad

Om u te volgen, Jacobsster,
Mij is, hoe moede en afgemat,
Geen last te zwaar, geen tocht te ver.
't Verlangen dat om liefde riep
Bleef ongestild, verkwijnde en zweeg ;
Toen uit des hemels grondloos diep
Uw stille glans zich tot mij neeg.
'k Heb al mijn 'hell en heul gezocht
Bij menschen, altijd, altijd weer,
Totdat Diens liefde overmocht,
Tot Wien 't afkeerig harte keer'.
Nu is in mijn verlangensnood,
Om u te volgen Jacobster,
Schoon alle kracht mij schier ontvlood,
Geen last te zwaar, geen tocht te ver.
B.
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HERMAN DE MAN.

(Slot.)

Tegen etenstijd kwamen in loden jagerscapes gehuld
de twee ontbrekende dochters van den huize Vieveen
achteromrijden. Ze waren naar Amsterdam geweest
voor inkoopen. Greet, meisje van vier en twintig, blond
als Els, maar met iets in haar oogen van een oude moede
vrouw, Thea, het tweelingzusje van Marie en juist als
deze veêl gelijkend op Vader Sander ; dezelfde heftige
onderzoekende oogen, juist zulk een vierkant regelmatig
gelaat en dezelfde springerige rosse haren. Ze vulden het
huis met praat over nieuwe stoffen die ze in de stad hadden gezien, nieuwe boeken die voor de winkelramen lagen,
ontmoetingen en dies meer. Greet had „Aan de voeten
van den Meester" gekocht en een nieuw-uitgekomen
Tagore-werkje in van Eeden's vertaling.
Maar vies merkte schamper op, dat het allerfijnste
er toch maar of is, bij zoo'n vertaling. Zooiets moest je
in 't oorspronkelijk lezen. Ze wist wel, dat Greet nog to
0. E. XXII 12
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weinig Engelsch kende, maar daaraan vierde zij, geleerde
oudere zuster, triumfen.
„Engelsch, he wat is dat nu. Ken jij soms Sanskriet ?"
pestte Thea en ze kwam wijdbeens voor haar verbaasde
zuster staan.
„Ik niet, maar jij ook niet," ketste ze terug.
„Maar 'k ga 't leeren, is 't niet waar Greet, zijn we
niet bij een leeraar geweest ? Een jonge gitzwarte Doctor,
hij woont op de Prinsengracht, 't is een jood."
heeremenschen help !" jammerde Vader Sander
„wat halen jullie nou weer overhoop ? Waar moet dat
gebeuren ? Hier in huis, hier soms ?"
„Hier in huis," zei Thea doodbedaard, „en als het
uitkomt in Amsterdam, om en om."
„Goed, goed dat ik het weet ; dan kuier ik wel een
paar uurtjes om als 't zoover is. Hoe heet dat ook weer...
karekiet ?"
„Sanskriet, ik heb het hard noodig."
„Ja, dat zal wel. Is dat de taal van de wijzen uit het
Oosten ? Komt er soms weer zoo'n Chinees ? Fen Jodenchinees non ? 0, menschen, menschen, ik moet wel zwaar
gezondigd hebben in een vorig leven, ja wel zwaar gezondigd... Kinderen, hou'me vast, hou' me vast, ik lach me
naar. M'n bloedeigen Thea leert Sanskriet, dat is zoo
goed of ik het zelf leer. Jan, haal de encyclopedie, de S,
daar moet ik 't mijne van hebben. 0, o Wies, wat heb je
in mijn huis gehaald."
„Zoo heb ik het weer gedaan ? Als dat malle nest Sanskriet wil leeren, laat'er haar gang gaan."
,Wel ja," vond Huib, „ze houdt het toch maar drie
weken vol. Die wil zeker de Kavja of de Bhagavadgita
in de oorspronkelijke taal lezen de stumper. Laat haar
tobben Vader."
„Neen maar vast. Wis en waarachtig, zeker mag ze.
Wat mij betreft leert ze maantaal of visschentaal. Want
de visschen zijn niet stom, bel neent wij kunnen ze alleen
maar niet hooren, maar dat ligt aan ooze ooren en niet
aan de visschen. Dat is filosofie van het veen Huib, doe
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er je voordeel mee. Straks na 't eten ga ik eens kijken
wat dat voor een taaltje is dat Sanskriet. Als het tenminste te vinden is in het boek."
Er werd toen gegeten in de ruime koele tuinkamer,
waar mat groenachtig licht door de, met wijnranken
begroeide glazers wanden zeefde.
De familie nam plaats aan twee tafels ; een voor de
vegetariers en een voor de ,lijkenvreters".
„Je bent toch ommers omnivoor, is het niet vriend ?"
vroeg de gastheer. „Dan hier, kom maar naast Marie,
Marie is ook zoo'n barbaar, en de jongens zijn 't ook.
Maar 'k zie Marie vandaag of morgen toch nog overloopen
naar de geestelijke tafel. Nou kinderen hap ze !"
Er werd geducht gegeten daar bij Vieveen vond Sandertje, en ook wel smakelijk. Het droppelgeraas van de
regen op het zinken plat boven hun hoofd, was eentonige
tafelmuziek, doch Sander dacht al niet meer aan den
regen of aan weggaan.
Het huffs van Sander Vieveen had een onbegrepen
aantrekking voor hem gekregen. Die domme angst die
hij bij het betreden ervoer, was nu been. Hij begon deze
lieden al te doorzien. Hun exotisch milieu verwarde hem
niet meer, de rare wijsheid die hier verkondigd werd lag
er maar luchtigjes bovenop zag hij al gauw. 't Was wijsheid wel van onbekende oorsprong hij wist nog niet, waar
ze 't vandaan haalden en hoe ze 't bij elkaar sleepten,
maar achter die vele geheimzinnige woorden en termen
wist hij dat heel zeker een ontstellende leegte was.
Want...... er werd hier geleden. Ontbering leden deze
menschen, ontbering ondanks die geciviliseerdheid.
Vooral dat jongste blonde meisje, die Els, verborg iced,
dat rook, dat proefde hij. 't Zweefde hier door de lucht,
dat meisje droeg verdriet road, waar ze nergens begrijpende oogen voor vond. Zijn groot ridderlijk hart Wilde
hier de redder spelen, maar hoe ? Kon hij naar het mein
gaan en er plompweg van spreken gaan ? Neen, want
hoe zou hij moeten helpen ? Knaagde niet in zijn eigen
innerlijk dat ellendige en toch heerlijke hongergevoel
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der eenzaamheid ? 0, wat werd hier dan ook gepraat,
hier was geen tijd, geen oogenblikje zelfs, waarin innigheid uitbloeien kon.
Nu weer onder 't eten, daarna bij de thee, welk een
woordenvloed. Wat een woorden. En nu heel 't gezin om
den regen wel gedwongen was bijeen to blijven, heel den
langen namiddag door, nu ze elkanders klets niet ontvluchten konden, nu werd dat onhoudbaar.
leder kwartier was er een nieuw conflict. Eerst had
Vader Sander in de encyclopedie iets gevonden over
Sanskriet, dat een ruzietje uitlokte. Later in den middag
weer een geschil over spiritisme en over de voorbeschikking. 't Was een voortdurend oorlogen van het strijdlustig rationalisme tegen de wierookachtige mystiek der
dochters. Een schermen met groote woorden en glibberige
gemeenplaatsen, die voor Sandertje echter nieuw waren
en als vreemde overzeesche muziek in zijn ooren klonken.
Zooals hij daar dat jongste meisje zitten zag met de
kin in haar handen geprangd, scherp toeluisterend, soms
meepratend over de Liefde en het Kosmos en het Nirvana,
kon hij ineens denken, dat hij zich vergiste in haar. Dit
meisje leefde voluit, ze asemde vrij in deze omgeving
van Oostersche import-mystiek daar vond ze groeisappen in, haar zieltje behoefde dat.
Maar die belangstelling duurde nooit lang bij Els.
Hoe vaak dwaalde haar denken af, hoe vaak vond Sandertje weer die zoekende oogen die door de kamer zworven,
als daklooze bedelaars in winternacht, zoo armoedig en
hopeloos. 't Was of dit meisje hulp verwachtte door een
wonder, maar het wonder bleef uit. En 't was met dat
wonder als met het goede weer...... het kwam niet.
't Werd laat en later en daar kwam maar geen keering
in het weer. Vader Vieveen die weer even was buiten
geweest, kondigde regen aan, regen tot den nacht allicht.
Wel ruimde de wind, maar 't ging langzaam. En er
zaten zware banken in het Westen waar ook flauw
gerommel van donder uit klonk, al sinds uren.
Sandertje, die wel inzag, dat hij drijfnat in Amsterdam
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zou belanden zoo hij nu wegreed, zei dat hij nog probeeren
zou in Hilversum te komen voor den nacht. Daar waren
Hotels. Maar met beslistheid en verontwaardiging werd
dat algewezen. Er was eenmaal gezegd dat hij niocht
schuilen en daar moest het bij blijven. „Morgen zal 't
helder aan de lucht zijn vriend en dan heb je 'n heerlijk
toertje. Vannacht blijf je bij ons, ik heb eenmaal schik
in jou," zei de oude.
Marie en Ilea, die ieder een afgeschoten kamertje
hadden, zouden zich voor een nacht moeten behelpen
en 't met een doen. Het hokje van Marie, dat daarmee
open kwam was voor hem. Van te \Toren liet Vader
't hem zien. Een proper lichtgekleurd kamertje onder de
dakplinten, er zweelde een blanke jongemeisjessfeer.
Aan den muur hingen strenge aforismen, die tegen zedenbederf waakten ; uitgaven van een nette-menschen-comitè.
„De Reine is de Sterkste" las hij en als pendant daarvan
„Om Vrij te zijn wees Rein".
Bij Sandeitje thuis, in de mooie kamer hing een poema
langs den muur op zwart fluweel geschilderd :
Wie in zijn eigen tuintje wiedt,
Ziet bij een ander 't onkruid niet.
Deze spreuk was wijs, zooals trouwens alle spreuken
van een bepaald standpunt bezien wijs zijn, mar deze
hier langs de wanden van dit kamertje spraken van een
zekere verhevene gesteldheid. Ze keken als gestrenge
oogen neer op wie daar in het witte bed lag, met zijn
gedachten alleen. Met zijn gedachten, die zoo in tegenspraak konden zijn met die regels langs den muur.
„Een mensch kan van spreuken niet eten en volgens
spreuken niet leven," vond Sander Vieveen, „Ik weet
wel duzend goede spreuken, maar wat baat me dat ? Wie
naar al die spreuken leven wil, heeft aan een lijf niet
genoeg ; ik ken van die boonstaken die 't probeeren -man 't zijn schoolmeesters van derlui eigen. Ik leef maar
zoo 't uitkomt, maar altijd onderzoekend. 1k steek mijn
hoofd in geen duister gat, ik hou' van licht. Mijn meisjes
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leven naar spreuken, dat zie je, daar hangen er. Maar
wat ik zeg, 't geeft geen for vriend Sander.
,De Reine is de Sterkste", non, dat is zoo, daar is
geen kriewel tegen in te brengen. Maar al hangt die spreuk
daar dag in dag uit, als Marie heur bloed aan de kook
raakt en ze ziet een keer goed in de vlammen, versta je
me, nou dan is 't gepiept met die reinheid.
Jong bloed vriend Sander, versta wel, jong bloed wil
dansen. En al trek je non een theosofische jurk aan en
al stop je je voeten in sandaaltjes en al draai je je haren
in zoo'n Larensche rolladedot, als 't je tijd wordt dan
ga je borrelen van binnen en daar ontkornt er niet
een aan.
Ja wat ik zeg, we zijn nou alleen, manvolk onder elkaar,
heb jij Els gezien ? Els heeft 'et te pakken jong. Die wil
naar de zon, die wil vliegen. Dat lauwt wel met een jatirtje. 't Arme kind doet genoeg moeite om het te verbergen.
Als ik vroeger jaren zoo'n meisje zag en ik mork dat ze
zoo smachtte, dan Sander, dan kon 'k er nooit mee
gekken. Dat kon ik nooit over mijn hart verkrijgen man.
Ik dee' dan vrindelijk voor ze, begrijp je ? Ja, Els heeft
weinig aanspraak al zit het huis altijd vol menschen. Ze
mist heur Moeder en een Vader kan nooit zooveel voor
een kind zijn, dat vat je. Ik probeer het wel eens met
hartelijkheid, maar Els is geen kind meer he en die
groote meisjes wauwelen er mee en ja ...... dan schaamt
ze zich.
wat ik zeg, daar komt schot in de Wart, met een paar
uurtjes konden we wel eens beter weer krijgen. Maar je
blijft hoor, 't is nou toch te laat en je bedje is gespreid,
dat zie je. Jij slaapt vannacht in een meisjesbeddeke,
dat overkomt je alien dag niet. Als straks het weer gaat
beteren, dan komen de huisvrinden wel afzakken, dat
staat nooit in der eeuwigheid stil. Ik heb je expres meegenomen trier naar toe, omdat ik nou toch OOk eens een
gast wilde hebben. Ja vriend Sander, ik voel me vaak
erg eenzaam sinds Line dood is. En ik zit borstens tusschen de menschen, maar ze verstaan me niet, ze luis-
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teren niet eens naar me. 't Is me soms net, of ik hier
commensaal ben. En die zwerm, die om de meisjes heenvliegt, die snotjongens tellen me heelemaal niet. En
kwamen die lui nou maar, zooals dat overal gaat, waar
meisjes zijn, om heurlui uit den buds te vangen, maar
dat yolk is veuls te geheimzinnig en te verheven, om aan
trouwen te denken.
Ik geloof, dat die lui d'r eigen veel ongerief aandoen.
1k heb altijd zoo de gedachte als ik ze bij elkaar zie zitten
jullie zouden nu wel eens wat willen vrijen met elkaar,
maar dat gaat nu eenmaal niet meer. Daarvoor moeten
jullie uit je vliegmachien vallen, en dat durf je niet, de
een voor den ander niet. — En dat doet die onbewijsbare
mystiek, waar ik het als rationalist altijd tegen heb gehad. Ja, want je kan Loch zoo maar niet een jongejuffrouw, waarmee je over de Zeven Gebieden of over het
Dharma gefilisofeerd hebt, een zoentje achter in heur
hats geven. 't Is de schuld van die vervloekte geleerdheid,
dat mijn meisjes ongetrouwd blijven. En na mijn dood
kunnen ze zoo regelrecht een ouwewijvengesticht binnenschuiven, met d'r zevenen tegelijk. En dan de poort
achter heurlui dicht en waarvoor hebben ze dan geleefd ?
Kom ik ga weer naar beneden. Ga je mee ? Ja man, wat
ik zeg, je kan er nou altijd wel mee gekken en dollen,
maar 't wordt een vader toch wel eens koud om z'n
hart als hij aan zoo'n toekomst voor zijn kinderen denkt.
En zou ik daar nou zelf de schuld van dragen ? Wat
denk je vriend Sander ? Heb ik we] goed gedaan door
heurlui maar in alles der eigen zin te laten doen ? Dat
moest ik toch wel, waar ben ik anders rationalist voor ?
Versta wel, had ik een tiran voor mijn kinderen kunnen
zijn ?
Line zei wel eens : — Sander zei ze, 't gaat verkeerd
(=man met de kinderen. Je moest ze meer onder de duim
houwen, 't is hier een bar gevaarlijke streek voor heurlui.—
Ja, maar Line, zei ik dan, 't helpt je niks, ze doen ten
einde toch wat zij wel en jij niet wilt, als ze er maar aanleg
voor hebben. Nou, 't zoeken naar de waarheid, dat hebben
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ze van heur vader, dat zit in mij ook. Maar wat ik heel
m'n leven als de pest bestreden heb, 't geloof, dat niet te
bewijzen is, daar raken mijn kinderen duizelig van. 't Is
zonde dat 'k het zeg, rnaar ze hebben met z'n allen een
soort boekendilirium."
Ze kwamen beneden. Op een tafeltje lag de avondpost
al, die hield vader Sander weer een tijdlang bezig. Daarop
werd weer gegeten. En de tafel van 't avondbrood-eten
werd juist afgedekt toen Antje achterom kwam, met haar
grootere zuster Line, dat was die, waarvoor Sander
Vieveen zoo graag veertig jaar jonger zou willen zijn.
't Was een sappige forsche buitenmeid, die zich nadrukke
lijk op haar piano-kundigheden voor liet staan, zijden
stadskousen droeg en toch boersch bleef, veel boerscher
dan de slankere Antje, die werkelijk iets popjesachtigs
had.
Ze werden verwelkomd, ieder met een klappenden zoen
van Oom Saucier, die schaterend beweerde daar familierecht op te hebben. Daar frischte hij van op, daar kreeg
hij nieuwe kracht van in z'n teenen. „Dat moest je kunnen
proeven, vriend Sander...... dat zooiets nou net niet toegestaan is he ?" riep hij overmoedig, terwijl hij gearmd
met zijn twee levensblije nichten de kamer inkwam.
Els zei : „toe Pa, stel u niet zoo aan," maar dat had
verkeerde uitwerking. Was het om zijn houding te redden,
of om nu eens te toonen hoe vrijgevochten zijn denken
wel was, al behoorde hij niet tot hun club van mystische
excentrieken ? Op iedere knie nam hij een nicht, voor
't oog van zijn verbaasde en verontwaardigde dochters,
die hun minachting toonden door heel het gemoedelijke
groepje met dikke halzen en opgeheven hoofden te
negeeren.
Huibs binnenkomen bracht verademing. Want nu
hadden de wilde nichten een motief om met vuurroode
kaken van oom Sanders knie te huppen, voor de felicitatie.
Er waren zelfs cadeautjes, eigengemaakte kleedjes en
kussens voor op Huibs kamer nabij 't ziekenhuis, waar
hij nog maar pas was komen wonen.
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„Leg 't maar bij 't andere", zei hij hartelijk en Sandertje
merkte ineens een jovialere sprankeling in die stem en
op dat gelaat. 't Was of er zoo plots wat wind en joligheid
met die twee vrijvogeltjes in het zwoele milieu was binnengewaaid
Ant je had haar grooten neef heel veel te vertellen en
Line probeerde een gesprek met Wies. Ze wilde goedmaken wat daar buiten haar schuld gebroken was, door
den overmoed van oom, die 't eigenlijk toch zoo kwaad
niet meende, de brave man. Ze nam hem dapper in
bescherming.
Maar Wies zei gedecideerd : ,Pa heeft vreemde allures ;
dat is nu wel zijn zaak, maar 't is toch misselijk oni ernaar
te moeten kijken. 1k zou hem alvast een tik op zijn
vingers geven."
Vader Vieveen, die danig good hoorde wat Wies daar
zei, hield zich cloof en tuurde een weinig verlegen in de
pasgekomen brieven. 't Was duidelijk, dat hij niets begreep
van wat hij las, want wel driemaal begon hij overnieuw.
Tot de bel ging, kort en bedeesd.
,,Pang !" riep de oude ; „daar sterft de vrede weer
al eens, dat moet een van de huisvrienden zijn. Niemand
anders komt door de voordeur. Vriend Sander zet je
schrap jong, want het spul gaat beginnen. 1k maak me
sterk dat je voor den nacht nog een verhandeling over
den Boeddha te verteren krijgt ...... "
Onderwijl kwam Jeanne met een slanken p eer binnen.
Hij droeg een bruinvelouren met zijde omzoomd costume
en onder zijn soepele borsalino uit hingen lange, sluike
haren, mat geelachtig van tint als gedroogde boonenhulzen.
De familie werd met een gracieuse handzwaai zwijgend
gegroet, aan Sander stelde hij zich voor. Na een critisch
fixeeren van eenige tellen werd hem een witte slappe
hand waardig geacht ; Sandertje kneep er dapper in en
zei kortweg en koel z'n naam.
„Romeijn", noemde de ander zich en gleed behoedzaam
neer op het zwarte met ivoor ingelegde rustbankje, dat
tusschen Wies en Els stond.
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„Heb je gewerkt Rudolf ?" vroeg Wies.
„Ja, ja, neen. Laat ik 't goed zeggen, eigenlijk niet.
't Licht deugde niet vandaag, daarom ben ik aan dien
opzet van de „Innerlijke Aanschouwing" wat gaan
knutselen, maar 't mag geen naam hebben. 'k Ben trouwens niet gestemd, al in geen weken. Ja, zeg kan ik die
studie over Pytagoras van je terugkrijgen. Ze is niet van
mij zie je. Enno wil er nog in lezen."
„Komt Enno vanavond ?" informeerde Vader Sander.
„Dat zal niet mijnheer Vieveen, hij is met groot vertaalwerk bezig. Eminent werk Wies. Van een Tsjech,
hier absoluut niet. bekend. Maar Joeke zou komen en
Lex misschien."
„Komt Lex ?" vroeg Els schielijk.
„Als hij tenminste weg kan komen ; hij heeft een portret onderhanden en daar komt hij nooit op tijd weg.
Van die idioot-indringerige burgertypen, geen voorbeeld
van. 't Moet een typisch kopje zijn dat hij daar rnaakt,
maar vrij onnoozel."
„O, stel je voor dat hij kwarn. We hebben Lili gevraagd
we wisten niet dat hij ook plan had. Pijnlijk zeg, hoe
krijgen we een van de twee weg ?"
„Niks van aantrekken kinderen," suste Vader, „Lill
is nou eenmaal getrouwd en Lex is heur man, dat staat
vast. En al loopt die meneer Lex nou weg, met Lili is
hij getrouwd en dat blijft 'ie. Al haalt'ie zestig inplaats
van drie andere vrouwen In zijn huis."
„Drie ? Mij niet bekend," merkte Rorneijn op.
„Mij wel. De vrouw van Nico Vlasveld, Annie Ruijs
ell da.n die freule, kohl hoe heet ze...... Magda".
„Annie Ruijs is verloofd, al een heelen tijd en 't vrouwtje van Vlasveld schildert hij."
„O, dan zal het wel zuivere koffie zijn. Annie die is
to vertrouwen, kijk maar naar m'n hoofd. Ik hou' hier
zoo'n soort zwarte lijst bij, daar staat ze bovenaan met
vette letters. En dan dat portretschilderen, dat versta
ik. Affijn 't is mij goed, ik ben er aan gewoon geraakt,
Lex tobt maar raak. Dertig jaar Gooi-practijk, nou — dan

AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN WILDE-MENTSCHENLAND. 263

heb je 't bruin zien Bakken...... Maar wat ik zeg, als
Lili hier komt, dan laat ik heur in. En als Lex komt
laat ik hem ook in, want als er een conflict nit voorkomt
dan is het toch veuls te diepzinnig, dat ik er loijklimmen
kan met m'n verstand. Weet je wat ik al eens opgemorken
heb ? Al die bovenzinnelijke zielsconflicten wijzen altijd
precies de richting van heurluis vleeschelijke begeerten
uit, net als bij de honden, al weten die er niet zoo verheven over te blaffen."
„Bah."
„Ja 't is bah, VvIes, 't is bah. Weet je wat bah is ?
Heeren die met hun buurman van huisvrouw ruilen, dat
is bah, al weten ze 't ook goed te kletsen in de filosofie,
of in de theosofie of in den sterrengang. Wat dat betreft
ben ik Rooinsch, aan 't huwelijk mag een mensch niet
tornen. 'k Ben zelf een man, maar wie draait altijd voor
den last op... de vrouw. Een man die beu van een vrouw
is en dan een ander neemt om weer hen van te worden,
dat is een hond. 'k Zal niet zeggen, 't kan, ja 't kan een
enkele maal noodzakelijk wezen dat twee menschen niet
bijeenblijven, bepaald fraai is het nooit. Maar als 't een
kwestie van lustigheid is, zooals hier overal, dan is er
een vies geurtje aan kameraad. En dan...... 't is bier toch
ommers regel ? En lion' nou je mond er maar over, want
'k heb dertig jaar Gooipractijk, dat zei ik daarnet al en
je kunt zoo niet kletsen of ik sla je neer met de voorbeelden, tien, twintig tegelijk. Man, de huwelijksontrouw
als die als algemeenheid voorkomt, zegt dat je niks ?
Dat is een bewijs van den slechten inborst van de menschen. Dat zegt je Sander Vieveen, een rationalist."
„'k Zal daar maar niet op ingaan," antwoordde Romeijn
met een zure buiging en een glimlach ; „aangezien Uw
meening toch al vaststaat en het onderwerp niet bepaald
verkwikkelijk is ...... "
Maar Oorn Sander had weer zijn nichtjes voor zich
opgeeischt, liet den ander maar praten.
En Sandertje moest Jeanne antwoorden ; over de
schilders die te Maarssen woonden ging het gesprek. En
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het twisters over huwelijksontrouw verliep, omdat niemand
meer partij koos of zich warm maakte ervoor.
Sander vertelde van Henk bij hun vandaan en van een
jongen schilderstyp uit Breukelen waar nog maar weinig
van te zeggen viel ...... meer schilders waren er niet in
de contreie. Over het genre kon hij geen inlichtingen
geven ; hij vond wat Hendrik maakte meestal erg mooi.,
maar met deze mededeeling was. het rosse mei* niet
tevreden. En al die „ismes" die ze hem daar opsomde
waren angstig verre denkbeelden voor hem. Jeanne liet
hem weer slippers ; in het discours met dien meneer was
geen leven te blazen.
Onclerwifi was een mager zwartharig heertje langs
achter in komen wippen. Dat was Joeke : Joeke de tapijtwever. „Lex is onderweg", wist hij. Even daarna stapte
deze dan ook binnen, samen met een zilverdrijver, een
moe-uitziend slap wezen met een stekeligen bruinen
baard.
Telkens moest Sandertje worden voorgesteld. Pas zat
hij, of het opstaan en handen geven begon overnieuws.
Nog een zeer bijzonder type kwam achterom schuiven,
hevig het gritselende grind opstootend. Hij had een lange
maladieve juffer bij zich die haast gansch en al op zijn
arm hing. Hij een jong enthousiast kereltje, wel de dappigste van heel 't gezelsehap Gooienaren, zij een vrij
uitgefuifd bleek vrouwmensch, een lang schildersmodel,
nit wier oogen quasi levensverachting en een ongezonde
vurigheid fonkelde. Van heur blauwzwarte haren hing
aan een matzilveren band een vreemdvormig plat sieraad
neer op het witte mooigelijnde voorhoofd. Van 't zelide
maaksel droeg ze armketens en een breeden gordelband,
die met prachtig fonkelend lazuur was ingelegd.
Op haar tabakbruine robe teekende dat belle blauw
vreemd of ; iets om te zien en niet meer te vergeten.Ze
kon een wandelende doode zijn nit een nachtmerrie,
overlei Sanclertje. Tusschen haar witte vingers kon ze
een dun wprgkoord verborgen houden.
Ze sprak sleepend en met overleg. De rnannen, behoudens
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dan Sander Vieveen, noemden haar Trude, maar de
meisjes zeiden alien met nadruk mevrouw, alsof dat
afgesproken was.
Daarom zei Sandertje, die niet geweten had hoe haar
te begroeten en iets had willen mompelen dat juffrouw
en evengoed mevrouw had kunnen zijn, plots met beslistheid ook maar mevrouw.
Vader Vieveen zat over zijn hoornen bril glurend,
telkens naar haar te kijken, maar boog zich dan weer
trouw tot de jolige nichten.
Voor Sandertje wist hoe dat gegaan was, had de lange
bleeke mevrouw hem in een gesprek betrokken. Hij nu
was geen bedreven causeur, dat wist hij zelf goed genoeg.
Dat dus het gesprek met deze dame wel mislukken moest
dat stond vast bij hem. In gansch andere belangstellingssfeeren dan de zijne, leefde ze, wat moest hij zeggen
dat haar aandachtig kon doen zijn.
En zie, het gesprek vlotte wel. Hij had dit niet durven
verwachten... had zich. al geprepareerd op een smadelijken aftocht. Deze vreemde dame bleek zeer beminnelijk te zijn en hoewel ze er moeite voor moest doen, ze
hield het .gesprek op een voor hem begrijpelijk terrein,
waar juist zijn belangstelling lag.
Toen begon hij eenige syrnpathie die niet vrij van medelijden was, voor haar te gevoelen. Maar teikens als hij
opzag, want onafgebroken merkte hij dat iemand hem
strak fixeerde, staarde hij in de strenge oogen van zijn
gastheer, die onrustig met de nichten zat te domineeren
aan een tafeltje apart.
De bleeke vrouw zei : „Zeg maar gerust Trude tegen
mij, boor je niet dat ieder Trude zegt," en boog over hem
in tooneelmatig gebaar : „—je bent nog wat ongewoon
hier ; 't valt ook niet mee je hier gauw thuis te gevoelen.
Je moet je aansiuiten. Wil ik je helpen, mag ik ?"
„Ik ben hier maar per toeval, misschien kom ik nooit
meer terug, in deze streek. Morgen al fiets ik weg."
„Je komt wêl terug," fluisterde ze en lachte met de
witte tanden. bloot.
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Haar korte sterke man zat verwoed te debatteeren
met Wies ; Line had hij op zijn zijde. Sandertje hoorde
de zinnen als geslepen messen langs elkander klanken.
Dat werd een strijd, waar 't end nooit van komen zou,
een heete afmattende strijd. De tapijtwever ging nu ook
meeworstelen in het lokkende woordenspel. Dadelijk
zat hij er middenin, maar zeker omdat hij niet gauw
genoeg partij koos, werd hij er even kwiek weer uitgekletst.
Als een roffel rolden de woorden over elkander heen.
Jeanne luisterde, sores zei ze ook wat. Daarop werd geen
acht geslagen, maar zooiets scheen ze niet eens verwacht
te hebben.
Trudè, die zag met hoeveel verwondering en eerbied
Sandertje dat geschil over een passage uit Chwang-tsze
volgde, lei aanhalerig haar hand op zijn schouder. „Wat
ben je nog een kind," lachte ze zacht.
,,Ili, é ?"
„Ja hoor, een edit kind."
Hij bloosde en stond trillend op. Beneden hem zat ze
op het tabouretje, onhandig met haar armen vleiend
waar hij gezeten had, tastend als een blind polyp.
Ze staarde naar hem op, met half-open kalmlustigen
mond. Een plotse aanvechting om op haar lichaam te
trappen met de hak van zijn schoen drilde door zijn
zenuwen en spieren.
Zelfs maakte hij bijna de beweging. Haar oogen, waar
hij veel gelig wit van zag, keken lachend en lokkend naar
hem op. En toen werd ze op eenmaal zoo in-vies in zijn
oogen, zoo gemeen, zoo ontzaglijk gemeen... 't Was,
of hij heel haar geschiedenis las uit dien een en blik. Ze
pleegde thans geen verraad jegens haar man, die nog
altijd in het woest debat gewikkeld was, neen dat was
geen verraad, want op dezelfde geile wijze had deze haar
bekomen. Afgetruggeld met oogenspel. Afgetruggeld
van een ander, die eveneens haar geroofd had van een
man.
Die geschiedenis was dom en eentonig. Ze stond met
brandende letters op het behang geschreven en als hij zich
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daar van afwendde, dan las hij haar wezen van den zoldei,
of nit de donkere gaten van de ramen. Le was een
veile vrouw, voor elk te Wie lust had en haar nieuwe
erotiek kon bieden, ving haar. Zoo slingerde zij haar
jeugdjaren door, zonder te denken aan de komende oude
dagen die wel vol verwijt moesten zijn.
En de tranen waren haar wapenen haar weeige middelen. Tranen en geveinsde hinnekende lach. Nu weer drong
ze met traag hoofdgebaar opkomend vocht uit haar
zwartgerande ooghoeken. Ze ging staan staren, alleen
in de deur van de zijkamer.
Sandertje zag haar gaan. Zou ik te ruw, te grof geweest
zijn, dacht hij ? Heb ik haar gekrenkt ? Ze heeft de
verachting voor haar gedoetje wel in mijn oogen gezien,
met dat bifitje zal ze meer gehakt hebben.
En hij wilde zich geweld aandoen en weer bij haar
komen zitten. Heel omzichtig zou hij zijn ; zorgen dat
het gesprek keurig bleef en gladjes.
Maar die oogen van Sander Vieveen, die oogen.
Line stootte wel tweemaal haar Oom aan om hem tot
aandacht bij het spel te nopen. „Ja, ja, ik korn," zei de
oude dan.
Eindelijk liet hij zich gerust neer in zijn breede zetel
en nam de zeven ivoren steenen op, die hij meesterlijk
in de handpalmen borg.
Zoo was het goed ; zijn vriend Sander had het vermaan begrepen, die zocht nu wijselijk de buitenlucht
wat op. Straks na dit spelletje zou hij hem bij het groepje
om hem heen nemen ; Jan poogde zich ook aan te sluiten
en dwaalde verveeld het huis door.
Enno, die wat later toch maar gekomen was, lag met
Huib in de roode fauteuils die uit de zijkamer binnengesj ouwd waren, en ze spraken gedempt. Het was een
kalm indringend gesprek. Vader Sander probeerde hen
vanaf het speeltafeltje te volgen, rnaar dat ging niet richtig.
In den deurpost bleef Sandertje even staan en keek
het ruime vertrek rond. 0 veral pratende groepjes. Niemand.
bekreunde zich om hem. leder genoot hier van een onge-
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kende vrijheid, ieder deed maar zoo 't hem uitkwam.
Nergens anders was dit toegestaan, in andere huizen
hing een geurtje van stramme kazerne-achtige conventie...
hier niet. Zijn oogen zochten Trude. Hij vond haar bruine
gestalte op een zwart zijden kussen met groene pluimen,
neergehurkt voor den stoel van haar man, die haar daarzijn niet merkte vanwege de hevigheid der strijdvragen.
Ze aaide zijn strakke knie en motorisch verdreef hij heur
slanke, maar storende hand.
Toen stond ze zonder gerucht op van het kussen, met
een bitteren trek rond haar mond en overkeek de kamer,
juist als Sandertje zelf deed daareven. Niemand vond ze,
die haar oogen hartelijk ontving. Ze rekte zich traag
en wiegde naar achter, tot bij de schouw waar ze een
lucifer aanstreek. In dien duisteren kamerhoek zag hij
toen een blauwgroen spiritusviammetje priemen. Langzaamaah werd hij een zoelen weeen geur gewaar, die
scherp in zijn keel krieuwlde. Waar had dat meer geroken ?
Zijn hoofd ging bonzen op zij. Vele beelden schoven door
en voor elkaar als bij een droom in waaknacht. Hij zag
een lichtglinsterend kerkinterieur en hoorde melodieusen
kinderzang. En orgeltrillers ving hij op en plots reeel
vlak bij hem, gejaagde stemmen buiten. Vrouwenstemmen
Nog snel keek hij rond ; ja hij miste Els hier en Marie
ook. \lug en zonder wijfeling liep hij de gladde tegeltjes
van de koele tuinkamer over en wierp de serredeuren
open. Lekkere natte avondlucht woei hem tegen, koel
en zuiver. Dat streelde om zijn wangen en speelde luchtig door zijn stijfstaande Germaansche haarkuif. Ergens
klonk licht gerucht van stappen over het grind. Toen hij
het zoekend volgde, tot bij de schuur waarbinnen zijn
fiets stond, begonnen plots al de honden to bassen ; een
geluid of zeven schorre fabrieksfluiten tegelijk loeiden.
Oeh, hoe woest en troosteloos klonk dat door den schoongeregenden nacht. Alle geluiden droegen nu wijd ; er
hing geen zwoelte waarin ze dompen konden.
Toen hij voorbij de schuur was zwegen de honden.
Uit het gras vloog met plomp geflodder een avondvogel
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op. Hij schrok. Toen, tegen het licht van Amsterdam
aan den avondhemel zag hij twee vrouwengedaanten,
die snel naar den lagen kweldijk liepen. Een herkende
hij, 't was Els. Maar of die andere Marie was ? Marie
leek hem langer en forscher.
Nu stonden ze stil en Els kwam terug. Het andere
silhouet verdween achter den dijk. Els naderde hem.
„He," schrok ze, ...... „is hier iemand ? Wie is hier ?"
Ze scheen zich nu ook het aanslaan van de honden te
herinneren. Met de handen voor haar borst bleef ze op
het paadje staan.
„O, U ? !" riep ze opgelucht, wist niet wat ik hoorde ;
er zwerft hier vaak van dat stroopersvolk in de nachten.
Nog zulke drieste kerels."
„Ja, die zouden schieten nit angst, dat is meer gebeurd",
merkte hij op.
Ze lachte nerveus. „Mal he, zoo bang te zijn. Wat kan
je eigenlijk gebeuren ? Waarom is een mensch ook bang
van het onweer ?"
„Angst voor den dood," meende hij positief.
„En ik ben niet bang om dood te gaan, heelemaal
niet."
„Och kom. Praatjes, binnen afgeluisterd. Wie den
dood niet vreest, kan niet meer schrikken, want het
hevigste wat den mensch overkomen kan is de dood en
de dood heeft hij dan immers overwonnen ...... "
„Ja, daar is wel wat van aan. In theorie gaat dat tenminste op. Maar lang lijden bijvoorbeeld, schrikt rnij meer
af dan de dood en ik ben bang van wonden en van bloed."
„Ik geloof niet, dat U zich het sterven ooit diep waai
gemaakt hebt. Dat valt ook niet mee meisje ...... Als ik
er zoo wel eens over spreek, is 't precies of de menschen
niet gelooven in hun eigen dood, vooral erge jonge
menschen. 1k denk omdat het nog zoover af ligt. Telkens
als jezelf aan je eigen dood wilt denken, dwaal je af. 't
Is net als een kwikdruppel, 't is niet vast te 1-louden. 1k
praat daar nooit over, ziet U, daarom zeg ik het misschien
wel wat vaag ...... "
0. E. XXII 12
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„Ze stonden stil voor de zwartgeteerde natte schuur,
die nit een kraag van hoog oprijzend glinsterend hooigras
rees. De honden sloegen nu niet aan, want Els riep vleiend
zacht hun namen. Maar in de schuur begon ooike te
bletten.
De schuurdeuren stonden nog open. Ze liepen binnen
en Els trok een Witten vroegen beet van de til, die ze
ooike voorsneed in haar ruif. Dat was een mooi devoot
gezicht ; dat lichtgekleede meisje met de bloote ronde
armen, in de vaal-donkere schuur, gebogen over het
vragende schaap.
De konijnen die gerucht hoorden, sprongen pootengrissend door de hokken, botsend hun koppen tegen de
tralies en het houtwerk. Toen ze merkten dat er niets kwam
geraakte hun honger weer over.
„Die zouden zich ongansch vreten, 't gras is nog veel
te nal," leeraarde ze.
„'k Weet het wel, we hebben er zelf ook. Konijnen
hebben altijd honger ; honger als ze er aan denken."
Buiten spraken ze weer over den dood. 't Was of de
nacht daartoe noodde. Maar hij werd niet overtuigd
door haar uitgesproken doodsverachting.
„U meent niet wat U -zegt," zei hij ernstig. Nu plots
wilde zijn tong. Mooie statige beelden maakten zich los
uit zijn wezen. Nu kon hij spreken. ,Z66 spreken, dat
zijn woorden anderen overtuigen konden. Nu zou hij
ook spreken. „U weet de diepte van Uw woorden werkelijk niet te peilen. Weet U, hoe ik zoo zeker weet, dat U
nog niet sterven wilt ? U verwacht iets hevigs. U gaat
in den nacht buiten loopen, omdat het binnen onder
den lampeschijn niet te vinden is. U hunkert naar een
gebeurtenis die telkens niet komt. Dat maakt U moedeloos, moedeloos ...... maar tOch verlangend, onredelijk
verlangend. Het verlangen is sterker dan al het andere.
0, ik ken dat zoo, U wordt zoo troosteloos niet of het verlangen komt weer boven drijven en jaagt U opnieuw
het leven in."
„Daarom was ik niet buiten," verweerde ze. „'k Was
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buiten om Lili. Haar man zit binnen. Je weet wel, die
Lex, hij zat met Wies en de anderen te praten over een
parabel uit Chwang-tsze, 't was van „Kih tegen Confucius," dat is het opdringen van liefde waar geen liefde
gevraagd wordt. Ken je dat ?"
„Neen, 'k las wel eens wat over Confucius, maar zoo
rolvast ben ik er niet in. Was die juffrouw Lili hier ?"
„Zwijg stil, ze was al in de tuinkamer. Ik had er zoo'n
voorgevoel van dat zij het was. 't Is een echt lief mevrouwtje, ze is nog zoo jong en nu al zooiets. 't Is hard, vindt je
niet ?"
„'rja," zei Sandertje. Hij meende, waar waagt zoo'n
kind zich ook aan.
Ze ried zijn gedachte. ,,Maar Lill hield werkelijk van
hem," herbegon ze. „Ze houdt trouwens nog van den
slechterd. Ja, Lex is een slechte jongen om zoomaar weg
te loopen. En ik had hem altijd zoo vertrouwd. Hij lijkt
zoo zacht en heel niet zooals de anderen. Ik bedoel...
hij praat minder. Lex mag graag alleen gaan wandelen,
't is wel iemand van karakter, zie je. Maar ze zien 't hier
en overal zoo dagelijks voor zich, wordt een gewoonte
van je vrouw weg te loopen. Trouwens de vrouwen loopen
net zoo hard van de mannen weg ; Trude bijvoorbeeld.
Die is nu weer pas getrouwd. Ken je Trude ?"
„Ja, ik heb er mee zitten praten, een weee juffer."
„Eh bah. En ze denkt dat ze mooi is en aantrekkelijk.
En ze sjouwt maar altijd achter de mannen. Als meisje
zie je zooiets veel beter ; jasses ze heeft zulke kleverige
middeltjes. Altijd is ze aan 't veroveren, heel den dag
door,"
,Ze is mij ook antipathiek. Zoo U was dus buiten,
om dat rnevrouwtje. 1k zag U daar samen naar den dijk
loopen. Was zij die andere ?"
„Ja, 'k heb haar maar naar den dijk gebracht. Ze woont
nu bij haar zuster in, van hieruit kun je hun huffs zien."
Ze boog met haar handen zijn hoofd langs de peppellaan.
„Zie je dat licht daar ? Hun huis ; 't is hier nog wel twintig
rninuten vandaan."
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„Arm vrouwtje," zuchtte Sandertje, „'k geloof er
wordt hier ruw geleefd, al zijn de menschen dan zooveel
verfijnder."
„Och 't is een tijdsverschijnsel. 't Is niet alleen in 't
Gooi; 't is overal. 't Wordt wel eens voorgesteld of 't
alleen hier was, maar dat is hatelijk. Line zei onderlaatst, dat het nog wel erger zou worden en dat gelooven
de meesten hier."
„Ja juist, een verschijnsel. Zeg meisje," -- zei hij ineens
heftig en hij greep haar armen „stel voor, jij bent
getrouwd en je hebt een kind. Nu — en dan op een dag
komt het verschijnsel. Blijf je dan nog zoo nuchter denken erover ? Malligheid, voor wie overkomt is het een
vuistslag. Ik vind het laf van dien Lex. Is Lili een eerlijk
meisj e ?"
„Bedoel je of ze hem bedroog ?"
„Ja, zooiets."
„Och welneen, dat moet je niet denken van haar. 't
Is een kind nog. Ze is pas zeventien, ze is jonger dan ik.
Zooiets kwam gewoon niet bij haar op
„Laffe hod. !" kreet hij. Er kwam een kitteling in zijn
armen om dien Lex eens tegen den grond to slaan. Met
korte, driftige passen liep hij naast het meisje voort.
„Je bent zoo wild...... vanmiddag dacht ik, dat je
heel anders was, een schoolmeestertje. Waarom maak
je je zoo kwaad ? 't Zou een onbegonnen werk zijn als
je hier woonde, je kon dan iederen dag wel tieren."
„Ik ben vies van dat yolk."
„Nou, nou, vies. Er zijn goeden tusschen ook."
„Ach meisje ...... "
„Nu wat ?"
„Ik ben hier nog absoluut niet bekend en 'k heb al van
allerlei narigheid gehoord. En 't moet hier nog keurig
wezen, gerekend bij Laren en Blaricum, zegt je Vader.
1k ben er van geschrokken, ik wil 't wel weten. Want
ondanks alles trekt het me, ik wordt er naar toegedreven."
„Ja he 't Gooi trekt. 1k zou, geloof ik ook nergens
anders meer wennen. Hoewel, 't is hier nog geen Gooi.

AAN DE VOORPOSTENLINIE VAN WILDE-MENSCHENLAND.

273

Je moet je oogen zoo eens dicht kunnen doers om er alleen
het mooie van te zien. Er is hier veel religieuse verbroederung tusschen de menschen."
„0," zei Sandertie.
„Wat wil je daarmee zeggen ? Geloof je 't soms niet ?"
„Ik geloof wel dat je 't zoo rneent, ja dat wel."
„Je behandelt me als een schoolkind. Ik weet toch wel
wat ik zeg ?"
„En ik geloof niet in die verbroedering juffrouw.
leder denkt hier stug zijn eigen gedachteleven, daar
groeit geen eenheid uit. Die broederband is niet echt
zooals alles hier valsch is. He, ik ben er nu een dag in,
maar ik geloof, dat ik dat volkje doorzie hoor."
„Nog al pedant. Je praat Pa geloof ik na. 1k zal het
maar laten gelden," zei ze goelijk, „maar toch is 't pedant."
„Ach p een, maar ik heb dat meer. De eerste indruk
die ik ergens van opdoe blijkt meestal de zuivere te zijn."
„Dan ben je een sensitieve clairvoyant."
„Meisje, meisje, doe dat niet. Hou daarmee op. Met
zulke woorden bedotten jullie elkaar nu. Ik ben niet
helderziend, maar 'k heb een hart in mijn lijf. Broeders
handelen anders. Ik ken die Lili niet, ik heb alleen haar
silhouet gezien ; ze is een klein tenger vrouwtje met een
gestalte van een kind, dat is alles wat ik van haar weet
maar ik kan haar verdriet wel meevoelen."
„Je bent Loch een goeie jongen," zei ze spontaan.
„Maar schrikkelijk ouderwetsch. 't Is soms net of je
preekt. Weet je wat ik grappig vind ? Je zegt juffrouw
als je kwaad op me bent en meisje als 't weer goed is."
„Ik ben niet kwaad op U geweest," was zijn droornerig wederwoord ; „onze meeningen verschilden maar,
dat was alles."
Ze stonden nu tegenover het bonkige huis. De gordijnen waren niet toegeschoven, dat 'beurde zelden bij
Sander Vieveen, zoodat ze heel het gezelschap in het
milde lamplicht konden onderscheiden.
Vader Sander en de nichten zaten nu bij de schouw en
tikten sarnen met de glazen.
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„Huib tracteert zie je ? Zouden we binnengaan ?
Neen he ?"
Hij knikte van neen.
Hou je van Pa," vroeg ze ineens, zonder rnerkbaren
overgang.
„Dat zei ik toch al, ik vind uw Vader joviaal en oprecht."
„En niet erg ruw soms ?"
„Ja — neen. Sores even, maar hij maakt het dan dadelijk weer goed en Uw vader hood veel van U, dat is. goed
te zien."
„Och niet waar, Pa geeft niets om me. Antje ja en
Line. Als die er zijn is Pa vroolijk. Uitgelaten is 'ie dan."
Ze slenterde weer de peppellaan af, die naar den moestuin en de kreek voerde.
„Ik heb gezien, met mijn eigen oogen, hoe aangedaan
Uw Vader was, toen U huilde vanmiddag."
„Ja he, och ja, ik zei't er maar om. Vindt je 't erg
dat ik zoo lieg ? Zeg, dat je 't niet erg vindt... toe."
„Ja maar..."
„Toe zeg het."
„Maar U loog toch niet meisje, U dorst iets Diet te
laten blijken, dat was het."
„Je bent een vleier." Ze drong zich zacht tegen hem
aan, want nu al waaierde het vertrouwen tot hem, in
haar wezen open.
Een- mild geluksgevoel liep door zijn leden en maakte
hem lenig, veerkrachtig. Een jong, mooi meisje, een
teeder meisje vertrouwde hem zóó, dat ze heel haar lijfje
tegen hem aan dorst dringen. Een fijn vrijerijtje kon
dat worden, zoo fijn en ijl als de heldere koele nacht
boven de natte en geurende aarde. Welke jongen zou
dit niet verlangen en bij 't ontvangen eerbiedigen ?
„Je bent een vleier, had ze gezegd, maar ze wist web,
dat hij geen mooiprater was, dat had ze vandaag wel
kunnen merken.
Aan 't Bind van de peppellaan stond een lattenbank.
Daar begon de rijke symmetrische groententuin. Die
bank was zoogoed als droog. „Zie," zei Els, toen ze zitten
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ging, er bestaat geen toeval, wij moesten elkaar ontmoeten, dat stond vast."
„'t Zal wel," mompelde Sandertje onovertuigd en.
,zweeg en staarde naar de lichte horizont, waar hij Amsterdam wist.
Haar warm handje lag op zijn arm. Hij streelde het
zacht.
„Arm meisje," fluisterde hij, en schrikkend van zichzelf boog hij zich terug.
Ze keek schichtig om, maar er was niemand. Sandertjes
hart klopte vreugdig, hoog hoog in zijn Borst. Els zocht
wat tusschen 't grind. Le joeg zijn hand niet weg.
„Jammer voor U, dat U geen Moeder weer hebt,"
hernam hij stokkend, want hij wilde iets innigs bedenken.
Ze haalde haar schouders op. „Ili houd veel van Pa,"
zei ze.
Ineens weende ze. Wat nu, wat ? In deze dingen
was hij onbedreven. Hij stond van de bank op. Nam haar
willooze handers. Het lijfje bood geen weerstand ; hij
kon het optillen, in zijn armen nemen, naast zich prangen, heur weelderig hoofdje tegen zijn schouder leggen...
het weenend meisje vond dat goed.
„Els," fluisterde hij, „Els meisje, zeg het aan mij, zeg
het maar, waarorn huil je ? Ben je zoo alleen ?"
Er kwam geen antwoord. Wat was dat lichte meisje,
in haar ruig frottè japonnetje zacht. Zoo teeder wist
Sandertje geen meisjes. Langs haar natte wangen gleden
troostend zijn vingers. „Wil je 't niet zeggen ?" vroeg
hij nog eens, nadat hij haar eerbiedig en aarzelend gekust had op het zachte mondje.
geen antwoord.
Hij kreeg een kus terug
Toen vroeg hij weer wat.
„Stil," neurde ze, „stil, even zoo zitten blijven."
Ze duwde haar hoofdje diep bij hem weg. Een fijne
gear van haar kittelde in zijn neus en blije kracht stampte
daarvan door zijn bloed.
0, welk een weelde. Hoe schoon zoo'n regendag kan
eindigen, dacht hij plots heel helder.
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Binnen zaten ze natuurlijk nog kletsend bijeen ; zij
hier troostten elkander, met teederheid.
„Hou je van me ?" vroeg ze door haar tranen heen.
Hij knikte vreeslijk overtuigend, hoewel die gedachte
Dog niet was opgekomen bij hem.
„Maar hon. je alleen van me, omdat ik nu huil ?"
„Omdat ik van je hou," zei hij onhandig, „omdat, ja
ik weet het zelf niet, omdat je 'n lief meisje bent." Plots
vond hij zichzelf ontstellend kinderachtig om dat verHeide praatje. 't Was toch maar een gewoon vrijerijtje ;
een vluchtig trippelend liefdetje kon daar hoogstens nit
groeien. En waarom dan die plechtige groote woorden. ?...
„Wil je dan met me gaan trouwen ? Me meenernen ?'
Wanneer ?" vroeg ze monotoon.
Nu pas bekeek hij deze werkelijkheid, schril verlicht
door 't bengaalsch schittervuur van zijn opkomende
drift !
Els Vieveen, mooi jong meisje en niet dom, een meisje
van teeder maaksel, een meisje dat zich aan je vastkramt...
grijp toe, Sander,... grijp toe...
„Ik ?" stotterde hij, beduusd van zijn eigen gedachten...
„ja Els"... De rest zei hij in wilde kussen.
Ze weerde hem zacht af. „Niet zoo wild rnalle jongen,".
zei ze, „niet zoo wild, want dan word ik bang van je."
„Ja ik neem je inee !" riep hij gedeinpt hartstochtelijk, „ik kom je halen, als ik genoeg verdien ; met een
tijdj e."
Ze streelde dankbaar door zijn haar.
Toen richtte hij zich op, gedreven door een inval ;
haar kopje narn hij tusschen zijn beide handers.
„Els," zei hij : „wat was dat vanmiddag, wat je niet
zeggen dorst ? Wat wilde je ...... nu rnoet je 't zeggen."
„O dat. Neen, ik zeg dat niet." Ze verborg zich aan
zijn borst.
„Wij mogen Been geheimen hebben voor elkaar,"
zei hij theatraal.
Ze glimlachte. „'t Is toch ook zoo mal, jongen. Hoor ;
ik wilde dat Pa jong was, dat hij een vriendje van me was,
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zoo een vriendje van de school en dan samen grooter
worden en goed zijn voor elkaar zooals wij nu. Dat wou
ik. Vindt je 't niet gek ?"
,En nu nog Els, nu nog, nu ik er ben ?"
„Ja," knikte ze beslist. „Ja hoor, want ik zou Pa willen
veranderen. Ik zou hem meenemen naar concerten,
vooral naar de Naarderkerk als er Orgelconcert is."
Sandertje knikte somber.
„En... o, ik deed nog zooveel. Weet je hoe of ik op
die gedachte gekomen ben ? 1k heb eens gelezen van een
meisje uit een kleine stad en die had een jongen lief,
een boerenjongen. 't Was in Frankrijk zie je. Hij Wilde
graag even fijn worden als zijn meisje en alles wat ze
hem doers liet daarvoor, dat deed hij trouw. Ze kocht
zelfstrikkers voor hem en die deed hij om. Vroeger had
hij altijd hoornen befjes gedragen met groene en roode
kwastj es.
En ze leerde hem pianospelen en ze zocht mooie schoenen voor hem uit en een wandelstokje. 0, 't was een aandoenlijk lief verhaaltj e.
Hij liet haar stil begaan en onderwiji hij door haar
netjes opgedirkt werd en verfijnd, was hij haar steun en
troost als ze verdriet had en dat kwam vaak voor.
Toen ik dat las, toen dacht ik op een keen : o... waarom
is Pa nu m'n Pa ? Ik hou' zooveel van hem. Ik zou hem
wel eens willen kussen maar wie doet zooiets nu. Ik zou
hem zijn ruwheid willen afleeren, ik zou hem van bloernen
leeren houden, zie je en van mooie muziek, van literatuur
en van innigheid. En niet alleen van groote honden."
Maar Pa is altijd zoo strijdlustig. Hij wil maar steeds
gelijk hebben en over alles praat hij mee. En echt, Pa
is zoo'n goeie man als je dat wist. Voor Antje en Line
is hij meer echt als een Vader dan voor mij."
Weer weende ze. „Antje kust hij," snikte ze, „waar ik
bijzit nog wel en met Antje gaat hij fietsen en hij is altijd
zoo zacht voor haar. 't Is wel aardig om ze bijeikaar to
zien, maar voor mij is het hard. Als Pa en ik zoo eens
samen zijn en ik strik zijn das recht, dan krijg ik een
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verhandeling over het rationalisme als dankje. Dat hou
ik
ik nooit uit
„Huil eerst maar eens," ried hij.
...„ik wil een Vader hebben. En die Wies en onze Line
die lachen me maar uit, als ze zooiets van me merken...
die lachen erom, dat ik me hier ziek denk... o, ik zou zoo
graag in een ander huis geboren zijn. Bij domme menschen,
die me naar de kerk mee wilden nemen. En dan zou ik
niet gaan en dan kon ik eens wat doen, wat doen tegen
anderen in. Bij ons thuis mag alles, o, en dat maakt
zoo moe, zoo lusteloos..."
Hij zuchtte.
„Verveel ik je ?" vroeg ze, angstig opziend.
Trouwhartig keel( hij haar aan en ze liet haar kopje
weer zakken.
„Jij bent een goeie jongen Pa mag je ook graag, dat
is uit alles to merken. 1k moest vanrniddag toch wel zoo
huilen, toen Pa dat vertelde van dien Max. Ik dacht aan
mijn eigen. leven... Pa meende dat ik uit medelij voor dat
kind huilde... Ik had toen wel naar Pa willen gaan en
wat hartelijks zeggen, maar hoe, en wat ? Stel -voor,
wat zou Wies lachen......
Wil jij goed voor me zijn Sander ? Gek, dat je net heet
als Pa. 't Is precies, als ik Sander zeg, of ik 't Moeder
hoor zeggen tegen Pa."
Stil ontroerd kuste hij haar handen.
„En als je zoo naast me zit, dan kan ik denken dat
ik Moeder ben en jij Pa. En als je me kust Sander, dan
zeg ouwe sul, gekkerd... en dan neem ik je zoo bij
je schouders, dat deed Moeder ook vaak bij Pa..."
„Je bent lief stamelde hij. Een zware droppel viel op
hun Karen. „'t Regent, voel je dat ? Kijk maar in de
Lansing."
Hij liet haar los, liep rap naar de schuur en haalde uit
de tasch achterop z'n fiets zijn blauwe cape van gladgesleten laken. De honden morden maar sloegen niet aan.
Uit huis klonk : „Die kleine Nachtrnusik", hij herkende
het, ijlde terug. Toen hij aan de bank kwam was 't meisje
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weg. Hij tuurde de dreef of en zag haar niet. De moestuin
was vlak, op het gaanpaadje dat erom liep stood ze.
„Els," riep hij gedempt, bang voor ontdekking, maar
't zwarte silhouet bleef roerloos. Toen hij wat opzij boog,
zag hij tegen 't licht in, dat het een kortgesnoeide wilgenknoot was.
Onrust kneep zijn Borst samen. Hij zag plots een visioen
...het rnooie meisje languit liggend op mos. Blauw waren
de arrnen, blauw-zwart en gezwollen de wangen. Het
natte losse haar hing achter haar neer als een verkreukt
gordijn.
Haast had hij gegikl. Maar nuchterheid won het. Ze
is naar 't huis, dacht hij, ze plaagt mij, Hij liep terug,
naargeestig door de opwaartsgaande dreef. Het blije
spel was gestoord, droom verbrokkeld.
Daar opzij... daar was geritsel. tlij wilde omkijken
maar warme handen bedekten plagerig zijn oogen.
„Wie ben ik ?" vroeg ze met zware nagemaakte stem.
Zijn adem stolid stil. Juist de stem van Wies. Wies ?
Neen 't was Els...... en die sprak als Wies. De schrik
om die ontdekking deed hem. trillen.
Hij wilde haar in de oogen zien, maar zij verborg zich.
Hinnekend lachte ze, om zijn schrikachtigheid. Een hinderlijk coquet lachje.
Zeer lomp deed Sandertje. Hij liet Els in den lauwen
pletsregen stappen, hield zeli de cape om. Tot zij hem
vroeg, of ze er ook onder mocht komen. Hij rude toen
hij haar jong soepel lijfje tegen zijn heupen gedrukt
voelde. Hun beider lichaamswarmte strengelde zich.
Zijn bloed klotste zwaar en traag, soms ineens razend.
En in zijn oogen reel vreemde gloed. Ze bleven staan op
het grindpad, gestrengeld zoo tegen elkander. Hun haren
werden nat en die van Els geurden daarvan zwaar en
begeerlijk, als bloesem van jasmijn. De regen op hun droge
kleeren verspreide dompigen geur, die ze bij elkander
zochten t' ontvluchten. Hij drukte zijn half open oogen
tegen haar natte wangen, kuste haar telkens, telkens.
Zij gaf hem zijn dwaze zoenen rijkelijk weerorn. Zoo ook
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zou Wies zoenen, da.cht hij, zoo vol en zonder schuchterheld en hij greep werktuigelijk haar gloeiende polsen.
Een vrouw, een minnnenszieke vrouw schuilde achter
dit blonde teer-uitziende meisje.
Sandertje voelde hoog oplaaien zijne lusten, die hij
vreesde en minde beide. Hij voelde zijn red.elijken tegenstand minderen, de lauwe regen op zijn hoofd en handen,
het warme gewillige meisje aan zijn borst, onder hem de
zomersche aarde broeiend en lokkend, ginder de open
schuur......
Lit het verlichte huis klonk weer dat zwoele klagelied
van dezen middag. Nu zong een ander, dat was niet
Line's stern.
„Laat ze maar. Laat ze maar," fluisterde Els heel
in zijn oor, „Wij zijn toch bij elkander."
Ergens krijtte. een nachtvogel. Sandertje wilde nu niet
meer denken, niet praten, niet bewegen. Stil zoo blijven
kussen drinkers, stil haar warmte waarnemen, haar
natte haren ruiken, stil als beelden zoo versteenen in
genot. Ze rilde en lachte en kuste weerom, ook zij steeds
wilder, passievoller.
Kleine lieve woordjes zeiden ze. Hij vleide haar mee
naar de schuur. Weer riep die nachtvogel van vela. Somber.
Het ooike hoorde hen en blette klagelijk. De beet zal
op zijn, overlei hij.
Daardoor zag hij weer Els, zoo hij haar straks gezien
had bij het schapenkot, ambitievol den beet snijdend
voor ooike. 'Toen was ze nog het refine vleklooze popje
in zijn gedachte, toen nog wilde hij haar vertrouwde
zijn, om rnooie innige stonden met haar te beleven...
......nu hing ze dronken van genot in zijn arm. Oud maakte
haar dat, oud en verkreukeld. In haar oogen zag hij gloed
van een oude zinnelijke vrouw, met een slechten wulpschen lach om haar wangranden.
Dat is de ziekte van Max, drong door zijn hersens.
Zou hij zelf nu ook zoo afstootelijk zijn om te bezien ?
Die wreede woeste dorst die in zijn lichaam brandde
lei zeker een leelijken, valschaardigen trek op zijn gelaat,
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dat moest wel. Hij wikkelde zich los , 't was immers
droog in de schuur. Ze stond hulpeloos alleen toen, met
haar verwarde leden wist ze niet waarheen. Ze zou tegen
hem aange-vallen zijn, maar hij stutte haar.
Ineens was hij knecht van een grove wil. „Blijf staan !"
barschte hij.
Ze wist niet, wat gebeuren ging. Motorisch greep ze
zich aan hem vast, maar hij scheurde zich los, duwde
haar weg, sprong bevend op zijn fiets en reeds de schuur
uit, slingerend de donkerte in.
De tasch die los achterop stond, viel van de bagagedrager en bleef in de riemen hangen. Hij greep er gejaagd
naar en trapte met trillend lichaam heen, de dijk op.
Het was hem of hij een groot offer aan zichzelf had gebracht door te vluchten van de passie. En hooge jubeling trilde in zijn keel, hij had nu maar te willen en heerlijk
zou hij zingen kunnen, als een die victorie brengen komt.
De regen sijpelde om hem heen, zijn hooid werd nat en
koud, zijn knieen nat......
Plots boog de weg. Hij stapte of en sjorde de riemen
vast om zijn tasch. Toen pas begreep hij, dat zijn hoed
daarginder nog in de gang hing, achtergebleven dus.
Maar in zijn tasch droeg hij een vrij sjovele pet mee,
die hij berustend om het verlies, over de natte haren
tro p. Zoo reed Sandertje heen aan een rek door. 't
Was hem eerst of hij met een vergiftflesch aan zijn
lippen, had gestaan. Over zijn vreemde daad was hij
werkelijk tevreden.
En vrede zeeg in hem neer, zelfbewuste vrede. Om dit
te beleven wilde hij wel door den regennacht rijden.
Ze had in hem weer gewonnen, de immer aanwezige
bruid der gedachte. Zonder spreuken of verhandelingen,
beloften statuten of vereenigingsinsignes, ging hij zijn
weg recht ......
Toch merkte hij al gauw, dat de blijde zekerheid die
hij nu gevoelde, de sterkte der reinheid (die zoo
te lezen stond op die spreuk boven het witte bed, dat
hij nu niet beslapen zou vannacht) dat die zekerheid
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verdrongen zou worden door twijfel, angstigen twijfel.
Had hij dit innerlijk verminkte, hunkerende meisje wel
mogen wegduwen zoo ruw ? Was dat adellijk ! Ai, welke
onherstelbare woride had hij wellicht geslagen in dat
meisj eszieltj e ?
Ja, dapper was hij geweest, dapper hoor. Als een mane
Ha, gevlucht was hij van de minste verleiding, die bovendien misschien slechts in zijn verbeelding bestond.
Het werd een koorts binnenin hem van twee strijdende
gedachten en krachten. En weerkeeren, de breuk herstellen,
dat ging al niet meer. Zijn heengaan was daar al bekend
in huis.; .... niemand zou kunnen begrijpen waarom dat
was en Els zou wel zwijgen en weenen.
Weer stapte hij af, om beter to kunnen denken. Neen
— weerkeeren ging nu niet meer. Hij stak zijn kaarslamp aan.
Misschien, dacht hij toen hij opnieuw reed, misschien
volgen ze me wel. Waarom ze hem zouden volgen vroeg
hij zichzelf niet af. Maar omziend zag hij de geelwitte
oogballen van Trude. En de sloome lange armen van
Wies grepen hem on zijn hals, langzaam maar onafwendbaar Jeanne's rosse kroeskop fietste staag naast hem
thee, spottend krulden heure lippen, die ze hem telkens
als nippend hood. In de lichtvlek van de lantaarn, danste
en Bleed tegen boomen en hekken op, het trillende hoofdje
van Els, smeekend en lijdend met groote open oogen,
zonder haat.
Fijner en devoter werd dat beeldje, 't leek op Geesje,
zijn jonge zus, 't leek dan weer op Els, ook op Lili, het
verlaten mevrouwtje zoo hij zich voorstelde dat ze zijn
zou. En telkens werd het weer Els, Els die zijn hulp
inriep, Els die haar armen vragend naar hem uitstak,
de armen die hij als een lomperd weggestooten had.
Hij kon haar beeld niet kwijt geraken van zijn oogenprint, het bleef daar voordansen, hem smeekend en roepend. En wraak noch haat lag in die lijdende meisjesoogen. Een waanzinnig berouw snoerde zijn keel dicht.
Het rijden door den natters kilwordenden nacht, met die
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smeekende oogen immer blikkend in de zijne, werd hem
een benauwenis, tot hij doodmoe en innerlijk verscheurd
de stad bereikte, diep, diep in den nacht.
Toen vlood het beeld.
In een pompeus mahonie hotelbed werd hij 's anderen
daags wakker. Allerlei brokstukken herinnering lagers
als scherven van een schoone kleurrijke vaas op den
bodem van zijn denken. Langzaam construeerde de wisheid van het dagedenken er weer het trieste voorval uit.
Hij huiverde in het veel to groote bed. Want voor zijn
oogen rees weer, stomverwijtend het droeve oogenpaar.
Voor deze wreede straf sloot hij gelaten de oogen.
Al deze vreemde ontroeringen zamelde Sander Goegebuur, het simpele schoolmeestertje, den eersten dag van
zijn tocht door Holland.

EINDE.

PERSOONLIJKHEID EN IDEE
DOOR

Prof. PH. KOHNSTAMM.

(Slot).

III. Ethiek.
Zoowel naar haren vortn als naar den inhoud zal een
personalistische ethiek zich moeten onderscheiden van
de idealistische, die, niet in de praktijk des levens naar
in de wijsgeerige stelsels, tot nu den boventoon viert, ja
bijkans alleenheerschend is. Als typisch voorbeeld van
een idealistische ethiek naar haren vorm (haar inhoud
staat integendeel onder personalistischen invloed) mogen
wij Kant's ethiek nemen. Het geheel der ethiek — zoo
stelt hij het ons voor — is een stelsel van algemeene
maximes, alle zelf weer ontspringende uit een hoogste
abstracte principe. En gelijk dit laatste, zoo worden die
stelregels der praktijk gevonden door het zuivere denken,
de rede, die zich daarbij op straffe van verlies harer
autonomie van elke aanraking met de ervaring, dus ook
met de historie en wat zich daarin openbaart, moet onthouden. Wat voor de theoretische Vernunft ondenkbaar
is „ein Ding aus einem, Begriff herauszuklauben", dat
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zal voor de praktische rede wel mogelijk zijn. Uit zuiver
formeele overwegingen zullen ten slotte stelregels ontspringen, die een inhoud winnen en het leven leiding zullen
geven. Daartoe zal ten slotte niet anders noodig zijn, dan
consequent en volhardend nadenken. Levensbeslissingen
nemen is een questie van logica, ja van Aristotelische
logica. Een bepaald geval „subsumieren unter eine
Regel", dat is de praestatie die van ons wordt gevraagd.
Weet ik in welke lade van het ethische lokettenkastje
een bepaald geval thuishoort — en het hoort per se in
een en niet meer dan een thuis — dan weet ik tevens
hoe ik het dien te beoordeelen.
De antinomie, die in Kants theoretische philosophic
een zoo groote rol speelt, ontbreekt wonderlijk genoeg ten
een en male in zijn ethiek, waar wij haar juist zouden
verwachten. Van het diepe ethische conflict is geen
sprake ; en zoo zullen we daar ook te vergeefs zoeken naar
een aanduiding van het orgaan dat juist deze conflicten
heeft op te lossen : het geweten. Een plichts-ethiek die
toch het geweten niet kent, deze op het eerste gezicht
wonderlijke tegenstrijdigheid verklaar t zich ten slotte
geheel uit het streng idealistische gewaad. Werd ook wat
den inhoud betreft aan de idealistische zienswijze vastgehouden — wat bij Kant niet het geval is — dan zou
men komen tot een ethiek, gelijk Jaspers haar beschrijft
in de volgende woorden : „Het (ethische) rationalisme
ziet de levende werkelijkheid slechts als een geval, waarin
naar algemeene beginselen en laatste beslissingen tusschen
een dilemma van ja of neen hetzij juist dan wel verkeerd
gehandeld wordt. Het heeft geen oog noch voor het
antinomische, noch voor het oneindige en absoluut irrationeele. Voor de diepste, concrete levenskeuzen van den
mensch, bijv. de keuze van een beroep of van een echtgenoot bedenkt de rationalist middelen om deze keuze op
grond van redelijke kennis met juistheid te beslissen" 1).
Voor den personalist is dit een onrnogelijkheid, er is
1) Psychologie der Weltanschauungen, Berlin, Springer 1919 p. 280.
0. E. XX II 12

19
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geen absoluut eens voor goed gegeven stelsel van wetten
en normen, waarvan elke bijzondere levenshandeling
slechts een bijzondere toepassing zou zijn. Plicht is altijd
jets volkomen concreets en individueels ; er is gebod van
plicht hier en nu, voor mij, onder deze geheel bepaalde
omstandigheden, niet een algemeene abstracte repel. En
het tragische vai: dezen plicht is dat hij zoodra hij ons
tot bewustzijn komt, bijna steeds reeds de antinomie
medebrengt ; elke concrete plicht is bijna steeds een
conflict van plichten. Eerst daar beginnen de echte
ethische moeilijkheden • waar plicht slechts met lust
strijdt, is de strijd nog Diet zwaar. Maar hoe vermijden
wij dat die strijd van plichten beslist wordt door wille
keur, hoe kunnen wij zelfs tegenover zuiveren lust het
bestaan van plicht begrijpelijk maker, als er geen absolute,
algemeene regels of normen op to stellen zijn ? Wij herkennen hier op het speciale ethische gebied de principieele
vraag, waarvan wij aan het einde van het vorige onderdeel
spraken.
Het antwoord dat zich op personalistisch standpunt
laat geven, kan m.i. alleen luiden Wij beschikken voor
het oplossen of juister voor het trancheeren van het conflict over een speciaal synthetisch orgaan : het geweten.
Een orgaan, dat ons op allerlei gebied leidt en ondersteunt, in de wetenschappelijke of aesthetische sfeer niet
minder dan in de ethische, maar waarvan wij toch voor
alles joist op zedelijk terrein ons bewust warden en dat
wij daarom ook hier bespreken. Wat dat geweten is laat
zich niet definieeren. Natuurlijk niet, want definieeren laat
zich alleen wat zonder rest door additie uit jets anders
kan worden gewonnen. Jets wat sui generis is, wat een
werkelijke synthese onderstelt, waardoor iets principieel
nieuws tot stand komt, laat zich alleen aanwijzen aan
hem die het al kent, niet restloos definieeren. Vandaar
dat „geweten" zoomin als „persoonlijkheid" voor een
werkelijke definitie toegankelijk is.
Maar gelijk gezegd, hoe het geweten werkt en wat
gewetensbeslissingen zijn, dat laat zich wel benaderend
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aanduiden. Op buitengewoon schoone wijze is dat door
Jaspers geschiedt in het reeds geciteerde boek en ik meen
niet beter te kunnen doen dan die passage hier te vertalen. „Gewetensbeslissingen komen tot stand" — zoo.
zegt hij p. 296 1.c. „doordat gedurende vrij langen tijd
de mensch alles wat motiveerende kracht heeft, in grooten
ernst en met het eigenaardige gevoel van onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid in zich laat werken, alle zijden
doorzoekt en in zich tot werking laat komen ; geheel in
tegenstelling dus met alle plotselinge gewelddadige besluiten, die door gelsoleerde affekten (einzelne Triebe) of
geformuleerde stelregels met machinale zekerheid tot
stand worden gebracht. Het is zoo alsof op de totaalpersoonlijkheid van den mensch voor dit concrete geval
een beroep moet worden gedaan, het is het bewustzijn van
den absoluten ernst van het bestaan, het bewustzijn dat
iets onherroepelijks en iets onbeschrijfelijk gewichtigs in
de voltrokken handeling zal liggen, het is het verantwoordelijkheidsbesef, dat niets afschuiven wil op formules,
conventies, normen. De inhoud van zulke besluiten is
partieel en konkreet. Zij kunnen achteraf niet toereikend
gemotiveerd worden, zij hebben hun zekerheid die hen
de kracht geeft het level te vormen, niet in het een of
andere objectief aanwijsbare, ofschoon daarbij al wat
objectieve waarde heeft in aanmerking is genomen en alle

motieven in waarheid doorleefd zijn. Deze besluiten zijn
psychologisch moeilijk of in 't geheel niet met zekerheid
te onderscheiden van toevallige besluiten, neigingen, aandriften, die, al het andere eenvoudig op zij dringend, zich
met geweld doorzetten en slechts de pose van zulk een
diepte aannemen. Eerst een reeks van zulke besluiten
door een geheel level door geeft aanknoopingspunten
voor een begrijpen, dat tot zulk een onderscheiding in
concrete gevallen zou kunnen leiden. In ieder concreet
geval afzonderlijk zijn de criteria geheel subjectief :
Hij die zulk een toestand doorleeft voelt naar de mate
van zijn verantwoordelijkheidsgevoel, met welken graad
van ernst, hoe ver zonder zelfbedrog en zonder verdringing
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het besluit bestaat. Maar hoe die beslissing in onontwarbaar gecompliceerde omstandigheden kan komen, deze
irrationaliteit komt hem die het beleeft, als een geschenk
voor, bijna als een wonder".
Ik heb aan deze, naar het mij voorkomt meesterlijke
omschrijving van wat ieder beleeft die your een ernstige
beslissing wordt geplaatst, slechts een ding toe te voegen.
Wat is dat objectieve, dat in aanmerking wordt genomen
en niet mag over het hoofd worden gezien al leent het
zich niet tot een doorhakken van den knoop zonder meer ?
Naar het mij voorkomt is dat vooral — al spelen ook
andere, zakelijke factoren mede — de gedachte aan,
het levenscontact met andere personen, die voor ons
zedelijke autoriteit gewonnen hebben. Een ieder heeft wel
eens ervaren dat de gedachte aan een wellicht reeds overleden vriend of bloedverwant regelend, verhelderend en
beslissend in onze aarzelingen ingrijpt, een ieder weet wat
het beteekent op gewichtige oogenblikken raad te kunnen
vragen aan een vertrouwden vriend, wiens oordeel voor
ons van de grootste beteekenis is, al verliezen wij geen
oogenblik het feit uit het oog dat ten slotte zijn raad geen
bindende kracht kan hebben, omdat wij en niet hij verantwoordelijk blijven voor het besluit. Maar het is de
gemeenschap van geweten en geweten, in onderling vertrouwen, die het vinden van den rechten weg bevordert.
Het is nu zulk een ethische levensgemeenschap, een
contact der gewetens, die naar personalistische beschouwing in de plaats treedt van starre abstractie en algemeene
normen of regels. God openbaart Zijn wil niet in eens-voorgoed vastgestelde formules van welken aard ook. Het
normatieve op elk gebied zijn personen, dragers van Gods
openbaring. En wat zij brengen laat zich slechts zeer
gedeeltelijk en zeer gebrekkig onder in woorden uit te
spreken regels brengen.
Haar laatste en meest pregnante toespitsing vindt deze
gedachte natuurlijk in de overtuiging, dat er een hoogste
openbaring is, waaromheen als middelpunt al het andere
zich groepeert. In de plaats van de ware leer der normen
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op alle gebied, die het idealisme zoekt, treedt de normale
en normatieve Mensch, in de gemeenschap met Wien de
zwaarste en diepste conflicten worden doorgestreden.
Het is de verwijzing naar die levensgemeenschap, gelijk
zij zich uit in de bezinning op Jezus Christus, en het gebed,
die naar het mij voorkomt de omschrijving van Jaspers
nog behoort aan te vullen. Natuurlijk niet in dien zin
dat wij trachten een plaats te vinden waar Hij in gelijksoortige omstandigheden zou hebben verkeerd ; ook niet
door ons de vraag voor te stellen : Wat zou Jezus onder
deze omstandigheden doen ? Dat alles is mechaniseeren
en veruitwendigen. Zulk een oplossing is even onmogelijk
en ware even verwerpelijk als in een gewetensconflict
aan een ander het beslissende woord te laten. Dan immers
ware onze daad, niet onze daad meer en — het moge een
onbegrijpelijke paradox zijn, maar wij weten het niet
minder waar, — dat is toch wat God van ons eischt.
Het eenige wat wij kunnen is, in overeenstemming met
wat Jaspers aan het slot van zijn beschouwing zegt, in
die diepste levende aandacht wachten op de genade van
de verheldering, die ligt in het kennen van onzen weg.
En te vertrouwen dat ook dan zal Belden, dat „wie zoekt
zal vinden en wie klopt, dien zal opengendaan worden".
Zulk een weg om het normatieve te handhaven zonder
dat wij een stel van vaste regels en normen bezitten, is
ongetwijfeld onvergelijkelijk veel moeilijker, en de inspanning veel grooter dan door een eenvoudige redeneering in
elk geval of te leiden wat ons te doen staat. Een wergild
die voldeed aan den idealistischen eisch van rationaliseerbaarheid zou het ons zeker heel wat gemakkelijker maker.
Maar wij levee nu eenmaal niet in zulk een wereld ; op
zijn hoogst kunnen wij, evenals Ferdinand van Arragon
die zich beklaagde over de al te groote ingewikkeldheid
van het Ptolemaeische zonnestelsel, verzekeren dat wij het
eenvoudiger zouden hebben ingericht als onze raad bijtijds
ware gevraagd. Maar nu dit niet is geschied, doen wij toch
ook in onze wijsgeerige beschouwingen m.i. goed, de wei eld

290

PERSOONLIJKHEID EN IDEE.

niet naar onze wenschen te vereenvoudigen, maar haar
te aanvaarden in al haar gecompliceerdheid en onoverzichtelijkheid. In elk geval winnen wij daarbij dit, dat
onze ethiek zich niet bezig houdt met een phantoom, gelijk
de slechts op winst bedachte economische mensch der
oudere staathuishoudkunde, maar met werkelijke levende
menschen en hun nooden en zorgen.
Toont het voorgaande, hoe wat haar geheele formeele
structuur betreft een personalistische ethiek van den
grond of anders opgebouwd zal moeten worden dan een
idealistische, met wie zij eigenlijlz alleen het normatieve
karakter — dat wil dus zeggen werkelijke ethiek te zijn —
gemeen heeft, ook wat den inhoud betreft den zin en
het ideaal van 't leven, moeten zich noodwendig diepe
verschillen openbaren.
Het idealisme met zijn streven naar eenheid en algemeenheid neigt vanzelf tot een communistisch, het personalisme tot een individualistisch ideaal. Het personalisme,
historisch in wezen, zal grooter plaats inruimen aan
traditie en de wijsheid der eeuwen, het idealisme zal van
iedere gewoonte of zede eischen dat zij zich (men denke
weer aan de Aufklarung) rechtvaardige voor den „rechterstoel der rede". Gedeeltelijk zullen wij de uitvloeisels
hiervan ook tegen komen onder het volgende hoofd : de
rechts- en staatsleer. Ik ga daarop dus hier Diet in, maar
wijs nog slechts op twee bij uits Lek belangrijke levensvormen, die het individueele leven voor een goed deel
beheerschen : het huwelijk en de beroepsarbeid.
Dat een man beslissend wordt voor het levenslot van
een vrouw, en omgekeerd die eene vrouw voor dien eenen
man, dat er tusschen hen een band bestaat gansch onvergelijkbaar met alles wat hen met de overige menschheid
verbindt, is een gedachte die weliswaar zich niet laat
deduceeren uit de grondovertuigingen van het personalisme, omdat nu eenmaal realiteiten niet logisch gededuceerd kunnen worden, maar die dan toch wonderwel past
in het geheel eener personalistische beschouwing. De
concreetheid en individualiteit, de Einmaligkeit, beheer-
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schen hier geheel de verhouding der seksen en daarmede
het menschelijk leven.
Maar even vanzelfsprekend als deze verbinding is,
even vreemd is in den grond die van idealisme en monogamie. Volkomen terecht eischt dan ook de groote grondvester van 1 et idealisme huwelijksgemeenschap van alle
mannen en alle vrouwen de gedachte dat een redelijk 1)
wezen aan een enkel :ndividu zijn verbijzondering, dus
zijn gevallen staat, nauwer gebonden zou zijn dan aan
het geheel of alle anderen, is van zijn standpunt volstrekt
ontoelaatbaar. Ook het gezin, dat door de monogamie
noodwendig ontstaat, breekt de uniformiteit, brengt
differentiatie in de maatschappij, die vOOr alles moet
worden vermeden. Plato maakt inderdaad ernst met
zijn eisch dat ieder hetzelfde liefheeft en hetzelfde haat.
(Zie boven p. 177). Dat wij ons zoo zelden rekenschap
geven van deze consequentie is, meen ik, weer een uitvloeisel van het feit dat het Christendom in zijn historische
ontwikkeling een zoo nauwe dooreengroeiing van idealistische en personalistische opvattingen heeft tot stand
gebracht. Die omstandigheid heeft in onze maatschappij
de Platonische oplossing onmogelijk gemaakt, mar
de opvatting het naast daaraan verwant en op juist
dezelfde gronden aanbevolen, vinden wij toch in het
coelibaat der Katholieke kerk. Hoe hooger een mensch
staat in leven en verantwoordelijkheid, des to minder
individueele banden mag hij dragen : de menschheid
moet hem nader staan dan een individueel mensch.
Zien wij hier een overeenkomst tusschen den Platonischen staat en de Katholieke kerk, waarop trouwens reeds
herhaaldelijk is gewezen 2), niet minder is dat het geval in
de waardeering van den beroepsarbeid. Terwip naar personalistische overtuiging ook hier pluriformiteit heerscht,
elke arbeid naar zijnen aard en op zijn wijze verricht als
1) 1k weet natuurlijk wel dat Plato's eisch alleen de wachters en
regeerders geldt, maar de anderen gelden dan ook niet als redelijke
wezens, volwaardige menschen.
2) Men zie bijv. Windelband Platon p. 185.

292

PERSOONLIJKHEID EN IDEE.

gelijkwaardig moet worden beschouwd en gelijkelijk
gerekend mag worden in Gods dienst te staan, vinden
wij daar, omdat strenge uniformiteit nu eenmaal onbereikbaar is, een hierarchische eenheid. En eigenlijk alleen die
levenstaak, die ons voortdurend in aanraking brengt
met het „geestelijke", mag als waarlijk menschwaardig
worden beschouwd. Ongetwijfeld speelt daarbij (zooals
trouwens waarschijnlijk ook bij het voorgaande) de idealistische houding tegenover de „stoffelijke" wereld een rol,
waarop wij reeds boven wezen. De aanraking met de
stof, als uit zichzelve kwaad, moet zoo` eel mogelijk \termijden wie dit mar eenigszins kan. Aanraking met de
veelvuldigheid der natuur trekt of van het eene, dat
noodig is. Wereldvlucht en klooster liggen in de consequentie van deze gedachte. Lijnrecht daartegenover
staat de gedachte van de verovering en heiliging van elk
levensterrein, hoe bont zijn verscheidenheid ook zij, het
staan in de wereld zonder daaraan gelijkvormig te worden
en de ernstige erkenning van de principieele gelijkwaardigheid van iederen arbeid in die richting, welke die
arbeid ook zijn moge.
IV. R echts- en Staatsleer.
De beschouwingen onder het hoofd : Ethiek, hebben
ons reeds eenige malen in aanraking gebracht met vragen,
die ook voor de rechts- en staatsleer van de grootste
beteekenis zijn. En het kan natuurlijk ook niet anders
dan dat tusschen deze beide afdeelingen der praktische
philosophie een uiterst nauw verband bestaat. Toch
dringen ook op deze zoo na verwante gebieden sommige
problemen hier, andere daar, met gansch bijzondere kracht
naar voren. Het is het probleem individu en gemeenschap, dat alle staatsrechtelijke of in engeren zin juridische vragen beheerscht.
Nu valt het niet te ontkennen dat juist ten opzichte
van dit probleem het idealisme met veel geringer moeilijkheden te kampen heeft dan de personalistische be--
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schouwingswijze. De enkeling in dienst der gemeenschap,
de mensch opgaande in den dienst der staatsidee of van
de menschheid, het zijn gedachten die onmiddellijk weerklank bij ons vinden, omdat zij van meet af afsnijden
wat klein en bekrompen en egoistisch is. En zoo hebben
zij dan ook telkens weer in de wijsgeerige bespiegeling
over den staat, van Plato af tot Hegel en Fichte toe,
hun vertolking gevonden. Op het eerste gezicht moet
hier de personalistische beschouwing het afleggen ; zij
schijnt te voeren op zijn best tot wat de Duitschers noemen
Eigenbrodelei (al hebben wij er geen Hollandsch woord
voor, de zaak is in Holland maar al te wel bekend), en
verder doorgevoerd tot toomelooze willekeur en machtsusurpatie of het benepenste streven naar eigen welvaart
en voordeel. Nu zouden deze laatste consequenties zeker
geheel ten onrechte aan de personalistische beschouwingswijze worden toegedicht. Van een philosophie als Stirner's
„der Einzige and sein Eigentum" of Nietzsches Ubermenschentum onderscheidt het personalism zich immers
van meet af aan, doordat het een normatieve philosophie
is. De persoonlijkheid waarvan het spreek t is niet de
vrijmachtige, naar eigen welbehagen handelende, niemand
verantwoording schuldige individualiteit ; het personalisme gaat uit van de gedachte van normeering, al loochent het ook dat die normeering tot een laatste stel
van geldende wetten of normen, in abstracto formuleerbaar, zou kunnen worden herleid. Maar ook als deze grondgedachte wordt in het oog gehouden, blijven er bezwaren
genoeg om theoretisch een plants te geven aan de idee
der gemeenschap in een personalistische wijsbegeerte.
Ook hier hebben William Stern's uiteenzettingen den
weg gewezen om de bezwaren te oNerwinnen. Trouwens
dit punt hangt nauw samen met het opnemen van de
ideeenleer in het personalistisch systeem, waarover ik
reeds op p. 180 heb gesproken. Ik moet dan ook volstaan met een verwijzing naar de daar reeds genoemde
werken en kan er hier niet verder op ingaan.
In overeenstemming met het doel van dit artikel wil
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ik veeleer trachten niet steen voor steen op te bouwen,
maar, op de vruchten wijzende om den boom te herkennen, aan de consequenties, Heist de zoo ver mogelijk doorgevoerde consequenties, de beide richtingen te kenschetsen, die mij voor den geest staan. Dat is juist op dit
terrein te gemakkelijker, omdat zij zich met betrekkelijk
groote zuiverheid in empirische realiteit hebben omgezet.
Men zou — natuurlijk is dit cum grano salis op te vatten
— het personalistische op dit gebied het Engelsche stelsel
kunnen noemen, het idealistische dat van Duitsche
theorie en Fransche praktijk.
De Fransche revolutie, met haar eisch van egalite,
haar afschaffing van alle prerogatieven niet alleen, maar
van alle bijzonderheden, haar uniformen, gecentraliseerden
staat verraadt een typisch idealistische geesteshouding.
Terecht wordt die geest in verbinding gebracht met
Rousseau's Contrat Social, een boek dat misschien consequenter dan eenig ander, op Pato's Staat na, de idealistische staatsleer ontvouwt. Het ideaal van den staat
wordt ontvouwd ; naar geographische Jigging noch
historische traditie wordt gevraagd 1). Eens voor goed
wordt geteekend hoe de staat, hoe elke staat ei uit zal
moeten zien als de getrouwe copie van de eeuwige onveranderlijke Idee des Staats. Het kan niet uitblijven dat
voor de persoonlijke bewegingsvrijheid van den staatsburger zoo goed als geen ruimte overblijft. De liberte
waarvoor het Contrat Social en de Fransche revolutie
strijden, is ten slotte niet meer dan de vrijheid om gefatsoeneerd te worden naar het eens en voor alien geldende
model. Tegenover den staat heeft het individu geen rechten ; de staatsmacht, haar recht ontleenende aan de
staatsidee, kent geen grenzen.
1) Het is typeerend voor de tweeerlei persoonlijkheid, die in
Rousseau huist, dat hij, in een concreet geval om raad gevraagd omtrent
de inrichting van een staat (Corsica), in 't geheel niet verwijst naar het
Contrat Social, maar zijn ondervrager verzoekt hem vOOr alles al de
gegevens over historie en geografie van zijn land te verschaffen, die hij
mededeelen kan, om op grond daarvan zijn meening te vormen.
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Deze staat, die geen historie en geen traditie kent,
kent natuurlijk ook noch ontwikkeling, noch hervorming.
Zoolang de ideale staat nog niet is gevestigd, is de idealistische staatsleer revolutionair ; alleen door een volmaakte
breuk met het verleden kan de idee worden gerealiseerd.
Is dat eenmaal het geval, dan wordt men tot het uiterste
conservatief ; elke verandering is afval, en daarom moet
elke poging daartoe met alle middelen worden onderdrukt.
Rusland toont ons, dat deze gedachten niet tot het rijk
der utopie blijven beperkt, maar kunnen trachten zich
te verwerkelijken, al blijkt ook daar dat de natuur sterker
is dan de leer.
Rusland toont ons een tweede ding met verrassende
duidelijkheid. Een staatsleer, die uitgaat van de idee van
den eenig waren staat, voor wien alle staatsburgers zonder
onderscheid als verwisselbare exemplaren hebben te
gelden, zonder eigen recht of individueele aanspraken,
zulk een staatsleer wordt in haar uitwerking altijd aristocratisch. Het schijnt een contradictio in terminis, en
toch is het niet te vermijden. In diepste wezen hangt
het samen met het intellectualistisch karakter, dat alle
idealisme bezit ; ten opzichte van het intellect zijn de
menschen nu eenmaal verschillend ; wie hen naar het
intellect waardeert, kan de groote verschillen niet over
het hoofd zien. Daarenboven, er is maar een rechte leer
mogelijk, wie die rechte leer omtrent den staat niet aanhangt, moet natuurlijk verstoken blijven van burgerrecht,
op zijn best burger tweede klasse zijn. Dat moge voorgesteld worden als een voorloopige toestand, het is een
principieel eindelooze voorloopigheid.
Geldt dit de eigenlijk staatsrechtelijke structuur van
den staat, op het meer speciaal juridische gebied toont
het idealisme zijn invloed door den eisch van een soort,
dus alleen wettelijk recht. Het groote ideaal is de codificatie, het eerie wetboek waardoor het geheele rechtsleven
wordt beheerscht. En de bedoeling is dat dit wetboek
zelf de eenige drager van rechtsopenbaring zij. De rechter
heeft niet in eigen geweten een rechtsbron. Zijn taak is
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niet ethisch, doch intellectueel ; hij heeft den wettelijken
algemeenen regel slechts toe te passers op het bijzondere
geval, een zuiver logische arbeid.
Naar buiten toont de idealistische houding ten opzichte
van den staat zich in imperialisme en cosmopolitisme,
beide slechts pogingen om de verscheidenheid der volkeren
uit te wisschen, alien hetzelfde stempel op te drukken.
Lijnrecht tegenovergesteld aan deze consequenties
zijn de gevolgtrekkingen uit een personalistische beschouwingswijze. VOOr alles geldt dit natuurlijk het feit
dat de staatsmacht hier haar natuurlijke grens vindt aan
het recht der persoonlijkheid. Gewetensvrijheid is het
wachtwoord, een eisch die ongetwijfeld zijn zeer ernstige
problemen meebrengt, zooals alles dat het geweten raakt.
Ik behoef slechts het woord dienstweigering te noemen
ter illustratie. Maar terwijl de idealist nooit zal kunnen
toegeven dat de staat zich zeif zal verloochenen door toe
te staan wat hem ondermijnt, kan de personalist niet
anders dan den staat : Hands off, toe te roepen, waar
de ernstige conscientie in het geding komt.
Met die onaantastbaarheid van het geweten hangt
samen de erkenning van het recht van den andere. Een
staat, een godsdienst, een recht, een taal is de typisch
idealistische gedachte. De personalist moet overal oog
hebben voor de afwijking, voor het eigene. De bescherming der minderheden zit hem in 't bloed. Ook hier weer
maakt hij het zich niet gemakkelijk, „onnoodig lastig" zegt
de idealist. Waarom zal de minderheid zich niet voegen
naar wat de staat als goed erkent ? Maar de personalist
— al ziet hij met open oog de bezwaren — kan het niet
laten ; hij zou zijn diepste wezen ontrouw worden zoo hij
dat deed.
Een nieuwe bron van veelvuldigheid brengen de gemeenschappen, die zich tusschen den staat en het individu
inschuiven of van hem erkenning vragen. Het gezin, de
vakvereeniging of het gilde, de gemeente of het gewestelijke verband, de kerk en zooveel corporaties meer, zij

PERSOONLIJKHEID EN IDEE.

297

eischen hun rechten. Souvereiniteit in eigen kring tegenover staatsalmacht is hier de leus van den personalist.
En ook al wordt ronduit erkend dat dit eer een probleemstelling dan een oplossing is, als aanwijzer van de richting
waarin de oplossingen moeten worden gezocht is die leus
van niet geringe beteekenis.
Het is deze geheele sfeer van denkbeelden, die ik reeds
in vroegere artikelen als de democratische gedachte heb
gekenschetst en gedeeltelijk uitvoeriger heb getracht to
ontwikkelen. Ik meen ook nu nog, dat ik dezen naam
terecht mag gebruiken. Niet slechts, omdat historisch
aan de ontwikkeling der Amerikaansche staten getoond
kan worden, dat het bij uitstek personalistische denkbeeld
der gewetensvrijheid de scheppende kracht der moderne
dem,ocratie is geweest, maar vooral omdat — hoe verbasterd somwijlen dan ook — de zooeven genoemde
idealen in die partijen die den naam van „democratische"
partijen in de geheele wereld voor zich opeischen, toch
telkens weer de blijvende werkende krachten blijken.
Bijzonder kenschetsend is daarbij, hoe juist in de laatste
jaren gebleken is, dat zij die op dit standpunt staan, afstand
moeten doen van de revolutionnaire idee, die thuis behoort
bij hen, die de leer van den eens en voor altijd geldigen
staat tot de hunne maken. Van zulk een voltooiden staat
kan natuurlijk in de personalistische, in wezen historische
beschouwing, nooit sprake zijn, zoomin als van een recht,
dat of is. De wereld, de volkeren en de verhoudingen
vernieuwen zich bij voortduring, en dus zal ook het recht
steeds weer op nieuw gevonden moeten worden. Moet er
dus in den tijd, naar personalistische beschouwing, voortdurend verandering van het recht zijn, ook het op een
bepaalde oogenblik geldende recht vormt geen starre
eenheid. Naast het wettelijk recht, dat zelf weer gedifferentieerd en verschillend kan zijn, niet noodzakelijk naar
eenvormige codificatie streeft, kunnen andere rechtsbronnen, bijv. gewoonterecht staan. En bovenal, de rechter
zelf heeft een recht-vindende functie. Hij is niet alleen
een logisch toepasser van algemeene abstracte regels op
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een concreet geval ; maar zijn functie is uitvloeisel van
zijn persoonlijkheid als een geheel ; hij mag, noch kan
zijn ethische waardeering van het concrete en bijzondere
geval het zwijgen opleggen. Ook hier zijn natuurlijk
antinomieen van een bijzonderen aard onvermijdelijk..
Maar het is onmogelijk, en zou niet tot mijn competentie
behooren, daarop hier nader in te gaan.
Laat mij alvorens deze beschouwingen te beeindigen
er alleen nog op wiizen datook de internationale betrekkingen naar personalistischen eisch andere regeling
eischen dan een idealistische theorie zou vragen. Niet
uitwissching der eigenaardigheid der bijzondere volkeren,
maar accentueering daarvan, zij het ook met opname in
een hooger verband, is hier het richtsnoer. Niet de
centraliseerende idee van een wereldmacht met een
wereldbestuur en een wereldhoofdstad, hoe die moge
heeten, mar de vrije federatie van zelfstandigheid bewarende staten. Niet het in onzelfstandige departementen
verdeelde Frankrijk, maar de Zwitsersche bond opgebouwd
uit kantons, zich van hun vrijheid en eigenaardigheid
w6l bewust, is hier het voorbeeld voor een Bond der
Volkeren.
V. Paedagogiek.
Het waren politieke en paedagogische problemen, uit
hunnen aard zoo na verwant, — men leze de vergelijking
van staatkunde en opvoedkunde in Plato's Staat er op
na — die mij het eerst opmerkzaam gemaakt hebben
op de diepe tegenstrijdigheid van de beschouwingswijzen,
die als hoogste kategorie van practische philosophie uitgaan van de idee of van de persoonlijkheid. In overeenstemming daarmede heb ik de gedachten, die hier ietwat
breeder ontwikkeld worden, het eerst in 't openbaar uitgesproken in mijn rede over Staatspaedagogiek en
Persoonlijkheidspaedagogiek. Onder verwijzing daarnaar
wil ik mij hier thans ten opzichte der opvoedkundige
vragen zeer beperken en slechts het volgende opmerken.
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In overeenstemming met de overheersching van zijn
staatsidee, stelt de paedagogiek van het idealisme ook
in de opvoeding den staat op den voorgrond ; opvoeding
tot staatsburger is het ideaal. De school, als men consequent is de verplichte staatsschool, is de draagster van
die opvoeding. Slechts weinigen zijn zoo consequent als
Plato en Fichte om het gezin geheel uit te schakelen, en
voor te schrijven, dat het kind aan zijn ouders worde
onttrokken. Maar bij velen wordt althans de macht en
de invloed van het gezin zooveel mogelijk beperkt.
In de school is het uniforme, ongedifferentieerde onderwijs natuurlijk het ideaal. Klassikaal onderricht, voor
alien gelijk, is het wachtwoord. Het hoogste is bereikt,
wanneer men met den Franschen Minister van Onderwijs
mag zeggen, dat op een bepaald uur in alle scholen alle
kinderen van een leeftijd (ach, dat die differentiatie
althans alle pogingen tart) met dezelfde bladzijde van
hetzelfde leesboek bezig zijn.
Het spreekt vanzelf dat ook in alle hoogere scholen
vaste leerplannen, liefst zoo gelijkvormig mogelijk, met
vaste gelijkmatige opgaven heerschen. De wiskunde, de
leer van orde en wet bij uitnemendheid, staat overal op
een centrale plaats.
De uniformiteit, die het hart van den idealist in verrukking brengt, wordt door den personalist ook hier uit
den booze geacht. leder naar zijn aanleg, is de eisch voor
de school, een eisch die ook hier heel wat gemakkelijker
is uitgesproken dan in vervulling gebracht. Het Amerikaansche systeem van vrije combinatie van vakken naar
keuze van den leerling der high-school, in stede van de
afgebakende leergangen naar ons systeem, is een van de
consequenties. Aan Been enkel yak wordt daarbij een
absoluut overheerschende plaats toegekend, slechts in
concreto kan beslist worden of een bepaald vak voor een
bepaalden persoon aanbeveling verdient of zelfs noodzakelijk moet worden geacht. Geheel in dezelfde lijn
werkt Montessori met haar afbreken van het klassikale
onderwijs en het introduceeren van methoden, die op
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de vrije keuze en de vrije ontplooiing van het individueele
zijn gericht. In Duitschland zien wij Kerschensteiner
het ideaal van de voor alien geldige encyclopaedische
kennis en algemeene ontwikkeling principieel verwerpen.
In zijn Fortbildungsschulen tracht hij evenveel schooltypen te vormen als er beroepen en bedrijven zijn.
Maar veel principieeler nog dan in schoolinrichting en
lesroosters uit zich de personalistische geestesrichting op
het eigenlijke opvoedingsterrein. Niet staatsburgerschap,
maar voile ontplooiing der persoonlijkheid is het einddoel.
Vandaar dat op personalistisch standpunt de uitspraak :
Wie de school heeft, heeft de toekomst, als een vergrijp
aan de kinderziel, ja als een heiligschennis wordt gevoeld.
Niet om ze aan zijn doeleinden te onderwerpen, stelt de
staat de kinderen in de gelegenheid de school te bezoeken,
maar om hen de mogelijkheid te openen zich naar eigen
aard te ontwikkelen. De onvermijdelijke leiding omtrent
de richting der opvoeding behoort daarbij niet te zijn bij
een voor allen gelijk staatsgezag beslissend zij de keuze
van hen, die de direkte verantwoordelijkheid dragen,
de ouders. Een schoolstelsel, zooals wij het in Nederland
na zoo langen strijd verkregen hebben, is wellicht de
eenig mogelijke oplossing in deze richting. In elk geval
zal niemand, die staat op personalistisch standpunt,
ondanks de bezwaren die het aankleven, en de gevaren
die het meebrengt, het weer willen prijs geven. Omgekeerd kan het niet anders dan de uiterste verbazing,
ja afkeer wekken van ieder, die streeft naar de unif ormiteit
van de heerschappij der eene en algemeene Idee.
Ik sprak zooeven van de onvermijdelijke leiding bij
de opvoeding. Onvermijdelijk is die leiding althans voor
ieder aanhanger eener normatieve beschouwing ; de zoogenaamde „natuurlijke" of „negatieve" opvoeding is
alleen mogelijk voor hem die metaphysisch monist is
in den boven gequalificeerden zin, die geen onderscheid
maakt tusschen waarde en werkelijkheid, tusschen behooren en zijn. Maar wel moet een personalistische paedagogiek er alien nadruk op leggen, dat de opvoeding er niet
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is, om copieen van den opvoeder te kweeken. Evenals de
st.aatsautoriteiten of welke andere opvoeders ook, moeten
ook de ouders, de opvoeders „par droit de naissance",
doordrongen zijn van eerbied voor de persoonlijkheid van
het kind. Terugtreden, zichzelf effaceeren, vrijheid laten,
is op elken leeftijd hun plicht ; zelfbestuur en zelfwerkzaamheid zijn de leidende denkbeelden. Dat daarmede
reeds bij het zeer jonge kind ongedachte resultaten kunnen worden verkregen, heeft wederom Montessori ons
geleerd.
Met deze weinige aanduidingen moet ik hier volstaan.
Natuurlijk reikt de invloed der personalistische zienswijze veel verder ; immers een beschouwingswijze, die
onze opvattingen over individu en gemeenschap, goed
en kwaad, God en de wereld beheerscht, moet zich noodwendig openbaren bij elk hoofdstuk der opvoeding, hetzij
wij spreken over karaktervorming of beroepsopleiding,
aesthetische of godsdienstige opvoeding, of Welk ander
onderdeel ook. Hoe ik, van personalistisch standpunt
een belangrijk stuk van de godsdienstige opvoeding zie,
heb ik getracht neer te leggen in mijn boekje over Bijbel
en Jeugd 1). Als proeve van een nadere toelichting mag
ik er hier wellicht naar verwijzen.

VI. Aesthetiek.
Ons rest iets te zeggen over het laatste waardegebied
en het laatste zelfstandige deel der wijsbegeerte, de
aesthethiek, in zijn beteekenis voor onze beschouwingen.
Op het eerste gezicht schijnt het alsof het rijk der schoonheid minder den invloed moet toonen van de tegenstelling
tusschen idealistische en personalistische beschouwingswijze dan de andere levensterreinen. En wellicht gaat
de scheiding hier ook niet zoo diep als elders. Of zij bijv.
diepere beteekenis bezit voor het gebied der muziek
1) V. U. B. No. XX I I. De Erven F. Bohn. Haarlem. Ter perse.
0. E. XX 1112

20

302

PERSOONLIJKHEID EN IDEE.

schijnt mij betwijfelbaar, maar wellicht is het ook mijn
incompetentie op dit gebied, die mij echte verschillen doet
voorbijzien.
Maar op andere aesthetische terreinen schijnt mij wel
degelijk ook hier een tegenstelling te bestaan tusschen de
beide hoofdtypen van wereldbeschouwing, die wij bespreken. En bovenal zou ik het aesthetische willen
gebruiken on een uiterst fundamenteel probleem nog aan
te stippen dat ik met opzet tot nu toe onaangeroerd heb
gelaten. Want hoewel het beteekenis, en zeer groote
beteekenis, heeft voor al het tot nu toe besprokene,
schijnt het mij met de grootste onbevangenheid en onbevooroordeeldheid juist op aesthetisch terrein te kunnen
worden behandeld.
Het probleem, dat ik bedoel, is de verhouding van
algemeenheid en algemeengeldigheid van waarden. Wij
kunnen idealisme en personalisme aldus definieeren, dat
voor het eerste het algemeengeldige tevens het algemeene,
de idee is, voor het laatste het algemeengeldige zich
daarentegen altijd als iets individueels en concreets
openbaart. Maar bij deze definitie, hoe uitnemend ook
voor den aanvang, kunnen wij niet blijven staan. Want
dat het individueele en concrete algemeengeldigheid kan
bezitten, houdt een moeilijkheid in, die wij nader onder
het oog moeten zien.
Laat ons daartoe, om de genoemde reden bij voorkeur
aan 'aesthetische waarden, nog eens het fundamenteele
verschil tusschen idealisme en personalisme beschouwen.
Alle schoonheid, die wij aantreffen in de empirische werkelijkheid, is naar idealistische beschouwing openbaring van
de eene, eeuwige en onveranderlijke Idee der schoonheid.
Vol en naar haar diepste wezen kan die idee zich in deze
vergankelijke en veranderlijke wereld niet openbaren,
slechts vertroebeld en verbasterd door de veelvuldigheid
der wisselende dingen. Maar hoe minder dus die vertroebelende en neertrekkende invloed, hoe rijker het
schoonheidsgehalte, hoe zuiverder de schoonheidsidee,
des te meer zullen de schoonheidsdragers op elkaar gaan
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gelijken. Hoe grooter dus de kunstenaar, des te grooter
de overeenkomst met andere dragers der idee.
Maar deze beschouwing stuit op den scherpsten tegenstand van personalistische zijde. Voor het wezen van
Rembrandt en Giotto — zoo zeiden wij reeds boven —
is niet irrelevant wat hen van elkander onderscheidt ;
hun individualiteit, het persoonlijk stempel van hun werk
is niet een te kort, waarvan geabstraheerd, een onzuiverheid die afgelegd moet worden. Het is integendeel hun
beste en diepste wezen, dat deel van Gods oneindigen
rijkdom, dat het juist dezen en niet genera gegeven was zoo
te openbaren. En omdat die rijkdom niet is een strakke,
ongedifferentieerde eenheid, maar een waarvan de verscheidenheid alle menschelijke voorstelling overt' eft,
daarom zullen zij, hoe beter zij hun taak vervullen schoonheid in deze wereld te openbaren, des te meer onderlinge
verscheidenheid en concrete bijzonderheid doen uitschijnen. Het zijn juist de zwakkeren, de tweederangskunstenaars, wier arbeid gelijkt op die van anderen. Hoe
grooter een kunstenaar, des te meer onderscheidt hij zich
van alle anderen, des te persoonlijker wordt zijn werk.
Hij is meer sui generis naarmate hij klaarder en duidelijker
dat deel van het goddelijke openbaart, dat het hem gegeven
is te vertolken, en groei in zijn gave beteekent niet toename in omvang, in extensiteit van het vertolkte, maar
verdieping en stijging in intensiteit, waardoor de differentiatie niet afneemt, m,aar toeneemt.
Tegen deze beschouwing, wier kracht juist op aesthetisch
terrein sterk spreekt, maar die evenzeer op ander terrein
kan overgebracht worden, wordt nu van idealistische
zijde het volgende bezwaar ingebracht.
Er moet iets algemeens in het algemeengeldige zijn,
anders zou het niet Belden voor een algemeenheid. Een
groot kunstenaar is juist hij, die tot elken mensch van
welk ras of van welken tijd ook, kan spreken. Het is
de roem van alle waarlijk grooten, dat zij niet beperkt
zijn tot sommigen die hen bijzonder na staan, maar tot
de geheele menschheid spreken.
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Daarmede is inderdaad op een hoogst belangrijke zaak
gewezen. Kon het personalisme hier geen uitweg vinden,
dan ware het ook naar mijn meening hopeloos verloren,
en zou als normatieve philosophie alleen het idealisme
overblijven. Want aanvaarding van deze consequentie
zou beteekenen niets minder dan opgeven van de eenheid
der menschheid ; het aanbrengen van hermetische schotjes tusschen haar deelen, ja in zijn consequentie de
volledige atomiseering, het uiteenvallen der gene menschheid in gelsoleerde individuen, die elkander wezensvreemd zijn. Op elk gebied zou die consequentie noodlottig warden. Erkenning der nationaliteit werd chauvinisme, erkenning der individualiteit onbeperkt egoisme,
erkenning der autonomie van het ik loochening van alle
autoriteit.
Het is dus een levensvraag voor het person alisme hier
niet het antwoord schuldig to blijven. Hoe kan men in deze
beschouwingswijze het rechtvaardigen, dat een algemeen
geldige waarde geopenbaard wordt door een volstrekt
individueele, unieke en „einmalige" persoonlijkheid ?
Want wel zou natuurlijk de personalist het voor hem
volstrekt onloochenbare en onbetwistbare feit, dat het
zoo gesteld is met alle diepere waardeopenbaring, nooit
kunnen loslaten. Maar de onmogelijkheid van een rechtvaardiging zou voor hem het einde beteekenen der theoretische doordenking en daarmede van de wijsbegeerte.
Want een wijsbegeerte die dat feit ontkent, zou toch ook
door hem, die het als zekerheid heeft ervaren, niet kunnen
worden aanvaard.
Maar gelukkig worden wij niet voor dit dilemma gesteld.
Wij kunnen de gestelde vraag beantwoorden met behulp
van de volgende onderscheiding. De samenhang tusschen
het rijk der waarden en de empirische werkelijkheid is
niet enkelvoudig, maar een tweeledige. Er is instrooming,
invloeiing van waarde in de werkelijkheid in de groote
persoonlijkheden, die de dragers zijn van schoonheid. Die
instrooming, de primaire schepping van schoonheid in
het rijk der empirische werkelijkheid, is altijd concreet
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en individueel 1). Maar de aldus in de werkelijkheid
ingestroomde schoonheid kan op haar beurt schoonheid
wekken in anderen, die niet zelf primaire dragers zijn.
Dat is secundaire schepping, resonantie. Er ligt niet
alleen schoonheidswaarde in de gemoedsbeweging van
den scheppenden kunstenaar, maar ook — zij het dan
ook afgeleide en van lager rangorde — in die van den
schoonheids-liefhebber, die verzonken is in de aanschouwing van het kunstwerk. Juist omdat het deze ontroering
vermag to wekken, kennen wij immers ook aan het kunstwerk, zonder die ontroering een stuk steen of een gevlekt
paneel of een hoop klanken, schoonheidswaarde toe. En
nu is ons postulaat dit — een postulaat dat een gelocf
uitspreekt, waarvoor helaas de empirische werkelijkheid
lang niet altijd de onomstootelijke bevestiging aanbiedt —
dat voor deze resonantie elke menschelijke persoonlijkheid de principieele mogelijkheid bezit. Niet alleen ten
opzichte van schoonheidswaarden, maar van alle waarden.
Daarin ligt juist hun algemeengeldigheid, die wij zochten.
Voor zoover dus de menschen secundaire waarden
voortbrengen, resonatoren zijn, zijn zij ook onderling
gelijk en ondergaan zij hetzelfde, zijn zij dragers van een
algemeen en in principe ieder toekomend goed. Voor
zoover ze primaire dragers, direkte verkondigers van
waarden zijn, instroomingspunten waar het goddelijk
rijk der waarden zich in de werkelijkheid openbaart, zijn
zij volstrekt uniek, concreet en individueel, einmalig en
onvervangbaar.
Na deze principieele uiteenzetting wil ik nog slechts
kort aanduiden enkele kenmerkende verschillen tusschen
idealistische en personalistische beschouwing voor speciale
terreinen der kunst.
Wanneer de idealistische opvatting tot haar strengste
consequentie kbmt, moet zij aan alle kunst vijandig
1) Dit geldt trouwens ook waar niet personen, maar zaken de vertolkers zijn van schoonheid, dus in de schoonheid der natuur. De schoonheid van een Zwitsersch alpenlandschap en een Nederlandsche heide
of weide ligt niet in hetgeen zij gemeenschappelijk hebben.
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worden, die immers leeft in de veelheid en de zinnelijkheid. Dien weg zien wij dan ook onder den dwang van het
idealisme den man opgaan, die hoe groot kunstenaar ook,
toch boven alles vasthield aan de eens geboren wijsgeerige
leer. Het is bekend hoe reeds in den Staat de tragici en
Homerus uit den waren staat worden verbannen. Dat is
ten deele aan ethisch-paedagogische overwegingen toe te
schrijven, maar ten deele zijn er ook diepere redenen, aan
het wezen der kunst ontleend. Wilamowitz zegt ervan :
„Waar de wiskunde zoo goed als het eenige middel tot
vorming van den geest is, daar heeft de kunst haar rechten
verloren, want zij geeft Been waarheid die gemeten, gewogen of berekend worden kan ; zij geeft zelfs niet eens
zooveel waarheid als een plattegrond of een opstand,
maar ze tracht den bedriegelijken indruk na te bootsen,
dien de dingen op de zinnelijke waarneming maker."
(p. 474).
Nog verder gaat de oudere Plato in den Philebos. Ik
citeer met opzet weer Wilamowitz, omdat hij wel boven
alle verdenking zal staan een anti-artistieken Plato te
verzinnen, althans in die richting te overdrijven :
„Helaas heeft Plato die waardeering niet. De vormen,
die hem bekoren, zijn de abstracte zuivez e vormen van
cirkels, lijnen en hoeken. Ikosaeder of bol zijn hem meer
waard dan de Aphrodite van Praxiteles, de spektraalkleuren meer dan die van Apelles en een zuiver woord
meer dan een symphonie. Weliswaar zijn het niet de
zinnelijke reeele bollen 1), lichamen enz. maar hun voorbeelden in het rijk der ideeen, maar dat bewijst slechts
des te duidelijker dat ten gevolge van den cultus van
den zuiveren vorm de bekoring van het individueele in
de natuur en in iedere kunst voor hem verbleekt is."
(p. 626).
Nu gaan ook hier slechts weinigen zoo ver ; men moet
althans iets van een Plato hebben om zoo consequent te
kunnen zijn. Maar in alle idealisme ligt toch een tendentie
1) Zijn die er ? Is het niet juist omdat de wiskundige bol reeds de
Idee van den bol is, dat Plato hem zoo bewondert ? (Ph. K.)
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van afwending van de kunst, speciaal van de beeldende
kunst, die door haar veelvuldigheid en aanschouwelijkheid haar stoffelijkheid te zeer verraadt. Aileen een kunst,
die op den direkten samenhang met de idee den nadruk
legt, vindt genade. Vandaar de neiging tot symboliek
en allegoric, die hier gevonden wordt ; het op den achtergrond treden van alle realisme 1). In de klassieke beeldhouwkunst worden typen, niet individuen vertolkt. Ook
het Fransche klassieke tooneel, denk aan Racine of Corneille, doet eerder typen zien dan individueele menschen.
Trouwens speciaal het tooneel met de groote emoties
die het wekt, staat onder verdenking ; ook om die reden
moet de tragedie uit Plato's staat verbannen worden als
gevaarlijk voor de jeugd : „Want het is de taak der
opvoeding, de lagere regionen aan de rede te onderwerpen, opdat den volwassene zelfbeheersching en rust
tot een tweede natuur wordt. Hoe kan daar geduld worden,
wat de hartstochten ontvlamt ? Wie den eisch stelde van
een aan zichzelf gelijkblijvende, hartstochtlooze innerlijke en uiterlijke houding 2), moest komen tot verwerping
van het drama." (Wil. p. 475).
Geheel anders voelt en handelt de kunstenaar van
personalistisch type. Voor hem is de werkelijkheid in
haar veelvuldigheid, haar stoffelijk-zinnelijken aard niet
van God verlaten.Daar speurt hij, tot in al haar uithoeken,
schoonheids-openbaring na. Zie Rembrandt, als hij een
open-gespalkten os schildert, een gegeven waarvoor
zeker Plato, maar zelfs Michelangelo niets dan verachting
zouden hebben gehad. In diepste instantie trouwens is
het zichzelf, eigen persoonlijkheid, die deze kunstenaar
altijd weer openbaart. Juist daardoor ziet ook hij de
1) Men denke bijv. aan Schopenhauer's afkeer van de Hollandsche
schilderschool.
2) Hoe typeerend is ook weer dit ideaal als uitdrukking en kenschetsing eener idealistische geesteshouding. Men vergelijke de onbewogenheid, de gelijkmatigheid en de aan zich zelf gelijkblijvende rust van
den stervenden Socrates in den Phaedo met de bewogenheid van Gethsemane en Golgotha. (Ph. K.)
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dingen sub specie aeternitatis. Een portret van Rembrandt
geeft buiten kijf niet slechts de empirische, tijdelijkruimtelijke gedaante van een mensch alleen, zooals een
van Dyck. Het geeft het eeuwige en eigenlijke, maar in
dezen concreten mensch 1).
Zoo beeldt ook een Shakespeare niet typen of ideeen,
maar concrete en individueele menschen, en alle gedachte
aan een tendentie, een leerzaamheid, die voor den idealist
misschien nog tot aanbeveling, althans tot verontschuldiging van het tooneel kan strekken, is hem vreemd ; ja
zou als volstrekt onartistiek door hem worden verfoeid.
§ 4. Samenvatting en slot.
Wij zijn aan het einde van onze beschouwingen. Ik
heb getracht, voor zoover dat in een korte schets mogelijk
was, aan te toonen, dat er niet een mogelijke metaphysica
is, een toelaatbare poging om het geheel van onze werelden levensbeschouwing aan de hand eener leidende hoofdgedachte te ordenen en te systematiseeren, maar minstens twee, al naar gelang men als die leidende hoof dgedachte neemt Idee of Persoonlijkheid. Dat men beslist
naar de eene of de andere richting, is natuurlijk Diet
een quaestie van willekeur, dat besluit ligt diep geworteld
in het innerlijkste wezen van hem, die de keuze doet.
Daarom falen ook alle pogingen om door redeneering,
langs logischen weg, den aanhanger van de eene overtuiging tot de andere over te halen. Polemiek tusschen hen
is vrij wel vruchteloos, althans ten opzichte van de
beginselvragen. Overgang van de eene naar de andere
beschouwing is alleen mogelijk door een levens-vernieu
wing, die den mensch in zijn diepsten kern schokt en verandert ; dat vermag alleen levenservaring van jar en,
geen direkt betoog reikt zoover. Daarom kan men ook
niet verwachten dat de eene de andere beschouwingswijze
zou kunnen overwinnen of door haar zou kunnen over1) Verg. het interessante en diep indringende boek van Simmel
Rembrandt.
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wonnen worden. Het zijn de uitdrukkingsvormen van
het diepste levensinzicht van twee menschheidstypen,
die zullen blijven verschillen, zoolang die beide typen
blijven bestaan.
Niemand heeft, naar mijn weten, in betrekkelijk weinig
woorden die beide typen zoo meesterlijk geschetst als
Jaspers in het reeds genoemde boek. Ik geef de hoof dzaken van die schets in zijn eigen woorden weer, niet
slechts omdat ik ze toch niet zou kunnen verbeteren, ook
al zou ik hier en daar een ondergeschikt punt anders
zeggen, maar vooral omdat ik er waarde aan hecht te
laten zien dat dit fundamenteele verschil tusschen twee
hoogste menschheidstypen niet een subjectieve gedachte
van mij alleen is, maar dat anderen het juist even principieel en juist op dezelfde wijze zien als ik. Aileen de
namen zijn bij Jaspers anders. Het type, dat wij, om
den geheelen samenhang onzer beschouwingen het idealistische genoemd hebben, draagt bij Jaspers den trouwens
zeer verwanten naam van het humane. Daarvan zegt
hij (1. c. p. 352) :
„Het wereldbeeld van den humane is laatstelijk harmonisch en optimistisch. In alien strijd der krachten beheerscht hemzelf dit streven naar harmonische oplossing ;
in de wereld ziet hij deze harmonie gepraeformeerd, hij
vertrouwt de natuur 1), hij loochent het voor den mensch
absolute karakter der antinomieen. Hij zet niet alles
op een kaart, omdat geen concrete enkelheid voor hem
absoluut kan worden. Daar hij alle sferen, dus ook de
ethische, in zich opneemt, lijdt hij diep onder zijn trouweloosheid ; en hij ontzegt het zich bewust, alleen ter wille
van rijkere levensgenieting aan het levensnoodlot vrij
spel te laten. Daar de tendentie in hem onvermijdelijk
aanwezig is, blijft hem alleen het principe van afstand
doen en duldend verdragen. Alleen in deze negatieve
opzichten gehoorzaamt hij aan de ethiek, daar het.
positieve besluit, dat het absolute in concrete individuali1) Dit is m.i. niet essentieel. (Ph. K.)
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seering ervaren kan, hem als doorleefde werkelijkheid ontbreekt, omdat dat het eenige zou zijn, dat met het
humaniteitsideaal niet to vereenigen ware. Goethe is het
grandiose voorbeeld in de wijze waarop hij later iedere
liefdesbetrekking tot een vrouw afbreekt, in de wijze
waarop hij Christiane Vulpius duldt en verdraagt."
Daartegenover staat de figuur, die Jaspers „den Absolutist des Konkreten" noemt. „Terwiji in het humaniteitsideaal elk individueele wezen gerelativeerd wordt ten
gunste van een organisch, universeel geheel, is deze mensch
absolutist der concreetheid. De humane overwint en
assimileert alles ; de absolute kan een levenservaring —
bijv. de liefde tot een mensch — tot de definitieve, zijn
leven bepalende gebeurtenis doen worden. Hij moet —
dat beteekent voor hem het leven — door een engen pas
gaan een wensch, een beslissende gebeurtenis worden
voor hem de zin van het leven. Voor den absoluten mensch
is het kenmerkend, dat hij niet gehoorzaamt aan algemeene
imperatieven, die in woorden zouden kunnen geformuleerd
worden. Maar hij worstelt om zijn diepste levenssubstantie,
die hij verliest, als hij niet konkreet kiest, als hij zijn
keuze niet door alles vasthoudt, als hij ontrouw is." (p.353)
En zoo worden beide typen dan nog tegenover elkaar
geplaatst (p. 354 en 355) : „De humane lost zichzelf op
in de idee van den Algemeenen Mensch, omdat hij ten
slotte zijn eigen bestaan wil opgelost zien ; de absolute
bestaat, omdat het werkelijke in zijn concreetheid voor
hem het medium voor het absolute is, omdat het individueele voor hem naar zijn diepste wezen buiten het
relativeerbare blijft.
De humane relativeert juist het individueele ; het is

voor hem een toevalligheid en daardoor kan hij ten slotte
het concrete geheel kwijt raken. De absolute relativeert
het algemeene, van absolute waarde is voor hem alleen,
wat tegelijkertijd een concreet afgegrensd wezen, individueel is. Voor den humane wordt het absolute omlaag
getrokken, als het in het individueele verwerkelijkt is,
hij heeft slechts de idee lief ; het afzonderlijke individu
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is voor hem een fragmentarische afbeelding daarvan."
Dat die beide typen bestaan, en juist onder de grootste
geesten in hun zuiversten vorm gerepresenteerd worden,
schijnt mij een feit, dat niet to bet-wijfelen valt. Maar
juist dit feit van tweeerlei menschheidsvorm plaatst onze
wereldbeschouwing weer voor een groot probleem. Voor
den idealist is het principieel onoplosbaar. Hij moet naar
zijn ganschen aard eischen de eerie, ongedifferentieerde
waarheid. Elke afwijkende beschouwing kan voor hem
slechts afdwaling, vergissing zijn, veroorzaakt door de
blindheid, die ten gevolge der veelvuldigheid der dingen
de eene Idee niet. ziet.
Voor den personalist is het begrijpen en waardeeren
van den tegenstander niet in gelijke mate onmogelijk.
Dat hangt samen met zijn geheele opvattingswijze, die
ook op theoretisch gebied, zoodra wij het gebied van het
feitelijk juiste achter ons gelaten hebben, een gedifferentieerde oneindigheid van de waarheid erkent, die geen
mensch in haar geheel kan bezitten. Het beeld van de
concentrische cirkels, dat wij vroeger gebruikten, kan ons
ook hier weer dienen. De Idealist stelt zich voor, dat
alle waarheidszoekers ten slotte uitkomen in een en
hetzelfde punt, waar hun gedachten samenvallen. De
personalist is overtuigd, dat de mensch die de hoogste
definitieve waarde heeft bereikt ook op theoretisch gebied,
nog slechts een klein deel van het oneindige rijk der waarheid op zijn wijze overziet. Hij zal anders nuanceeren,
andere accenten leggen, andere zijden vooral in 't oog
vatten dan de andere, zonder dat aan het eene of het
andere inzicht hoogere waarde, laat staan de uitsluitende
waarde kan worden toegekend. Zooals er pluriformiteit
bestaat op elk waardeterrein, zoo ook op dat der theoretische doordenking. Natuurlijk hangt dit samen met
het hoogste levensideaal, de hoogste levensvisie van den
personalist, met de omstandigheid dat naar zijn meening
dat is voor hem de zondelooze
ook de volmaakte
mensch, niet vergoddelijkt wordt, maar begrensd en
eindig blijft. Daarom blijft hij, hoe vast ook overtuigd
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dat zijn beschouwing de beste en diepste benadering geeft
van het onuitsprekelijke, toch steeds geneigd te erkennen dat in de overtuiging van den ander iets tot uiting
komt, dat in het geheel der waarheid niet kan worden
gemist.
Dat kan relativistisch schijnen ; in 't bijzonder wie
gewend is aan de idealistische beschouwingswijze zal in
die laatste zinsneden iets bespeuren van transigeeren ten
opzichte van het absolute karakter der waarheid. Maar
zoo is het allerminst bedoeld. Om dat te verduidelijken
wil ik gebruik maken van een beeld, dat ik ontleen aan
een brochure van Felix Weltsch 1). Sprekende van de
grenzen der nationaliteiten zegt hij : Die nationalen
Schranken werden nicht iiberwunden, indem sie gesturzt
und nicht, indem sie verwischt werden ; sondern sie
kOnnen nur so iiberwunden werden, dass sie nicht meter
trennend, sondern harmonisierend wirken ; so wie die
Harmonic eines Orchesters nicht hergestellt wird, indem
die einzelnen Instrumente sich moglichst angleichen und
ihren Charakter aufgeben, sondern so, dass sie zusammenstimmen, jedes in seiner Art."
Wat bier van de samenwerking der nationaliteiten
gezegd wordt, dat geldt algemeener, ook van de waarheid.
De voile waarheid is ais een orkest. Die vergelijking
beteekent afwijzing van het relativism,e. Relativistisch zou
het zijn, te zeggen dat elke toon en elke nuance evenveel
waard was als elke andere. Maar dat zegt de personalist
geenszins. Rij weet zeer goed dat er zuiver spel is, en
foutief spel. En dat geldt voor elk instrument en elken
speler. Maar daarmee wordt geenszins de uniformiteit
van alle partijen beweerd. Integendeel, de personalist is
er in het diepst van zijn ziel van overtuigd, dat de cellist,
juist ais hij zuiver spelen wil, een ander geluid moet doen
hooren dan de fagot of de groote trom, en dat toch ook
de laatste in het geheel niet kan worden gemist.
1) Judentum und Nationalismus, Weltverlag, Berlin 1920. Een
voortreffelijke en typisch personalistische behandeling van het nationaliteitenprobleem.
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Natuurlijk is dat slechts een beeld. Nadere toelichting
en verdediging zou slechts een uitvoerige beschouwing
van het waarheidsprobleem zelf kunnen geven, die hier
geen plaats meer kan vinden.
Ik hoop, in niet te langen tijd, zij het wellicht ook op
een andere plaats, daarop nader te kunnen ingaan.

DE HOOGSTE LIEFDE
DOOR

MARIE SCHMITZ.

Het was op een duisteren dag in het winterbegin dat
Boudewijn's vader stierf. Al dagen lang terwij1 hij neerlag
op zijn schamele legerstede, onmachtig om den dagelijkschen arbeid te verrichten, had de oude man zijn afgewerkte lijf in de handen van den dood gevoeld. En toen
van dezen laatsten dag de avond aanbrak en hij zijn
uur gekomen wist, riep hij zijn zoon bij zich en sprak
hem toe :
„Zie mijn kind, het uur is gekomen dat ik heen moet
gaan en u achter moet laten in geen andere hoede dan
die van den heer in wiens dienst wij zijn. Hij is een goede
heer voor mij geweest. Daarom is het dat ik nooit den
dag gevloekt heb, dat ik om mijns vaders schuld zijn
hoorige werd, al bleef mijn hart naar de verloren vrijheid
smachten. Maar voor u, mijn zoon, had ik mij een ander
lot gedacht. 1k heb gedroomd u eenmaal vrij te weten.
Daarvoor heb ik gewerkt in den vrijen tijd, dien de gedwongen dienst mij Het. Ik heb gespaard ...... ach, ik
zei het al, onze heer is een goede heer, hij ziet niet zeer
nauw toe op wat zijn hoorigen bezitten ...... "
Hij zweeg ontroerd en uitgeput, aan zijn innerlijken
blik trokken de zware jaren van het verleden voorbij.
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Zijn stem was zacht en bevend toen hij verder sprak
„Ik spaarde het tot een losgeld voor u. Ik had gehoopt
langer te mogen leven om eenmaal de vreugde te kennen
u vrij te koopen, mijn zoon. Maar het werk heeft mijn
lichaam versleten al is het in jaren nog niet zoo oud.
Nu rest mij alleen de hoop dat gijzelf ...... ge zijt jong,
u valt het werk nog licht, gij zult wellicht spoedig bij de
vergaarde penningen zooveel kunnen sparen, dat gij uw
vrijheid ervoor koopen kunt."
Toen beduidde hij den zoon waar hij het kruikje met
de vergaarde munten had verborgen en lag dan zwijgend
en roerloos, de oogen gesloten in het beenderige gele
gelaat, waarover het kleine onzekere schijnsel flakkerde
van het olielampje. En Boudewijn, de eeltige knokelhand
zijns vaders vasthoudend, scheen het toe dat hij reeds
gestorven was. Maar nog eenmaal sprak de oude man
en een zachte vreugde kwam zijn wezen verhelderen
„O mijn kind, gij kent de vrijheid niet ...... kon ik u
doen begrijpen hoe zij boven alles heerlijk is, boven alles
waard om voor te werken en te zwoegen. Mij was de
hoorigheid niet zwaar als zooveel anderen, toch was
vrijheid...... vrijheid voor mijzelven maar meer nog
voor u...... het eenige licht, waarnaar ik in mijn donker
seven heb uitgezien, de eenige vieugde waarnaar mijn
hart gesmacht heeft...... In vrijheid uw land bebouwen,
in vrijheid uw brood eten, in vrijheid uw God dienen
O mijn zoon, vergeet nooit wat ik u zeg in dit uur :
Been liefde is schooner dan de liefde tot de vrijheid."
Sinds dezen avond was het dat een zoet smachten,
een vurige wil Boudewijn's ziel vervulden. Daarvt5Or
was zijn leven, dat van een kind nog bijna, vlak en effen
geweest. De onverpoosde arbeid had zijn dagen volgemeten, een vormlooze droom zijn wezen vervuld. Deze
was soms tot een onbestemd verlangen geworden wanneer
hij op warme zomeravonden vOOr de hut had geluisterd
naar het gedempt gezang der monniken in de naburige
abdij of wanneer de oude abt hen, knapen, had verhaald
uit de vrorne oude boeken. En zoo hij soms, in vage
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mijmering verloren, geluisterd had naar wat de vader
verhaalde uit de verre jaren toen hij een vrij man nog
was, geen verlangen was ooit zijn leven komen stuwen.
Maar nu was uit den droom zijn ziel ontwaakt. En als
-hadde hij met de kruik met penningen het hunkerende
verlangen, de heete lief de van den vader geerfd, zoo was
van nu of van dit eerie zijn heele wezen vervuld.
Het deed zijn ziel zwellen in een zoet verwachten,
het spande zijn spieren en hardde zijn vuisten met een
fellen wil. Geen arbeid was hem te zwaar of te lang van
duur. Wanneer hij op het land van zijn heer de ploeg dreef
door de vette aarde en hij de vier jukossen spoorde met
zijn vurigen roep, dan dreef hem de gedachte aan den
avond, aan zijn vrije uren, waarin hij zijn eigen schamel
leen-akkertje bewerkte, en wanneer hij, zich den noodigen
slaap ontzeggend, lang voor het rijzen der zon alweer was
opgestaan, dan dacht hij aan de verborgen kruik met
de gespaarde penningen en een warme ontroering, een
zoete hoop kwamen hem doortrillen.
Zoo vloden de jaren met hun wisseling van getijden
en van arbeid. Des zomers ploegde hij het land, hij wierp
het zaad uit in de voren, hij maaide, hij bracht de gele
schoven binnen. En als de winter kwam vond hij zijn
werk op de burcht van zijn heer ; dan schuurde hij wapens
en rustingen blank, dan sleep hij geduldig en aandachtig
de punten van lans en speer. Vaak zonk dan zijn droomzieke ziel in mijmering weg, zooals weleer voor hij zijns
vaders erfenis had aanvaard, maar nu was er in zijn
peinzing altoos deze eene kern : de vrijheid die eenmaal komen zou. Zijn gedachten omstreelden en liefkoosden dit als de gedachten des minnaars het beeld
der liefste. Wel woog de druk der dienstbaarheid niet
al te zwaar, zijn jong sterk lichaam droeg willig den
dubbelen last van eigen arbeid en gedwongen dienst,
maar als een stil lokkend licht scheen in zijn ziel de
vreugdige gedachte aan den tijd, dat al de vruchten van
zijn noeste vlijt hemzelf ten goede komen zouden, dat
hij geen heer meer zou te dienen hebben buiten God.
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Zoo kwam ten laatste de dag dat hij in de aarden
kruik den prijs voor zijn vrijheid wist bijeengegaard. Een
schroom beving hem, een wage vrees voor weigering en
verbeurtverklaring van zijn moeizaam verkregen schat —
wie voorzag de grillen der machtigen en waar was het
recht van den hoorige tegenover zijn heer ? Maar neen,
deze was een goede heer, had hij niet immer zijn hoorigen
gelaten zelfs dat wat meer was dan hun daaglijksche
behoefte ?
Zoo schudde hij eindlijk den schroom van zich af. En
op een avond, staande bij den ingang van zijn schamel
kot en uitturend onder den hoog-koepelenden zomeravondhemel, voelde hij, sterker dan ooit, de zoete verlangende lief de in zich trillen en wist hij dat nu gekomen
was waarnaar jarenlang zijn ziel had uitgezien. Over
vier dagen, peinsde hij, was 't Sint Jan, den Zondag daarna
zou hij gaan om aan zijn heer zijn bede to doen overbrengen.
Toen kwam de dag dat hij voor d' eerste maal Hildegarde aanschouwde. Hij zag haar, op een morgen, toen
hij op een uithoek van het goed zijns heeren een dooden
boom kwam vellen, op het aangrenzend land van een
naburig edelman. Zij stond gebogen bij de put, waaruit
zij water schepte in haar aarden kruiken ; hij zag haar
gladde zwarte haren glanzen in de zon. En schoon zij
't kleed der hoorigen droeg, was van zoo simpele fierheid
haar ranke jonge lichaam, dat zij leek niet minder dan
een vrij-geboren vrouwe. Toen zag hij voor 't eerst naar
zijn eigen gelapten en versleten korten lijfrok en het
was als schaamde hij zich over dit schamel kleed zijner
hoorigheid.
Ook den volgenden morgen zag hij haar. Terwijl hij
stond gebogen bij den gevallen boom, waarvan hij de
takken afkapte en bijeenbond, speurde hij haar nadering,
hij hief het hoofd op en overwinnend den schroom, die
hem gisteren tegenover haar fierheid had doen zwijgen,
zond hij haar een schuchteren morgengroet. Hij hoorde
in den wedergroet den diepen zachten klank van haar
0. E. XXII 12
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stem en een oogenblik zagen zijn oogen in de hale.
Van nu of leek zijn, ziel in een vreemden willoozen
droom gevangen. Hij dacht nu weer aan zijn vrijheid
zooals hij er al die jaren aan had gedacht : als aan een
verre schoone zaak, zoo schoon en heerlijk dat zij waard
was dat men leefde en zwoegde om haar te verwerven.
Dat vanaf dezen dag dit heerlijke zijn eigen woorden kon,
scheen zijn ziel niet meer te kunnen bevatten.
Het was op den dag van Sint Jan, dat Boudewijn
voor de derde maal Hildegarde ontmoette. Zij stond
reeds bij de put toen hij kwam, haar hand geleund op den
gemetselden rand, als wachtte zij. Een glans outlook in
zijn oogen, blijde klonk zijn morgengroet. Hij zag haar
glimlach en voelde de warmte van haar blik. Zij wisselden,
schuchter eerst, wat woorden ; hij zeide haar zijn naam,
vernam den hare, en zij vertelde hem, hoe zij voor kort
tezamen met haar zuster in den dienst van dezen heer
was overgegaan, die haar beiden had geruild voor een
jongen arbeider. Maar deze ruil bracht leed genoeg, want
haar vorige heer was zacht en goedertieren en deze was
willekeurig en wreed en zijn dienst was zwaar. Boudewijn
zag haar lippen beven en een pijn van droefheid doorsneed
zijn hart. Verstild zag hij haar na toen zij met de gevulde
kruiken heenging.
Dien nacht lag hij wakker op zijn leger en hij peinsde
warm-ontroerd hoe vreemd het was dat hij tot nu toe
had geaarzeld met voor de bespaarde penningen zijn
vrijheid te koopen, want ware hij niet meer hier geweest
zoo had hij Hildegarde niet ontmoet ......
Zeven dagen gingen voorbij zonder dat Boudewijn
Hildegarde ontmoette. Wanneer hij des morgens kwam
op het stuk land dat hij nu om te spitten had, dan vlogen
zijn oogen naar de put, doch hij vond haar verlaten.
En terwifi hij rusteloos werkend de uren voelde verstrijken, wachtte hij vergeefs. Het was een andere meid
die nu water halen kwam, zij was grof en roodharig en
loenschte hem zwijgend aan, terwijl hij gebukt zijn arbeid
vervolgde. Hij peinsde dat zij hem wellicht vertellen kon
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van Hildegarde, maar hij durfde haar niet vragen, waarom
deze niet meer kwam en of zij ziek was misschien. Droefheld vervulde en beklemde hem.
Maar op den morgen van den achtsten dag zag hij
haar weer komen. Het scheen hem toe dat zij langzamer
ging dan anders en ook droeg zij het hoofd gebogen.
Maar de blijdschap bonsde in hem op omdat zij zoo
dichtbij was weer. En toen hij zijn groet blijde naar haar
toezond, zag hij hoe de vreugde haar gelaat kwam overglanzen.
En toen, schuchter en hakkelend van ontroering,
sprak hij haar van zijn liefde. Zij luisterde zwijgend, met
gebogen, hoofd, maar toen zij hem eindelijk aanzag voelde
hij over zijn gezicht den glans die van het hare afscheen.
Het leek hun beiden toe, dat zij nu 't geluk wel in hun
handen hielden en toch begonnen eerst nu alle moeiten
en bekommernissen.
Van zijn heer deed Boudewijn vragen en kreeg : de
toestemming om te huwen met de maagd Hildegarde,
dochter van Wolfaert den Kreupele, zijns nabuurs
eigendom. Hoe zoude deze ook lets daartegen kunnen
hebben ? Werd niet door dit huwelijk zijn bezit met een
flinke jonge meid vermeerderd ? En zoo men eischte
gelijke waarde voor haar in ruil, dan nog leed hij daarbij
geen schade. Maar de eisch viel anders uit dan men had
verwacht : een jongen arbeider en nog de waarde van
een juk-os bovendien vorderde voor wat hij dierf de
hebzucht van den leenheer.
In den zomernacht zat Boudewijn stil gehurkt voor
zijn hut, uitziende over het land, waarop de grijze nachtdauw stond en waardoor de sterren vaag, als door een
sluier, lichtten. En moeizaam, dit schrikkelijke, vreemde
ongewend in zijn effen leven, trachtte hij te overdenken
hoe het nu met hen beiden moest. Want het viel niet te
verwachten dat zijn heer, hoe goedhartig overigens,
aan zulken onredelijken eisch zou toegeven, en evenmin
dat de winzucht van den ander zich met minder dan
zijn eisch zou laten tevreden stellen. En bovendien, waren
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niet sinds vele jaren al de beide heeren elkaar slecht
gezind ?
Maar vOOr de zomermorgen aanlichtte over de stille
aarde wist hij de uitkomst, de eenige. Nu zou hij het
doen, zich vrij koopen. Vrij kon hij Hildegarde huwen,
al gaf hij daarmee zich als haar's heeren eigendom, al
legde hij zich daarmee op de schouders den last van
wellicht onmatig zwaren dienst, al verbeurde hij daarmee
voor immer de zoete schoone vrijheid. Hij glimlachte
als een die het geluk ziet opengaan. Wel herdacht hij
in dit oogenblik de woorden van zijn vader, dat de liefde
tot de vrijheid de schoonste liefde is, maar zij leken hem
ijler dan de damp die van de velden opsteeg naar de
eerste zonnestralen.
Zwijgend hoorde Hildegarde toe toen Boudewijn haar
zeide hoe alles zich nog ten goede wenden kon. Hij sprak
haar van de kruik met opgegaarde penningen, meer was
het dan de waarde van een jongen arbeider en zeker zou
zijn heer, die toch een goedhartig heer was, hem daarvoor
laten gaan. Dan was er niets meer dat hen scheiden kon.
En hij wachtte op haar woord, op den lach van haar
vreugde.
Maar zij hief de betraande oogen tot hem op en schudde
het hoofd, zwijgend. En eindelijk zeide zij, smeekend
bijna, dat hij toch hiervan of zou zien wijl zoo zekerlijk
hun geluk verloren was. Hoe zou hij een goeden heer
voor een kwaden ruilen en zichzelf in de macht geven
van wreedheid en willekeur ? En bang-fluisterend verhaalde zij van mishandelingen, in vlagen van redelooze
gramschap door haar heer bedreven, en dat men haar
verteld had hoe hij eenmaal, voor haar komst, twee gescheiden had die elkaar liefhadden, alleen wijl zijn kwade
lust hem dit had ingeblazen. Neen, hij zou niet hun geluk
zoo onvoorzichtig prijs geven, maar wachten moesten
zij nog een wijle om het te zekerder te behouden. En
terwijl de glimlach weer doorbrak over haar klein, gezicht,
fluisterde zij dat zij het hem vroeg als een offer : hij zou
werken en sparen nog naarstiger dan voorheen, tot
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hij den prijs kon betalen die haar vrijheid kosten moest.
Dan, als zijn vrouw, werd zij het eigendom van zijn heer
en kon hun geluk wel veilig heeten.
Hij stond en peinsde moeilijk en verward. Ongetwijfeld
was het waar wat Hildegarde zeide, maar hoelang moest
het duren eer hij den prijs bijeen had ? Toch wat hij nu
bezat was meer dan wat als de prijs van een jongen arbeider
gold, maar minder dan wat Hildegarde's heer voor haar
eischte ...... in hoeveel tijd zou hij het daaraan nog ontbrekende hebben bijeengegaard ? Maar toen hij zag naar
Hildegarde, die zwijgend wachtte, zonder haar oogen of
to wenden van zijn peinzend verstroefd gezicht, voelde
hij zich vol worden van een donkere beradenheid en
wist hij dat hij doen zou zooals zij vroeg.
Toch waagde hij nog weifelend en bedrukt :
„Maar hoe wanneer voor dien tijd uw heer anders
met u wil ?"
Zij zweeg en peinsde. Toen sprak zij eenvoudig
„Ik zal waken. En Als het gevaar dreigt dan kunnen
wij nog doen wat ge zeidet."
En Boudewijn zag onder haar droefheid de kracht en
de vreugde van haar liefde.
Na dezen dag was het Boudewijn of hij het oude leven
opnieuw begon. Want wederom werd als na zijns vaders
dood zijn leven het innig-overgegeven streven naar de
verwezenlijking van zijn diepste liefde. Maar nu was het
niet meer de liefde tot het armelijk vrijheids-geluk die
hem vervulde, maar de liefde tot een leveed wezen, tot
een mensch als hij zelf was, tot een ziel, waarmee de zijne
tot 66n versmelten wou. En Boudewijn wist dat deze
liefde meer was dan de eerste.
Een nieuwe kracht was in hem gevaren, het scheen
of zijn wezen zich verdubbeld had. Als zag hij voor zichzelf en zijn toekomstig geluk meer dan ooit in zijn heer
zijn hoeder, zoo verrichtte Boudewijn diens werk met
heel zijn toewijding. Doch in de uren die hem restten —
en vaak stal hij ze zichzelf van zijn nachtrust — was 't
of zijn kracht uitzette en groeide, dan dreef een vurige
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koorts zijn handen, dan stond zijn wezen stram van een
fellen wil. En wanneer al een enkele maal het verlangen
hem besloop to rusten van het rustelooze zwoegen, dan
dacht hij aan Hildegarde, dan hoorde hij haar zoete
stem, dan zag hij haar teederen mond en heel de lieflijkheid van haar stille zachte wezen. Dan staalden zich
zijn spieren, een gloed van kracht schoot naar zijn wegdroomende oogen. En alle werk scheen hem licht als
het spel van een kind.
Zoo meerderden langzaam maar gestaag de penningen
in het kruikje en zij glimlachten als zij dachten aan het
geluk dat naderde.
Maar de dag kwam dat een groote beweging ging door
het land en een machtige ontroering de harten wakker
schudde.
Op een morgen toen hij mijmerend ging over de markt
waar hij goederen. van zijn heer verkocht had en zijn
gedachten ver uitzweefden boven het rumoerig gedrang
dat hem omgaf, kwam een vreemd gerucht Boudewijn's
aandacht trekken, een beweging die door de menigte
ging, of eenig gebeuren den gewonen gang der dingen
kwam verstoren. En toen hij rond zich zag trof hem een
wonderlijk schouwspel, waarheen, de stroom der menigte
hem reeds drijven ging.
Daar stond, aan den voet van een groot steenen kruis,
hoog op een voetstuk opgericht, een monnik in vaalgrauwe pij, of het stof van vele wegen aan hem kleefde.
En grauw was ook de lange dunne baard die van zijn
beenderig gelaat omlaag viel. Maar zijn oogen die hij
weiden liet over de rustelooze menigte, gloeiden van een
donker innerlijk vuur.
En, hij verhief zijn stem en het marktrumoer viel stil
onder het geweld van zijn geluid. En hen alien die daar
bijeengestroomd waren, vrijen en onvrijen, armen en
rijken, edelen en gemeenen, sprak hij — en zijn, stem trilde
van hartstocht, sidderde van donkeren smartelijken
toorn — van het heilige graf in het verre Oosten, dat
in handen der Heidenen was, vertelde hij hoe al de heilige
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plaatsen, waar Jezus zijn wonderers had verricht, die
zijn voeten hadden betreden, werden ontwijd door de
schandelijke gruwelen van hen die den Heer smaadden.
En hooger zich oprichtend, langzaam rondziende, als
sprak hij tot elk van hen afzonderlijk, vraagde hij of
zij niet in hun ziel een stem vernamen, de stem Gods,
die hen maande deze schennis te wreken, den heiligen
grand te verlossen uit der Saracenen greep.
Als een zweep was zijn woord, als een geesel over
de ontruste gemoederen dier honderden.
Maar in velen ontbrandde plotseling, als een mystisch
vuur, de hooge geestdrift, welde als een milde warme
stroom het schoone besef van eigen zondigheid en de
drang om boete te doen in een daad van offering, van
zichzelf wegschenken. En als een antwoord, opvlammend
naar den vlammenden eisch, die kwam als van den hemel
zeif, rees uit de menigte deze eene kreet : „God wil het !"
En een donkere bereidheid, zwaar van wil, legde zich
over de hartstochtelijke geestdrift : de bereidheid tot
den heiligen tocht.
Als ware hij uitgelicht boven de garde in een vreemdijlen Broom, zoo ging Boudewijn langs de wegen. Hij
hoorde geen geluiden meer van menschen of van dieren,
ook niet den wind die door de boomen voer, want zijn
ooren waren vervuld van de stem die geroepen had als
een bazuin over de wereld. En hij zag het licht niet meer
dat van den inilden hemel afstroomde, noch de gezichten
der menschen, noch den weg diem zijn voeten gingen ;
als een klaar visioen zag hij het verre vreemde land
met zijn wijde wegen, zijn zon-beschenen heuvels, met
zijn palmen-tuinen, het heerlijke heilige land, waarvan
hij gedroomd had al toen hij een knaap nog was en
luisterde Haar de vrome verhalen van den ouden abt.
En hij zag het zonlicht schijnen op de witte kleederen
van den Heer waar hij schreed langs den weg of stil stand
en sprak tot de schare aan zijn voeten.
Een milde rijke droefenis, die als vreugde was, welde
in zijn Borst, een smachtend verlangen vervulde hem.
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Hij wist : ook hem had de stem geroepen, de stem van
God die kwam tot wie Hem minden.
En nu waren zijn handen traag, zijn oogen droomden,
zijn lijf leek zonder wil. Want heel zijn wezen was vervuld van peinzen, hoe hij, als de bazuin schalde, heen
zou trekken, zooals God het wilde, om te verlossen uit
den greep der heidenen dat lieve verre land, dat Zijn
voeten hadden betreden. Een diep-deemoedige vreugde
spreidde zich in zijn ziel en deed zijn tranen stroomen.
Toen dacht Boudewijn aan Hildegarde en dat zij
eenzaam blijven zou. Het doorsneed zijn ziel met een
vlijmende pijn van smart, hij klemde zijn handen samen
als hij bedacht hoe hij haar achter liet in willekeur en
hardheid, zonder liefde, zonder hoede, zonder hoop.
Want wie wilt of hij eenmaal keeren zou en wie kon
zeggen wat haar zou geschieden in de jaren dat hij weg
zou zijn ?
Dien nacht bad hij „Neer doe mij dit verstaan,"
want er was geen wankeling in zijn zekere weten, dat
hij gaan zou naar Gods wil.
Den volgenden morgen vroeg vond hij Hildegarde
met haar kruiken bij de put. Toen hij haar naderde
zag zij glimlachend tot hem op, maar toen zij zijn veranderde wezen bespeurde, stierf het lachje om haar
mond. Stil stond zij en wachtte.
Dan, terwip zijn oogen wijd en vol van een levee dat
zij niet kende, staarden in de hare, maar schenen te zien
wat veel verder lag, vertelde hij. En het leek of niet
hijzelf het was die sprak, loch of een ander wezen zich
uitsprak van zijn lippen. Als een klare, hartstochtelijkstuwende stroom welden de woorden van zijn mond,
die anders maar traag en moeizaam de klanken placht
te vinden. Een vage glimlach lichtte aan over zijn gezicht,
een glimlach van smartelijk-blijde verheerlijking.
Hildegarde luisterde roerloos. Haar oogen werden niet
vochtig, haar lippen beefden niet, maar een koude witheid
spreidde zich over haar stil gezicht.
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En terwijl hij zijn handen samenklemde en dichter
haar naderde zeide hij langzaam en gedempt :
„Ik moet heengaan Hildegarde. God roept. God wil
het."
„Ja," fluisterde Hildegarde en zij boog het hoof d.
Toen was 't of zijn oogen, tot de wereld terugkeerden ;
hij zag haar zwijgende smart en voelde in zijn eigen ziel
de schroeiing van de pijn. Zacht, als smeekend, sprak hij :
„Hildegarde, wij moeten dit dragen."
„Ja," fluisterde zij nogmaals. „God wil het zoo."
Toen sprak hij, en zijn stem was diep van smart :
„Daar is niemand die u hoeden zal als ik henen ben."
En weer fluisterde zij :
„Ja, God zal mij hoeden, als ge wegtrekt voor Hem."
Zij hief nu de oogen tot hem op ; het warme licht
ervan leek uit te schijnen over de witheid van haar
wezen en terwijl een glimlach aanlichtte om haar mond
zeide ze : „Ik zal veilig zijn." Toen viel een diepe rust
in Boudewijn's ziel.
Weinig tijd daarna, toen Boudewijn den dag van
zijn vertrek gekomen wist, nam hij het kruikje met den
door zijn vader en hemzelf gespaarden schat en bracht
het bij Hildegarde. „Om ons geluk te koopen spaarde
ik dit," zei hij, terwijl hij het in haar handen legde, „ik
geef het u nu ik henen ga. Verberg en bewaar het. Wellicht
kom ik eens ...... " Hij voleindigde den zin niet. Zij zagen
elkaar in d' oogen en zwegen beiden. Hildegarde's zwijgen
was zwaar van het leed dat zij niet uitsprak, doch over
Boudewijn's wezen gloorde een zacht licht, zijn verwegziende oogen glansden. En hij sprak, zacht als welden
de woorden diep en vanzelf uit hem op : „O Hildegarde,
het is zoo'n zoet geluk voor God te mogen sterven."
Zij antwoordde niet maar glimlachte hem toe, mild
en teeder. Dan zei hij, als kwelde hem de vrees, dat zij
in het ongeluk God verzaken zou : „Ge moet God liefhebben Hildegarde, altijd." En zij fluisterde terwijl haar
lippen beefden „Zou ik God niet liefhebben, daar ik
Hem toch alles ten offer breng ?"
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Toen kusten zij elkander en zij wisten beiden dat het
was voor altijd.
Dien nacht waakte Boudewijn de laatste uren die
hem scheidden van zijn hoogste levensvervulling, zooals
men waakt bij wien tot een ander leven ingaat. Een
orgelende vreugde vervulde zijn ziel. En terwijl hij uitschouwde over de donkerte der aarde onder den hoogen
zwarten hemel zag hij, als in een nabij visioen, het neergebogen bleek gelaat, waarlangs de doornpunten het
donkre bloed deden neerdruppen, hij zag de oogen, bijna
gebroken, doch lichtend van een groote deernisvolle
liefde. Hij zonk op de knieen, wrong de handen ineen
en fluisterde : „Neer ik kom, ik kom !" Een smachtende
liefde, die was een allerdiepste overgave, vervulde hem.
En terwip hij wachtte op den morgen werd het stil
in hem, stil van een diepe ootmoedige vreugde. En toen
hij den nieuwen dag rooskleurig zag aanlichten aan de
kim als een schoone belofte, vroeg hij zich in een wijde
verwondering hoe het zijn kon dat God hem gaf dit allerhoogste geluk tot zulk een luttelen prijs.

Dordrecht.

EEN LIEFDESDRAMA IN DE ACHTTIENDE EEUW
DOOR

ELIZE KNUTTEL—FABIUS.

„Ik leef, ik besta zoo sterk dat er oogenblikken zijn,
waarin ik mij er op betrap zelfs mijn ongeluk krankzinnig
lief te hebben". De jonge vrouw, die dit van zichzelve
verklaarde, schreef, niet heel veel jaren later, aan een
vriend „waarom heeft men de lafheid nog te blijven
leven als men niets meer hoopt en vooral als men, hoe
men ook zoekt, noch in zichzelve, noch in het heelal,
iets vindt, dat troost voor wat men verloren heeft ?"
Tusschen die twee ontboezemingen van Julie de Lespinasse speelt zich geheel de tragiek van haar kort leven
af, een tragiek, die dat eerst recht geworden is, niet door
de uiterlijke omstandigheden maar door schuldgevoel
en strijd in eigen boezem. Wel waren ook de levensomstandigheden tegen haar, maar die alleen zouden haar
niet hebben doen ondergaan. Reeds op haar vijftiende
jaar had zij tegen hen den strijd moeten aanbinden. Op
dien leeftijd namelijk verloor zij haar moeder, de gravin
d'Albon, een vrouw uit de groote wereld, die van haar
echtgenoot gescheiden leefde, toen zij in 1732 in een afgelegen dorpje in het geheim aan Julie, als onecht kind,
het leven schonk, en haar onder den gefingeerden naarn
van de Lespinasse, eigenlijk de naam van een landgoed,
dat aan de familie d'Albon toebehoorde, in de doop-
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boeken deed inschrijven. Bet kleine meisje werd door
haar met haar andere (wettige) kinderen opgevoed als
hun gelijke maar de moeder leefde steeds in angst voor
de toekomst, die het na haar dood wachtte. Dan zou het
afhangen van de genade van haar halfbroeders en zusters,
die van haar afkomst op de hoogte waren en, zooals de
moeder terecht voorgevoelde, haar als een indringster
zouden beschouwen, die mogelijk nog eens haar rechten
op den familienaam zou laten gelden, wat in dien tijd
mogelijk schijnt te zijn geweest. Een uitweg was er, namelijk het klooster, de gewone gemakkelijke wijze van
zich te ontdoen van meisjes, met wie men verlegen zat.
Die uitweg was iets zoo gewoons, dat het in sommige
families zeer betreurd werd, als de dochters daar Been
„vocation" toe hadden. Het zou aan de zoons zoo ten
goede komen. Er waren moeders, die haar dochters opzettelijk, zoo veel te veel van alle wereldsche genoegens
deden meemaken, dat de meisjes er een walg van kregen,
om ze dan met een gerust hart in een klooster te begraven. Maar Julie, het levendige, intelligente kind, met
haar sterken levenshonger en belangstelling in alles,
was op dit punt onverzettelijk, in een klooster ging zij
niet.
Mevrouw d'Albon zon nu op andere middelen om het
meisje onafhankelijk te maken, zij liet haar in ieder geval
een opleiding geven, die ver uitging boven wat in dien
tijd, waarin o.a. werd uitgemaakt dat de staat zich met
het onderricht der meisjes niet had te bemoeien, voor
dochters van goeden huize noodig werd geacht. Toen zij
plotseling stierf was dit voor Julie een dubbele schok
want nu werd het geheim van haar geboorte haar ruw
onthuld. Haar halfzuster, die met Gaspard de Vichy
was getrouwd, nam haar bij zich op haar kasteel in de
provincie, niet uit lief de, maar omdat de goed onderwezen Julie een uitstekende gouvernante voor haar kinderen zou zijn. De zelfzucht der familie ging zoo ver dat
zij zelfs van Julie een som gelds aannam, die haar moeder
het kind in het geheim had toegestopt en die het meisje
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uit een gevoel van eerlijkheid terug gal nu zij alles wist.
Vroolijk was haar leven niet, altijd werd zij streng bewaakt, al haar gangen werden met achterdocht nagegaan, opzettelijk werd zij heel klein en achteraf gehouden ...... als zij eens verzon voor haar rechten op te
komen Julie dacht daar niet aan, dat was niets voor haar.
„Mijn ziel ging niet uit naar zulke dingen" verklaarde
zij later, zij wilde den prijs van het leven genieten, liefhebben en lijden, zij wilde den hemel en de hel leeren
kennen.
Eindelijk werd het haar te bar, later beschreef zij
hoeveel zij in dien tijd had geleden, altijd omringd van
hardheid en wantrouwen en, hoezeer die stap ook tegen
al haar neigingen inging, besloot zij den raad van haar
moeder te volgen en uit wanhoop toch maar in een klooster te gaan. Aileen haar liefde voor het jongste kind van
haar zuster, een jongetje, acht jaren jonger dan zij, voor
wien zij haar leven lang een hartstochtelijke teederheid
is blijven koesteren, maakte haar het scheiden moeielijk.
Zij nam haar toevlucht tot een klooster te Lyon maar
al heel spoedig deed zich een andere wijkplaats voor
haar op.
De in Parijsche kringen zeer bekende Mme Du Deffand,
de houdster van een der meest beroemde salons dier dagen, was een zuster van Gaspard de Vichy en had in
diens woning Julie leeren kennen. Getroffen door de
groote intelligentie en den geest van het meisje, terwijl
zij juist wegens haar toenemende blindheid een gezelschapsdame zocht, stelde zij het voor in haar huis haar
intrek te nemen.
Na eenige strubbelingen gelukte het plan en nu begon
voor Mlle de Lespinasse de loopbaan, waarin zij haar
lauweren zou plukken en haar noodlot zou vinden.
Madame du Deffand, die een veelbewogen jeugd achter zich had en volop het lichtzinnige losse leventje aan
het hof van den regent had meegemaakt, bewoonde nu
eenige appartementen in het klooster der „Fines de
St. Joseph" aan de rue St. Dominique. Het was een zeer
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verkeerde gewoonte, die in de kloosters was binnengeslopen om daar „des Dames en chambre" te hebben. Zij
gaf aanleiding tot groote misbruiken, vooral in kloosters
waar jonge meisjes werden opgevoed. Die kinderen werden dan in de salons der dames bij allerlei festiviteiten
genoodigd en raakten op die wijze al veel te vroeg met
het echt mondaine leven vertrouwd. Dit deden zij dan
ook onder elkander na. Een elfjarig meisje had onder
anderen in het klooster „du Cherche-Midi" een kamer
en een salon, waarin zij aan haar gasten, vrienden en
vriendinnen, diners en soupers voorzette.
De bewoonster der kamers in het klooster St. Joseph
verliet haar appartement alleen maar om. ergens te gaan
soupeeren. Verder ontving zij er dag aan dag een uitgebreiden vriendenkring, of liever dag aan dag is het goede
woord niet, want eigenlijk leefde zij alleen 's nachts. Zij
behoorde tot de niet zoo heel zeldzame vrouwen uit die
dagen, die den bijnaam „lampes" hadden gekregen, omdat zij alleen straalden in de duisternis ; tot het soort
waarvan in een roman van Duclos werd gezegd „il n'y
avait rien qu'elle ne prefera au chagrin de s'aller coucher." Daar kwam bij dat haar blindheid, die haar diep
ongelukkig maakte, voor haar het onderscheid tusschen
dag en nacht langzamerhand ging wegvagen, en het gegons van gesprekken om haar heen een levensbehoefte
was. Zij kon geen uur alleen zijn en moest altijd afleiding
hebben en afleiding bestond voor haar'als voor zoo velen
harer tijdgenooten uitsluitend uit de „choses de l'esprit,"
uit den strijd met de gewette wapens van geestige conversatie. Die was als voor zoo velen, wier levenswijsheid
bestond in het zich verdooven, de bedwelmende drank,
die haar de leegte van haar levens deed vergeten.
Van de leegte in de levens van de vrouwen der wereld
in die dagen kunnan wij ons eenigzins een denkbeeld
vormen, als wij weten waarmede de tijd werd gedood.
Enkelen waren er die zich op de „hobby" van anatomie
wierpen, en de hospitalen de sectie van lijken bijwoonden, anderen legden haar ziel in haar kapsels. Dikke boek-
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deelen verschenen over de kunst van zich to kappen.
Men had den „Pouf au sentiment" een torenhooge lokkenpracht, waarin allerlei souvenirs en portretten ten
toon werden gedragen, portretten van vrienden, van
kinderen, van minnaars, zelden dat van den echtgenoot,
dat zou een bewijs van slechte smaak zijn gEweest. Dan
was er het kaartspel, een ware woede. Eene dier hartstochtelijke speelsters kreeg eens een fichesdoos ten geschenke, waarop aan de eene zijde haar portret stond,
aan de andere dat van haar kinderen met het opschrift
„songez a nous." Een welverdiend lesje waarschijnlijk.
Grimm verhaalt de volgende anekdote : op een avond
was M. de Maurepas het salon binnengekomen, waarin
de hovelingen der koningin verzameld waren. Op abler
gezichten een uitdrukking van verveling en diepe neerslachtigheid. De Maurepas vroeg wat er gebeurd was :
„Weet u dan niet" werd hem geantwoord „dat wij in
den rouw zijn ? Wij molten niet spelen en H.M. verveelt
zich." „Maar" merkte de Maurepas met het ernstigste
gezicht van de wereld op „piquet is een spel voor den
rouw." Dit sloeg in en de hemel klaarde dadelijk op.
De gekste manie was evenwel die van het parfilage,
waarop een spotter het volgende gedichtje vervaardigde :
Vive le parfilage,
Plus de plaisir sans lui !
Cet important ouvrage
Chasse partout l'ennui,
Tandis que l' on dechire
Et galons et rubans,
L' on peut encore medire
Et dêchirer les gens.
Autrefois dans la vie,
L' on n' avait qu' un amant
Maintenant la folie
Est d' en changer souvent.
On defile et partage
L' amour comme un ruban,
Et meme au parfilage
On met du sentiment.
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Het parfileeren bestond uit het uit elkander rafelen
van allerlei voorwerpen van gesponnen goud, dieren,
wagentjes, kopjes, speelgoed. De fabrieken konden niet
hard genoeg werken om aan den honger naar dergelijke
voorwerpen te voldoen. Een winkel vol was onmiddellijk
uitverkocht, Men gaf elkander die dingen ten geschenke
en de gelukkige bezitster van een zeker aantal rollen
afgewonden goud, verkocht die weder aan den fabrikant,
die er opnieuw de kunststukjes van vervaardigde, die
op nieuw uit elkander werden gehaald. Grover 'tijdverspilling is wel niet denkbaar. En de hartstocht voor gesponnen goud was zoo groot, dat de heeren, die in uniform een salon binnen traden, heel veel kans hadden
zich. van hun epauletten en galons te zien berooven. De
hertog de Chartres was zoc listig zich brandebourgs uit
valsch goud te laten maken ; als hij in gezelschap van
dames zou verkeeren, moesten die nagemaakte dienst
doen.
Nu mogen wij niet vergeten dat deze vrouwen nagenoeg niets hadden geleerd. Mme Geoffrin die een zeer
bekend salon had, was een en al verbazing toen een grammatica aan haar werd opgedragen. „A moi" riep zij uit
„qui ne connais pas meme Forthographie.y ' Deze Mme
Geoffrin was opgevoed door haar grootmoeder, die haar
niets anders had laten leeren dan wat lezen en dit niet
uit onachtzaamheid maar uit principe. Mme de Epinay
verklaarde dat de best onderrichte jonge meisjes godsdienstles hadden gehad, verder een goeden dansmeester,
een slechten muziekmeester, een middelmatigen teekenmeester en een klein beetje les in aardrijkskunde en geschiedenis.
Bij die gebrekkige kennis was ook het gemoedsleven
heel weinig ontwikkeld, godsdienst was een worm, voor
de natuur werd weinig gevoeld. Rousseau, de apostel
van het gevoelsleven, van de natuur en van het huwelijk,
had nog niet geschreven. Wat hadden de armen dan om
haar leven te vullen ? Niets dan de mondaniteit, waarin
zij trouwens waren opgevoed. Niets dan de echte mon-
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daniteit, die daarin bestaat dat de schijn hooger wordt
gesteld dan het wezen, gepraat over de dingen, maar niet
gezocht naar hun grond, getracht te behagen zonder
werkelijke beminnenswaardigheid, belangstelling te toonen, zonder werkelijk mede te leven, schoonheid en kunst
te bewonderen zonder die in zich op te nemen of te verwerken. Nooit hebben zulke zielen het leven beluisterd,
nooit getracht zich zelven te ontdekken.
Grimm had medelijden met de vrouwen van zijn tijd.
„De ouderdom komt" verklaart hij „de schoonheid vergaat, wat is een vrouw dan nog ? Verwaarloosd door
haar echtgenoot, ter zij de geschoven door haar kinderen,
niets meer waard in gezelschappen, is nog haar eenige
toevlucht de vroomheid." Maar Mme Du Deffand en
haar kring, die der encyclopaedie, dierven ook die toevlucht. Zij hadden niets dan gezelschappen en conversatie.
Nog geen eeuw geleden was het anders geweest. De
oorlogen van de Fronde hadden aan de vrouwen tot op
zekere hoogte een leven vol emoties maar ook vol verantwoordelijk werk gebracht. Terwifi de mannen vochten
hadden velen harer hun taak overgenomen. Maar toen
de oorlog voorbij was en de mannen terugkeerden dwong
men haar weer terug in haar weeldebestaan van nuttelooze poppetjes, die werden aangebeden zoo lang zij jong
en mooi waren maar aan wie de ernst des levens vreemd
bleef. De opgewekte energie echter, de dorst naar daad
en emotie, die plotseling geen voedsel meer vonden, de
weerzin tegen den echtgenoot, die haar weder onder het
juk wilde dwingen, dreven de vrouwen in massa naar
waarzegsters en naar verkoopsters van geheime middelen
— middelen, die vaak moesten dienen om zich snel en
zeker van den gehaten heer en meester te ontdoen. En
weer vrij geworden stortten zij zich in allerlei liefdesavonturen, of — en dit heel algemeen — in geheimzinnig
occult gedoe met zwarte missen en monsterachtige ceremonien. De eerste vrouwen van het land bezochten in
stilte de beroemde necrom.anciennes, die liefdedranken
inaar ook geheime vergiften verkochten.
0. E. XXII 12
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De beroemdste van deze waarzegsters was een zekere
La Voisin, wier man zoo bang was voor de duivelskunsten
zijner vrouw, dat hij een verbond met den beul sloot
dat deze lijkopening zou gelasten als hij voor haar stierf.
Dit zeide hij haar en redde daardoor zijn leven.
De geestelijkheid besloot eindelijk openbaarheid te
geven aan het groot aantal gevallen van vergiftiging,
haar uit de biecht bekend. Dit bracht den steen aan het,
rollen en een gerechtelijk onderzoek wierp over veel duisters een schel licht.
Op de periode van occultisme en geheimzinnige misdaden volgde onder het regentschap een tijd van ongebreidelde lichtzinnigheid, genotzucht en losbandigheid
en was het leven vooral in de hofkringen een aaneenschakeling van schandaaltjes. In dezen tijd viel de jeugd
van Mme Du Deffand, die zich in die omgeving niet onbetuigd liet.
Maar toen zij Julie tot haar huisgenoot maakte, lag
dit alles reeds lang achter haar en leefde zij eerzaam en
rustig in haar klooster. Zij had haar tijd ingedeeld op
de wijze, die het meest met de eischen van haar persoonlijkheid strookte. Des avonds tegen zes uur verliet zij
haar slaapkamer en dan begon de stroom van bezoekers
haar salon te vullen en ontving zij die, zittend in haar tonneau — een" groote leunstoel — met twee bestrikte angorakatten op den schoot. Aan de mode van op haar bed
zittend bezoeken te ontvangen, schijnt zij niet te hebben
meegedaan. De dames hadden daar anders haar mooie
praalbedden voor, waarop zij gekleed plaats namen.
Zeer intiemen werden ook wel tot het bad toegelaten,
de badkuip bestond dan uit een kuip in den vorm van
een klomp, nog bovendien met een plank toegedekt,
zoodat alleen het hoofd te zien kwam. Het glorieuse uur
van den dag, of liever van den nacht was dat van het
souper. Een enkelen keer gebruikte Mme Du Deffand
dat buitenshuis en verzon dan nog na afloop 's nachts om
twee uur een rijtoer door de stad te gaan maken daar
het nog veel te vroeg was om naar bed te gaan. Maar
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meestal had het souper in haar eigen woning plaats met
enkele vrienden en vast eens in de week met een heel
groot gezelschap, waarvan alle leden uitmuntten in de
kunst van geestig converseeren. Nergens werd zoo goed gesproken als bij haar, heette het en dat was dan ook de
attractie, want wat zij opdischte aan spijs en drank was
niet veel bijzonders.
De vaste gast en trouwste vriend van de vrouw des
huizes was de wijsgeer mathematicus d'Alembert. leder
salon, dat wat beteekende, hield er zijn eigen wijsgeer
op na, die de ziel der gesprekken moest zijn, een soort
geestelijk herder der kudde. Daarvoor was hij dan ook
de dagelijksche tafelgast van de vrouw des huizes. Dit
werd zoo gewoon gevonden dat men van Fontenelle vertelde na den dood van Mme de Tencin, bij wie hij dagelijks aanzat, alleen maar te hebben gezegd „dan ga ik
voortaan bij Mme Geoffrin eten."
Tusschen Mme du Deffand en d'Alembert bestond
evenwel een band van jareniange vriendschap, zij beschouwde hem min of meer als haar eigendom en hij
ontbrak n000it in haar salon waar hij onder de encyclopaedisten een bevoorrechte plaats innam.
Zoo was dus de omgeving, waarin het in 1754 twee en
twintigjarig meisje uit de provincie zich plotseling verplaatst zag. Het moet voor haar een vreemde gewaarwording zijn geweest daar alles zoo anders te vinden dan
zij gewoon was, een bestaan waarin alles kunstmatig
was en de schittering van het vernuft boven alles ging.
In het begin was zij daardoor als verblind, maar al heel
spoedig had zij zich aangepast. Bijzonder intelligent,
geestig en taktvol, begon zij al spoedig uit te blinken,
Marmontel noemde haar een wonderbaarlijk samenstel
van welvoegelijkheid, gezond verstand en wijsheid, met
den levendigsten geest, de vurigste ziel, de moest ontvlambare verbeeldingskracht, die sedert Sapho bestaan
had. Zij schijnt zonder behaagzucht, alleen reeds door
de wijze waarop zij luisterde, in alles belang stelde, alien
naar zich toe te hebben kunnen trekkers. Bovendien had
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zij een eenig talent voor conversatie. Mooi was zij niet,
haar portret in het museum van Chantilly toont ons haar
in een leunstoel gezeten, in profiel, een nietig persoontje
met een onbeduidend gezicht, dat men niet op zou merken. Vanwaar dan de onweerstaanbare bekoring, die
van haar uitging ? Volgens getuigenissen van tijdgenooten
was het vooral de brandende ziel, die uit al haar uitingen
sprak, die iedereen overwon en betooverde. „J'ai vu"
schrijft de Guibert „des coeurs apathiques qu'elle avait
electrisès, j'ai vu des esprits mediocres que sa societe
avait eleves. Vous rendez le marbre sensible, lui disais-je :
et vous faites penser la matiêre." Voeg daarbij een heel
sterke waaiheidsliefde. „Zij was waar in alles." verklaarde Mme Du Deffand van haar. De eigenschappen
van gezond verstand en oprechtheid, die zij in Julie ontdekt had, bezat haar beschermster zelve in hooge mate.
Ook had zij met Julie gemeen een belangstelling, die
zoo uitsluitend het menschelijk denken gold dat de
schoonheid der natuur haar beiden volmaakt onverschillig liet. De verhouding tusschen de beide vrouwen
was dan ook in het begin zoo innig dat zij elkander bij
een korte afwezigheid dagelijks schreven.
Het zou zoo niet blijven in de kleine hofhouding van
Mme Du Deffand vormde zich al spoedig een kring van
aanbidders rond de verleidelijke Julie en langzamerhand
begon haar beschermster te ontdekken dat deze provinciaalsche zonder naam, schoonheid of fortuin, niet alleen
de attractie van haar salon uitmaakte, maar haar zelve,
de blinde bejaarde vrouw, geheel op den achtergrond
drong. Toen kreeg Julie veel van haar te verduren, haar
gezondheid leed onder het eeuwigdurend nachtbraken,
waarbij zij uren lang nadat Mme Du Deffand naar bed
was gegaan, deze nog moest blijven voorlezen. In alles
moest zij haar onafhankelijkheid gevoelen en zich laten
exploiteeren, haar dagen waren gevuld met ontberingen
en krenkingen, zooals zij later verklaarde. Zoo sleepten
zich toen lange jaren voort tot Mme Du Deffand een
ontdekking deed, die aan alles een einde maakte. Zij was
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namelijk gewoon 's avonds tegen zes uur op te staan en
Julie een uur vroeger, van dat vrije uur maakten enkele
goede vrienden des huizes gebruik om in Julie's appartementen een soort voorsalon te houden en onder hen
was d'Alembert. Nu was het uit. Dat zij d'Alembert had
veroverd kon haar niet vergeven worden. Het was waar
dat voor dezen, sedert hij Julie had leeren kennen, niemand bestond dan zij. Dat de verhouding van zuiver
geestelijken aard was, maakte de zaak nog erger, een
gewone liaison zou aan zijn bejaarde vriendin minder
ontnomen hebben. Julie moest het weinige, dat zij bezat,
bij elkander pakken en een goed heenkomen zoeken. Ver
weg ging zij evenwel niet, op een afstand van tien meter
van het klooster St. Joseph in de Rue Dominique stond
een klein huis, waarin Julie de tweede en derde verdieping
huurde. Dadelijk werd zij bier het middenpunt van den
kring, die zich eens om Mme Du Deffand had gevormd,
want allen trokken partij voor de uitgestootene. Aan
d'Alembert liet zijn oude vriendin de keus nooit een voet
bij Julie te zetten of haar gastvrijheid te verbeuren. Ook
hij koos de opgaande zon, maar uit belangelooze toewijding. In verbittering en eenzaamheid heeft de bijna
blinde vrouw nog jaren wrok gekoesterd jegens de mededingster, die zij zelfs zou overleven. Een diep ongelukkig
bestaan, waarin nog het ergste was de doodelijke angst
voor eenzaamheid, dien zij met verscheiden tijdgenooten
deelde. Zelfs een vrouw als Mme de Stael was daarmede
behebt. Te Coppet moesten, als zij daar vertoefde, alle
deuren openstaan. Daar waar eenmaal het gesprek begonnen was, werd het uren lang voortgezet, halve dagen
soms, zonder dat de regels van het dagelijksch leven
daarop eenigen inbreuk maakten. Die overal sterk voor
den dag tredende behoefte aan afleiding, aan verdooving
is al een even sterk veelzeggend bewijs voor onbevredigdheid als de „Traitês du Bonheur" die nooit in zoo
grooten overvloed het licht zagen als in die dagen. Voor
iemand als Mme Du Deffand gold ook wat van Benjamin
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Constant werd verklaard dat geest al bitter weinig tot
geluk bijdraagt.
Dat de man, wiens vriendin en beschermster zij jaren
lang was geweest, zonder aarzelen naar het vijandelijk
kamp was overgegaan, was natuurlijk een heel harde
slag, maar zij had dit kunnen voorzien toen zij hem voor
die keuze stelde, want zijn genegenheid voor Julie was
voor niemand een geheim. De wonde was evenwel ongeneeslijk. D'Alembert, die als zuigeling op de trappen van
een kerk was gevonden, werd opgevoed bij zijn min.
Zijn vader, die achter zijn bestaan was gekomen, maar
hem niet kon erkennen daar hij getrouwd was, liet hem
studeeren en vermaakte hem een kleine som geld, waarvan hij heel sober bij zijn gewezen min kon blijven wonen.
Zijn schitterende geestesgaven vestigden de aandacht
van de groote wereld op hem. Zoo kwam hij in aanraking
met Mme Du Deffand, die zorgde dat hij lid van de
Academie werd en in wier woning hij zijn tweede tehuis
vond, tot hij dit verliet om Julie te volgen.
Gelukkig voor Mlle de Lespinasse was d'Alembert niet
de eenige, die belang in haar nieuwe inrichting stelde.
De vrienden en vriendinnen, die zij zich in den loop der
jaren had verworven, vereenigden zich om haar te helpen,
want zij had maar een heel bescheiden inkomen om van
te leven. De Marechale de Luxembourg gaf haar een
geheel meubilair ten geschenke, Mme Geoffrin hood drie
schilderijen uit haar verzameling aan de keizerin van
Rusland te koop aan. Van de opbrengst kon Julie de
kosten der verhuizing bestrijden en hield zij nog een
kleine jaarlijksche lijfrente over. Nu kon zij ordentelijk
leven en er een kamermeisje, een werkster, een keuken-meld en een huisknecht op na houden, wat ons buitensporig weelderig lijkt voor een vrouw alleen, maar wat in
haar tijd heel bescheiden was. Haar salon was smaakvol
gemeubeld, met zijden gordijnen, — natuurlijk rood,
dat vond men overal — veel diepe zetels en divans, een
spinnewiel, een buste van Voltaire en een van d'Alembert, secretaires en commodes. De slaapkamer, met rood
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damast behangen, vertoonde een enorm praalbed, haar
badkuip in den hierboven beschreven norm, was geheel
van koper.
Ternauwernood in al die pracht genesteld, werd Julie
ziek en wel aan de toenmaals zoo gevreesde pokken.
D'Alembert trotseerde alle gevaar voor besmetting en
waakte dag en nacht aan het bed van zijn afgod. Wel
herstelde zij, maar haar gezondheid was ondermijnd en
het weinigje schoonheid, dat haar was toebedeeld, voor
goed geschonden. Niet evenwel in de oogen van haar
ridder. „Elle est assez marquee de la petite verole mais
sans en etre clefiguree le moins du monde" schreef hij
aan Hume.
Maar de slapelooze nachten, de zorg en spanning
wreekten zich : d'Alembert begon te sukkelen en werd
spoedig ernstig ziek. Nu was zij het, die hem verpleegde
en niemand, die daar aanstoot aan nam. En toen de geneesheer verklaarde dat de patient in zijn zonneloos bedompt zolderkamertje niet kon genezen, stelde Julie
een paar kamers in haar huis tot zijn beschikking. Hij
zou haar een geringe huur betalen en zij zouden alle maaltijden gezamenlijk gebruiken. „Ik ben dertig jaar en
kan doen wat ik wil" verklaarde Mlle de Lespinasse, die
meende dat zij van haar kant gepantserd was tegen allen
hartstocht. Gedurende de tien jaren, die zij bij Mme Du
Deffand had doorgebracht, was er slechts eens een man
geweest, die dieper indruk op haar gemaakt had, een
zekere vicomte de Taaffe, een Ier. Mme Du Deffand
maakte evenwel om bepaalde redenen aan die hofmakerij
een einde, waarop Julie een hevige zenuwcrisis doormaakte. Van dien tijd af dagteekent haar gewoonte af
en toe opium in te nemen, een geneeswijze, die in de achttiende eeuw zeer in zwang was.
In ieder geval heeft d'Alembert nooit op iets meer
dan hartelijke vriendschap van haar kant kunnen bogen
en hun verhouding werd door iedereen, die in haar huis
kwam, geeerbiedigd. Zij vertoonden zich overal tezamen,
men inviteerde den een niet zonder den ander. Hij be-
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waakte haar als een trouwe hond en vroeg niets voor
zich dan maar steeds bij haar te mogen zijn. Zij was de
spil, waarom zijn leven draaide en hij richtte zelfs zijn
wetenschappelijk werk zoo in dat het voor haar mogelijk werd er deel aan te hebben. Zij hebben dan ook
veel samen gewerkt. Zij genoot met heel haar ziel van
haar eindelijk verworven vrijheid en rustig, vredig be
staan. Later zou zij van deze levensperiode getuigen
dat het geluk haar soms angstig maakte. Toen d'Alembert in 1772 secretaris van de Academie werd, een betrekking, waaraan een mooie ambtswoning was verbonden, verkoos hij zijn bovenkamers bij Julie te blijven
betrekken.
Reeds was Mlle de Lespinasse de ziel van meer dan
een salon geweest, na dat van Mme Du Deffand, had dat
van Mme Geoffrin haar als middenpunt gekend, nu was
het haar beurt in eigen omgeving te ontvangen. Bij de
op dat tijdstip reeds bestaande beroemde salons was het
een hachelijke onderneming er een te openen, voor haar
zonder naam of fortuin, dubbel hachelijk. Volgens Grimm
bood zij haar gasten slechts de gelegenheid „a digerer"
Zelve spijs en drank te verstrekken kon de beurs niet
lijden. En toch ...... iederen middag was haar salon tusschen vijf en tien uur het rendez-vous van bezoekers uit
de hofkringen, uit de geletterde wereld, uit de geestelijkheid en het leger en vooral uit den kring der Encyclopaedie. De representeerende wijsgeer was hier d'Alembert
maar de attractie ging uit van haarzelve. Dat zij niet
mooi was maakte zij goed door haar persoonlijkheid,
dat haar eerste jeugd voorbij was, deed er minder toe,
in haar tijd waren te Parijs de vrouwen tusschen dertig
en veertig jaar juist in de mode. Zij was de ziel der gesprekken en sprak daarbij nooit over zichzelve. Wel verklaarde zij : „vous ne m'entendrez jamais dire cela est
beau, cela est mauvais, mais je dis mille fois par jour
j'aime." Alles wat in haar leven kwam met lief de omringen, van alles genieten, alles waardeeren, was de diepste
aanleg van haar wezen. In haar salon, waarin in tegen-
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stelling tot dat van Mme Geoffrin niet alleen mannen
maar ook vrouwen, mits zij wat geest hadden, werden
toegelaten, heerschte de grootste vrijheid mits de toon
gepast bleef. Het deed weer een weinig denken aan de
beroemde bijeenkomsten in het hotel Rambouillet. Sedert
het gewoonte was geworden dat de vrouwen, behalve de
gastvrouw, wegbleven, was de toon in de salons sterk
achteruitgegaan. De markies d'Argenson o.a. klaagde
over de conversatie, die uit niets meer bestond dan epigrammen en malle verhaaltj es. Intrigues, j aloerschheden,
haatdragendheid waren uit den kring van Julie gebannen,
allen beschouwde zij als haar vrienden en allen moesten
ook elkanders vrienden zijn. Het werd een kleine gemeente, die in allerlei vragen en zaken van den dag een
beslissend oordeel uitsprak en dikwijls met dat oordeel
den doorslag gaf, tevens een soort voorhof van de Academie. Grimm stak een weinig den draak met wat hij
noemde „notre sainte êglise philosophique." In een komische vermelding omtrent de handelingen van de „broeders en zusters der gemeente" schrijft hij o.a. „Soeur de
l'Espinasse fait savoir que sa fortune ne lui permet pas
d'offrir ni a diner, ni a souper et qu'elle n'a pas moms
d'envie de recevoir chez elle les frêres qui voudront y
venir digerer. L'Eglise m'ordonne de lui dire qu'elle
s'y rendra et que, quand on a autant d'esprit et de merite,
on peut se passer de beaute et de fortune".
Natuurlijk werd er ook aan politiek gedaan, de vrouw
des huizes was vooruitstrevend, vol vage utopien maar
sterk gekant tegen de absolute macht van den vorst. Zij
zou de revolutie met vurige instemming hebben begroet
als zij toen nog geleefd had. Maar haven alle politieke
gebeurtenissen ging bij haar de muziek, vooral die van
Gluck. Het „J'ai perdu mon Eurydice" zou later een
soort Leitmotiv in haar leven worden. Maar ook zou zij
geen kind van haar tijd zijn geweest als zij niet had gedweept met Rousseau en met de geschrif ten van Richardson, die een vlaag van Anglomanie over Parijs deed gaan.
De deugdroman was mode geworden. Hij mocht zoo grof-
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zinnelijk zijn als mogelijk was, als er maar recht veel over
deugd in gebazeld werd, voelde men zich veredeld en
verheven door de lezing. Diderot verklaarde dat alles
wat smaak en edelen zin had Richardson las en herlas.
De lang onderdrukte sentimentaliteit verbrak onder den
invloed van deze boeken en van Jean Jacques alle banden.
De zeden waren ver van zuiver maar het was een verheven genot met zuiverheid van zeden te dweepen. Marmontel verhaalt dat de tooneelspelers, die een van zijn
stukken zouden opvoeren, evenals Mme de Pompadour,
verrukt waren over de zedelijke beginselen in de laatste
bedrijven gelegd. Deze zelfde Marmontel beschrijft in
zijn Memoires, voor zijn kinderen opgesteld, allerlei onstichtelijke bijzonderheden omtrent zijn liaisons. Dit was
bedoeld als waarschuwing. Gevoel en deugd waren onder
de geletterden en vooral onder vrouwen de goden geworden op wier altaren het liefst geofferd werd. Wonderlijk
verschijnsel dat tot tranen toe ontroerd worden door
schoonheid van ziel, door natuurlijkheid en reinheid te
midden van alles behalve deugdzame verhoudingen, dat
droomen van verheven gevoelens terwiji de toon, dien
de mannen tegen vrouwen uit beschaafde kringen durfden.
aanslaan, ons doet ontstellen door zijn platheid en grofheid. De Memoires van Mme d'Epinay o.a. geven daar
merkwaardige staaltjes van. Wat te verwachten van een
geslacht, dat was opgevoed in de lessen, die b.v. in een
zedekundige verhandeling voor zestienj arigen, met veel
succes bekroond, werden gegeven als : „men kan niet gelukkig zijn zonder den schijn van de deugd tenminste,
en het streven van een vrouw, die niet deugdzaam meer
is, moet wezen het te schijnen. Het is de vrees voor deze
wereld en niet voor de volgende, die men niet uit het oog
moet verliezen. Meisjes moeten vooral Been boeken lezen,
die haar zouden ontwikkelen, kennis wordt haar meer
kwalijk genomen dan de grootste ondeugden. Met het
lezen van bepaald onzedelijke boeken moeten zij evenwel
wachten tot zij getrouwd zijn. Het voornaamste is zooveel te weten dat men in een salon kan praten." De coquet-
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terie wordt voorgeschreven als een plicht. Geen wonder
waar zelfs Rousseau als het eenige doel der opvoeding
van het meisje beschouwt den man te behagen. Hij wenscht
dat bij het jonge Christenmeisje even zorgvuldig de „talents agreables" worden aangekweekt als bij haar die
worden opgeleid voor het haremleven van Ispahan.
Maar keeren wij tot Julie terug. Tusschen haar vrienden, haar muziek en haar boeken ging het leven haar als
een kabbelende beek voorbij. De ochtenden werden besteed met lektuur of met intieme vrienden, dan volgde
een sobere maaltijd met d'Alembert, de middagen gingen
voorbij met het afleggen van bezoeken, het bezichtigen
van musea en tentoonstellingen en van zes uur of werd
zij geheel in beslag genomen door haar salon.
Een enkelen keer ging zij in den zomer enkele dagen
naar buiten maar van de natuur hield zij niet veel en
reizen vond zij onaangenaam en vermoeiend. Dat laatste
zal het ook zeker wel geweest zijn in den tijd der slechte
wegen en zware reiskoetsen.
Een bestaan als dat van Julie de Lespinasse was toch
to leeg aan plicht en ernst om op den duur te bevredigen.
ook zij begon de leegte te gevoelen, die een vroeger geslacht van vrouwen had trachten te vergeten in een
warreling van genoegens en uitspattingen en die Julie's
tijdgenooten haar heil deed zoeken in zwelgen in gevoel
maar ook in een zich overgeven aan teederheid, aan de
bekoring van zielebanden, droomen van ideale liefde.
Rousseau had het huwelijk in eere willen herstellen, in
de Nouvelle Heloise schildert hij in zijn heldin Julie een
meisje, dat met het beeld van een ander dan den toekomstigen echtgenoot in het hart, voor het altaar getreden,
zich aan die liefde ontworstelt en een ideale vrouw voor
haar man wordt. Zijn volgelingen evenwel stelden de
trouw aan den amant hooger dan die aan den echtgenoot,
want de eerste werd vrijwillig gekozen wat, vooral in
Frankrijk, met den laatste bijna nooit het geval was.
„Que de respect pour la foi juree dans les rapports les
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moins moraux" verklaart Mme de Noailles van dezen
tijd. En in de liaisons, die erkend en getolereerd werden,
was de toon meestal een van aandoenlijke teederheid,
trouwe vriendschap en wat melancholie. Zij vulden de
'evens der vrouwen, wier hoofden en harten anders leeg
waren gebleven.
En onder haar, die aan de heerschende zwoele atmosfeer van teedere gevoelens en liefde-verlangen ten offer
vielen en zich daaraan ten doode toe verzengden zou Julie,
de tot nu toe onaantastbare, evenwichtige, eene der rampzaligsten zijn. De eerst op later leeftijd ontwaakte hartstocht, in een periode, waarin zij genoeg kreeg van alley
wat tot dien tijd haar leven had uitgemaakt, overmeesterde haar met een kracht die haar plotseling tot de meest
overgegeven liefdevrouw omtooverde. Haar brieven, dertig
jaar na haar dood uitgegeven, zijn als een schreeuw van
hartstocht.
Zij begon met als een bakvischje niet den man lief te
hebben maar de lief de zelve, het was de markies de Mora,
die haar romantische neigingen zoodanig prikkelde dat
zij in hem het verheveL wezen meende te zien, dat aan
al haar idealen beantwoordde. Daar was eenige aanleiding toe. Diens romantische levensloop en vroege dood
hebben hem in haar oogen met een aureool omgeven,
dien de tijd geen gelegenheid bood te verbleeken.
Don Jose y Gonzaga, markies van Mora, was van edele
Spaansche geboorte. Op zijn tiende jaar volgde hij zijn
vader naar Turijn, waar hij door een franschen gouverneur werd opgevoed. Op zijn twaalfde jaar werd hij uitgehuwelijkt en tegelijkertijd tot officier in het spaansche
leger bevorderd. Zijn elfjarige echtgenoote, dochter van
den graaf van Aranda, speelde nog met haar poppers. Hit
trok nu naar Saragossa terwijl zijn ouders nog in Turijn
bleven en werd daar opgevoed onder de oogen van zijn
schoonmoeder. Zijn vrouw zag hij slechts of en toe en
altijd in bijzijn van getuigen. In 1760, op zijn zestiende
jaar, werd zijn huwelijk nog eens met veel luister kerkelijk ingezegend. De Mora was volgens getuigenissen van
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tijdgenooten een mooie jongen, goed gebouwd, met prachtige donkere oogen. Zijn vrouwtje daarentegen nietig
en onbeduidend van uiterlijk met een tandeloos monde.
Vier jaren na het huwelijk was de Mora weduwnaar
en vader van een zoon. Zijn vader was ondertusschen
gezant te Parijs geworden en de twintigjarige trok bij
zijn familie in het gezantschapsgebouw in. Te Parijs
kwam hij spoedig in de mode, de interessante jonge weduwnaar vond ruimschoots zielen, die hem wilden troosten, maar hij had al heel spoedig genoeg van het mondaine
genotleven en trok zich terug. De vragen van den dag
op wijsgeerig en letterkundig gebied boeiden hem meer
clan de causeries in de salons. Hij was een warme geestdriftige natuur en juist de persoon, die indruk moest
maken op Julie de Lespinasse. „Cet homme remplit l'idee
que j'ai de la perfection" verklaarde zij.
Ternauwernood evenwel had zij haar ideaal ontdekt
toen de incarnatie daarvan hals over kop naar Spanje
terug moest daar zijn verloftijd verstreken was.
In Spanje hield hij zich bezig met letterkundigen arbeid
en deed onder zijn toezicht Sir Charles Grandisson van
Richardson, een der meest geliefde boeken van Julie,
in het Spaansch vertalen. Hij gevoelde zich in zijn vaderland niet heel gelukkig, was min of meer melancholiek
gestemd en toen de plotselinge dood van zijn driejarig
zoontje hem in 1767 trof, verlangde hij niets liever dan
naar Parijs en zijn familieleden terug te keeren. Na eenige
moeilijkheden gelukte hem dit maar in de twintig maanden van zijn afwezigheid was hij een ander man geworden.
Neerslachtig en verouderd kwam hij weer, de kwaal,
die in zijn geslacht erfelijk was, scheen hem reeds te
ondermijnen.
In zijn stemming van levensmoeheid en angst voor
eigen gedachten vond hij de innigste sympathie bij Julie,
wier eigen ziel juist dezelfde crisis doormaakte. Van alles
walgend wat tot dien tijd haar waardevol had geschenen,
klemde zij zich als eenig redmiddel vast aan de lief de,
zoo als zij zich die in haar romantische droomerijen had
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voorgetooverd. Zoo vonden die twee elkander in een
drang naar liefde geven en ontvangen. En voor hem,
den man van vier en twintig jaren, bestond al heel spoedig niets anders meer dan zijn aanbidding voor de veel
oudere Julie. Een geheelen winter en een lente leefden
zij als onder een betoovering, toen riep zijn plicht als
militair de Mora weder naar zijn land terug. Maar eer
hij weg ging had hij nog een anderen plicht te vervullen,
waarvoor Julie zich deemoedig boog, dat was een pelgrimstocht naar Ferney, naar het Heilige der Heiligen
dier dagen, de kluizenarij van VoItalie. Die pelgrimstocht naar Ferney gold als een plicht, waaraan niemand
zich mocht onttrekken, die de nieuwe denkbeelden beleed, slechts wie dien vervuld had, bekleedde een waardige plaats in de rij der verlichte geesten.
Nu, de Mora ging naar Ferney en degene die hem op
Julie's verzoek begeleidde en introduceerde was de
getrouwe d'Alembert, die niets bemerkte van de verhouding tusschen zijn afgod en de Mora. Deze zal bij
den patriarch wel behoorlijk tranen hebben gestort want
het was nu eenmaal de gewoonte tranen te storten als
men tot Voltaire of Rousseau werd toegelaten. Eerst
had hij afscheid genomen van Mlle de Lespinasse, die
achterbleef met haar geliefden papegaai, een dier dat
een zekere vermaardheid bezat wegens de vieze dingen, die hij riep, lets dat zijn meesteres hem tot haar
wanhoop maar niet kon afleeren. Zij en de Mora deden
elkander wederkeerig beloften van trouw en hoopten
op een spoedig wederzien. Hij was bereid daarvoor desnoods zijn carriêre op te offerers. Te Madrid deed hij alle
mogelijke moeite een nieuw verlof te krijgen. Een onverwachte gebeurtenis gaf hem gelegenheid wederom naar
Parijs te vertrekken. Het huwelijk namelijk van zijn
zuster met den markies de Villa Hermosa, dat bij procuratie werd gesloten daar de bruidegom Parijs, waar
hij aan het gezantschap was verbonden, niet mocht verlaten. Het werd nu de taak van den broeder de zestienjarige bruid naar haar echtgenoot en toekomstig vader-
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land te geleiden. Met vier wagens en vijftien paarden
was men achttien dagen onderweg.
En nu genoten de gelieven weder ongestoord van
elkanders bijzijn. „J'etais aimee" verklaarde Julie later
„à un degre ou l'imagination ne peut atteindre. Tout
ce que j'ai lu êtait faible et froid en comparaison du
sentiment de M. de Mora." Is het niet teekenend dat
de maatstaf, waarmede zij de genegenheid van den geliefde meet, is ontleend aan haar lektuur ? Met zijn jonge
zuster bracht de Mora Julie evenwel nog niet in aanraking, hij scheen te vreezen dat de geexalteerde liefde
voor hem van Julie en de sentimenteele dweeprij van
zijn zuster elkander niet zouden verdragen. Met zijn
verdere familie was Mlle de Lespinasse op goeden voet
tot deze begon te vermoeden wat haar boven het hoofd
hing n.l. een huwelijk van het schitterende paradepaard
van het geslacht met de veel oudere, naamlooze, fortuinlooze Julie.
Zij zelve had in haar eerlijkheid deze omstandigheden
meer dan eens als een hinderpaal voor een verbintenis
tegen hem opgeworpen maar hij had steeds geantwoord
dat dit alles er niets toe deed als zij elkander maar liefhadden.
Familiegezag was in die dagen evenwel niet iets om
mee te spotten en een vader, die bovendien een hooge
positie bekleedde, was dubbel en dwars in de gelegenheid
om zijn zoon aan een gevaarlijke nabijheid te onttrekken.
Onder voorwendsel van zijn slechte gezondheid werd
de Mora zonder plichtplegingen naar een regiment in
Catalonia gezonden. Daar aangekomen, werd hij na
twee maanden generaal gemaakt en hem bovendien een
baantje aan het hof opgedragen. Schijnbaar onderwierp
de jonge man zich, maar in stilte ondernam hij een volhardende worsteling om zijn vrijheid, die eindigde met
het indienen van zijn ontslag. Hij gevoelde zich ziek
maar stond op het punt naar Parijs te vertrekken, toen
een hevige bloedspuwing, gevolgd door heete koortsen,
hem machteloos op het ziekbed wierp. Hij genas van
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dezen aanval maar om te moeten hooren verklaren dat
zijn beide longen waren aangetast en een verblijf in een
zacht klimaat vereischt werd. Hij trok naar Valencia,
daar knapte hij zoo op dat de doktoren het noodig vonden
hem herhaaldelijk adertelaten, want naar de meening
dier dagen was het voor zijn longen gevaarlijk als zijn
krachten toenamen. Die longen moesten eerst genezen
en zoo werd hem lustig bloed afgetapt.
In dien tijd verteerde Julie van angst, en verlangen
en haar getrouwe d'Alembert moest veel verdragen. Zij
eh de Mora schreven elkander tweemaal daags. De manie
van brievenschrijven had in Parijs een hoogtepunt bereikt. Walpole, die daar toen vertoefde, vertelt er wonderlijke staaltjes van, o.a. van een paar, dat elkander
nooit verliet maar of en toe een scherm tusschen zich
inzette om elkander te schreven. Julie leefde op haar
brieven, verder zat zij de lange dagen eenzaam bij haar
haard, met verbitterd humeur, verzonken in sombere
droomerijen. D'Alembert leed zoo onder dezen toestand
dat hij niet meer kon eten of slapen. Eindelijk trok dit
Julie's opmerkzaamheid en zocht zij naar middelen om
den vriend, dien zij zag verkwijnen, te redden. Met zijn
vrienden spande zij samen om hem een reis naar Italie
te laten maken waarvoor Frederik de Groote het benoodigde geld moest leveren.
Hij vertrok dus in gezelschap van Condorcet maar was
heel spoedig weer terug. Toch had de reis hem goed gedaan.
Maar ook de Mora verscheen plotseling weder te Parijs,
hij had de ballingschap niet langer kunnen dragen en was
letterlijk aan zijn verplegers en geneesheeren ontsnapt.
Helaas, reeds na enkele maanden van idyllisch genieten verergerde zijn toestand zoo dat zijn leven dagen
lang in gevaar was en in den zomer werd hij naar de
badplaats Bagnêres gezonden. Erger nog, zijn vader,
die zijn post te Parijs had opgegeven en weder in Madrid
verblijf hield, eischte dat zijn zoon, na het eindigen van
de badkuur, zich daar bij zijn familie zou voegen. Julie
leefde onder dit alles in de meest kwellende angsten, de
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Mora, optimist omtrent zijn toestand als de meeste
teringlijders, meende dat alles wel terecht zou komen.
Ook stelde hij zich voor den tegenstand van zijn familie
tegen zijn huwelijk te kunnen overwinnen en openlijk
als Julie's verloofde te Parijs terug te zullen komen. En
zoo vertrok hij vol illusies terwijl zij zonder eenige hoop
achterbleef.
In doffe eentonigheid gingen haar dagen voorbij, er
was niets dat hun leegte vulde, want zelfs de brieven
van de Mora bleven uit. Zijn familie zorgde er voor dat
die nooit verzonden werden. Opgestaan, zoodra het dag
werd, ging d'Alembert dagelijks onderzoeken of de
spaansche koerier brieven had medegebracht. „Il n'y a
pas" schreef Grimm „de malheureux Savoyard a Paris
qui fasse autant de courses, autant de commissions fatiguantes que le premier geomêtre de l' Europe, le chef de
la societe encyclopeclique, le dictateur de nos Acaclemiciens en faisait tous les matins pour le service de Mlle
de Lespinasse."
En nu, in haar troosteloosheid en eenzaamheid ontmoette zij hem, die haar noodlot zou worden.
Vreemd genoeg kan juist een groote smart. die het
hart met al zijn vezelen afscheurt van wat zijn leven
uitmaakte, de willige bodem zijn voor een nieuwen hartstocht, die zich eerst onder het mom van troost en sympathie aankondigt. De man, die bestemd was om Julie's
booze geest te worden, was een dier schitterende figuren
uit de toenmalige Parijsche samenleving, die als meteoren
soms tijdelijk aan den hemel van het gezelschapsleven
straalden.
Hij, de graaf de Guibert, op zijn negenentwintigste
jaar reeds beroemd door een „Essai general de tactique"
dat als een schok door Europa had doen gaan, en dat
zoo revolutionair was dat de regeering het aanvankelijk
verbood, had een kring van discipelen en vereersters,
waarin hij voor een orakel gold. Zelfs zoo dat men zich
gelukkig achtte in zijn tijd te mogen leven. In salons
vochten de vrouwen over de vraag wat meer waarde had,
0. E. XXII 12
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de moeder, de vrouw of de Belief de van de Guibert te
zijn. Men bewonderde zijn genie, zijn kracht, zijn doorzettingsvermogen en vooral zijn vurige welsprekendheid,
die alles medesleepte. De vrouwen kon hij kneden als
was en zijn bewonderaarsters waren misschien al alleen
daarom legio wijl hij er geen geheim van maakte ze in
zijn ziel te verachten.
Hij wist Julie voor zich te interesseeren door datgene
waarvoor zij op dit oogenblik het meest vatbaar was,
n.l. door op haar gevoel en medelijden te werken. In
diep vertrouwen vertelde hij haar van zijn ontgoochelingen in de liefde. De vrouw, met wie hij een liaison had,
Mme de Montsauge, was niet in staat hem te begrijpen,
kon zich niet tot zijn hoogte opwerken. Door hoeveel
geslachten werd niet reeds dit verwijt door den man der
vrouw toegeslingerd, die voor een nieuwe liefde moet
wijken ? En Julie wilde trachten een ziel te troosten, die,
evenals de hare, gewond was door de liefde en in eenzaamheid dorstte naar sympathie. „J'avais tant souffert.
Mon corps mon ame etaient epuises par la duree de la
douleur. C'est alors que je vous ai vu, c'est alors que vous
avez ranimê mon ame, vous y avez fait penêtrer le plaisir, je ne sais le quel m'etait le plus sensible ou de vous
le devoir ou de le ressentir" Deze woorden geven den
sleutel tot den toestand waarin Julie verkeerde toen de
Guibert den hartstocht in haar deed ontvlammen, waaraan zij ten gronde zou gaan.
Zij gaf zich niet dadelijk gewonnen, zij geloofde dat
de gedachte aan haar afwezigen zieke sterk genoeg zou
zijn om haar tegen de nieuwe bekoring te wapenen.
Aileen vreesde zij dat haar gespannen zenuwtoestand
nadeelig op den nieuw geknoopten vriendschapsband
zou werken. En, reeds in dien eersten tijd had zij een
voorgevoel van wat de ware natuur van de Guibert zou
blijken te zijn. Zij beklaagt de vrouw, die hem met geheel
haar wezen zal liefhebben want dier leven zal zich verteren in angst en berouw. Zij gevoelt als bij instinkt dat
hij meer vurig is dan liefhebbend, te veel met zichzelven
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en zijn roem vervuld om zich ooit geheel te geven. Maar
op oogenblikken van twijfel volgen weer anderen, waarin
zij aan zijn vriendschap, zijn sympathie, den troost
vraagt, dien haar gekweld hart behoeft.
Misschien was alles gebleven zooals het was en had
Julie haar ziel verdeeld tusschen zorg voor en verlangen
naar den een en vriendschap voor den ander, ware niet
de Guibert plotseling aangestoken geworden door zijn
oude zwerfzucht, die hem in Mei 1773 dreef om Oostenrijk
en Pruisen te voet door te trekkers om daar de militaire
organisatie te bestudeeren. Eerst vraagt Julie hem haar
niet te schrijven, dan, bang te veel gevergd te hebben
bindt zij in : „Doe wat gij wilt, schrijf mij veel of weinig
of in het geheel niet." De 19de Mei was de dag voor
het vertrek bepaald, maar den 20sten hoorde zij toevallig
dat hij nog te Parijs vertoefde. In haar hart hoopte zij
dat ziekte hem had opgehouden, maar zij verweet zich
dien zelfzuchtigen wensch. Toen hij werkelijk was vertrokken schreef zij hem een langen brief. Het was of zij
Wilde trachten zich vrij te makers van de tyrannie eener
genegenheid, die een noodlot dreigde te worden. „Neen,
ik wil uw vriendschap niet langer, zij bezorgt mij te veel
onrust. Ik heb behoefte aan rust, behoefte u een tijdlang
te vergeten." Maar spoedig daarop smeekte zij hem haar
niet te vergeten, haar vriend te blijven. Het is of zij spartelt in een net dat zij toch niet wil verbreken. Op andere
oogenblikken voelde zij hem onbereikbaar ver, zooveel
dat hem bezig hield, dat zijn gedachten van haar aftrok.
En eindelijk gaan haar de oogen open. Die leegte in
haar ziel nu hij weg is, dat verlangen, wijzen die niet op
iets van anderen aard dan vriendschap alleeen ? Zij
schrikt terug voor die nieuwe openbaring, die haar doet
duizelen. „Wat te doen ? Waar rust te vinden ? 0, wat
sterft men vaak nog vOOr zijn dood."
Nu voor het eerst de echte hartstocht in haar leven is
gekomen, voelt zij dien als een verraad. Zij heeft haar
woord gegeven aan den ander, die op haar vertrouwt. Nog
zou zij voor de Mora alles willen opofferen, zij zou voor
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hem willen sterven, „maar," verwijt zij zich „voor enkele
maanden zou ik dit niet als een offer gevoeld hebben."
En van die ontdekking of dagteekent de verscheurdheid in haar leven.
Terzelfder tijd maakte ook de Mora bittere beproevingen door. Het verblijf te Bagnêres had hem geen goed
gedaan, hevige bloedspuwingen en tallooze aderlatingen
hadden hem zoo verzwakt dat hij halfdood was toen hij
eindelijk te Madrid bij zijn familie kwam. Daar vond hij
zijn moeder nog zieker dan hij, maar nog altijd even
onverbiddelijk tegen zijn huwelijk met Julie gekant,
daarin versterkt door haar dochter, de markiezin de
Villa Hermosa, die haar broeder niet gunde aan wat zij
noemde „rastucieuse Francaise." Die familietwisten
verbitterden zijn leven maar hij gaf zijn voornemen niet
op. Toen namen zijn moeder en zuster het middel te
baat zijn brieven te onderscheppen.
Julie kreeg achterdocht toen zij niets meer hoorde en
d'Alembert moest voor haar aan den zwager van de Mora
schrijven om bericht. Deze antwoordde, eerst wat geruststellend, maar een maand na het vertrek van de
Guibert werd zij opgeschrikt door de mededeeling van
een hevige crisis. In haar zenuwachtigen toestand voelde
zij dit als de straf voor haar ontrouw en dubbelhartigheid. Iedel oogenblik had zij het voornemen gehad hem
eerlijk alles op te biechten, nu durfde zij dit niet meer
volbrengen, steeds stelde zij dien pijnlijken plicht uit,
vreezende dat de schok hem zou dooden. Zij was dus
genoodzaakt jegens hem lief de te blijven veinzen en
hlermede boette zij het laatste in, dat haar nog achting
voor zichzelve gaf, haar tot nu toe onkreukbare oprechtheid.
In haar radeloosheid nam zij weder haar toevlucht
tot opium, wat haar zenuwen nog meer van streek bracht.
Aan de Guibert deed zij hevige verwijten, had zij hem
maar nooit gezien, ter wille van hem pleegde zij verraad
jegens den besten mensch die bestond. Nu zij om zijnentwine moet lijden wordt zij veeleischend jegens hem. „Ik
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ben ongelukkig en ziek, legt dat u geen verplichtingen
op ?" vraagt zij hem.
Nu oak begint haar de twijfel te verteren of de Guibert
wel werkelijk gebioken heeft met de vrouw, met wie,
zooals hij haar bekend had, hem een kwellende liaison
verbond, zij wordt jaloersch en achterdochtig, terwijl zij
toch weet dat die gevoelens beneden haar zijn. En dan
weder smeekt zij hem haar brieven toch te verbranden, wat
hij niet deed. Mogen wij de verwijten van Julie gelooven
dan heeft hij er zelfs vrij achteloos mee omgesprongen.
Het schijnt dat de Guibert zelf in het begin geen raad
heeft geweten met de wending, die hun genegenheid had
genomen. Hij moest wel bemerken dat de toon in Julie's
brieven niet langer die van vriendschap was. De onmiskenbare hartstocht daarin verschrikte hem, hij trachtte
dien uit den weg te gaan, schreef zelden, vulde zijn
brieven met onpersoonlijke dingen als beschrijvingen van
feesten en dergelijken en antwoordde op Julie's klachten
dat zij zoo weinig aan zijn brieven had, alleen met kalme
vriendschapsbetuigingen. Haar liefde moet voor hem
altijd een min of meer beangstigend element hebben
behouden. Daarvoor spreekt o.a. zijn verzuchting : „votre
ame est tantot si active et si brillante tantot si froide
et si fletrie, toujours si douloureuse et si difficile a manier qu'on ne sait plus comment traiter avec elle."
Na allerlei wederwaardigheden en ziekten te hebben
doorgemaakt kwam de Guibert eindelijk te Parijs terug
en dadelijk was Julie als willoos ander zijn bekoring.
Maar de electrische vonk van haar hartstocht scheen
nu op hem te zijn overgesprongen. Samen doorleefden
zij hun onrustige koortsachtige liefde, die voor Julie de
hoogste verrukkingen maar tevens de pijnlijkste kwellingen inhield. Er waren maar drie dingen in staat haar
te kalmeeren, verklaarde zij, het bijzijn van den geliefde,
opium en muziek. Zij gevoelde zich ziek, sliep niet,
hoestte, terwijl haar ziel steeds geslingerd werd tusschen
haar gevoelens voor de Guibert en haar wroeging over
haar verraad jegens de Mora. Zij kon geen oogenblik
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meer alleen zijn, altijd en altijd weer had zij behoefte
aan het bijzijn van den geliefden man om zich te verdooven, om te kunnen vegeten. De kleinste onachtzaamheid van zijn zijde deed haar lijden, het minste bewijs
van zijn liefde bracht haar in verrukking, en eindelijk
op een avond samen in de opera doorgebracht, besloten
door een tete-a-tete in het kleine boudoir, dat bij haar loge
behoorde, had zij zich geheel aan hem gegeven. Dienzelfden avond werd de Mora in het verre Madrid overvallen door een aanval van zijn kwaal, waarvan hij niet
meer herstelde.
Te midden van een roes, een ware dronkenschap van
geluk, waarin haar brieven ware liefdeshymnen zijn,
voelt Julie zich korten tijd zoo opgeheven in haar extase
dat zij god noch mensch zou kunnen benijden. Morten
tijd maar, dadelijk gevolgd door twijfelingen en berouw.
Twijfel aan den geliefde en niet geheel zonder grond.
Voor Julie was het leed weggelegd, dat zoo menig vrouwenhart doodelijk heeft verwond, te weten namelijk zich
geheel te hebben gegeven, met opoffering van alle andere
levenswaarden aan een, wiens hart zij slechts kort of
slechts gedeeltelijk bezit. „La dissipation, l'occupation,
le mouvement vous suffisent" verklaarde zij„m.oi, mon
bonheur, c'est vous, ce n'est que vous."
En dan het berouw, de leugen, de ontrouw jegens den
vertrouwenden zieke. In haar zelfkwelling is het haar een
behoefte haar medeplichtige de bitterste verwijten te
doen, zijn er oogenbilkken waarin zij hem haat : „vous
m'avez fait le mal le plus profond et le plus aigu qui puisse
affliger et dechirer une ame honnete : vous me privez,
peut-etre pour jamais dans ce moment-ci de la seule consolation que le ciel accordait aux jours qui me restent
a vivre ; enfin que vous dirai-je, vous avez tout rem.pli ;
le passé, le present et l'avenir ne me presentent que douleurs, regrets et remords. Eh bien, mon ami, je pense,
je juge tout cela, et suis entrainee vers vous par un
attrait, par un sentiment que j'abhorrhe mais qui a le
pouvoir de la malediction et de la fatalite."
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En langzaam aan drijven zij steeds verder van elkander af, haar salon en de genoegens der conversatie zijn
niets meer voor Julie, zij zou met hem de eenzaamheid
willen zoeken, hij zoekt de bewondering der velen, een
spreekgestoelte voor zijn meeningen. Met haar alleen
begint hij zich te vervelen, zij bemerkt zijn verlangen
om weg te komen. Zij verliest alle illusies omtrent hem.
Een bewijs hoe scherp zij oordeelt is de prachtige teekening die zij geeft van karakters als het zijne, die wel
in staat zijn lets groots te doen op een oogenblik maar
op den duur noch aanhankelijkheid noch teederheid
kennen, die zich niet geven omdat zij zich bewaren voor
hun eigen roem, die zichzelven altijd een rol zien vervullen. Toch kon zij hem geen oogenblik missen. Jaloersche achterdocht deed haar al de gangen van de Guibert nagaan en nam aanstoot aan al zijn woorden en gedragingen. Niet geheel zonder aanleiding. In Mei b.v.
ging hij weer eens eenige dagen logeeren in het kasteel
van zijn vroegere vriendin. Gelukkig had Julie de zelfbeheersching hem in die dagen niet te schrijven.
En de arme de Mora worstelde om zijn leven in het
verre Madrid, waar een heirleger van doktoren niet beter
wist te doen dan hem maar altijd weder ader te laten.
„Nergens wordt zoo veel adergelaten als te Madrid"
verklaarde d'Alembert en stelde alle mogelijke pogingen
in het werk om den zieke aan de handers van zijn geneesmeesters te onttrekken. Hij wist gedaan te krijgen dat
een Parijsche beroemdheid op geneeskundig gebied aan
de Mora herhaalde aanmaningen zond toch naar Frankrijk te komen en zich onder zijn behandeling te stellen.
En hij vond een gewillig gehoor. De brieven van Julie,
die hem weder schenen te bereiken, hadden, hoe zij ook
getracht had den ouden toon te bewaren, toch eenige
verandering verraden, toch twijfelingen opgewekt in de
ziel van den stervende. Den derden Mei verliet hij Madrid, hij moest naar haar, hij moest zekerheid hebben.
Langzaam en moeilijk werd de reis volbracht tot Bordeaux, toen kwam hij niet verder. In een herbergkamer
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lag hij drie dagen te zieltogen, den derden dag schreef
hij nog aan Julie : „J'allais vous revoir, it faut mourir.
Quelle affreuse destinee. Mais vous m'avez aimê, et vous
me faites encore eprouver un sentiment doux. Je meurs
pour vous."
Dien avond stierf hij.
Eerst een maand later kwam het bericht van zijn dood
te Parijs.
Als Julie in Juni 1774 de noodlottige tijding hoort is
haar eerste gedachte dat zij hem vermoord heeft. Zij
legt een soort mystiek verband tusschen den laatsten
doodelijken aanval en haar ontrouw. Zij tracht zich door
middel van vergift het leven te benemen, de Guibert
verhindert die poging, waarvoor hij de bitterste verwijten
te slikken krijgt. Van dat oogenblik of gaat het steeds
weer bergafwaarts met haar, zij wordt een echte zenuwlijdster, die venijn zuigt uit het onschuldigste woord.
Haar brieven moeten voor de Guibert een obsessie zijn
geworden. Op de kleinste onachtzaamheid van zijn zijde
volgen de hevigste klachten en altijd weer voelt zij zich
als zijn slachtoffer.
De getrouwe d'Alembert iced met haar mede, hij

schreef haar toestand alleen toe aan smart over den dood
van de Mora, niemand vermoedde hoe het harstocht
en schuldgevoel waren, die haar verteerden. „Ah" leven
wij in een van haar brieven aan Guibert, „que vous avez
bien venge M. de Mora, que vous me punissez cruellement du Mire, de l'egarement qui m'ont entraine envers vous."
Het menschenhart gaat sours vreemde wegen, dit hart
kan geweten hebben dat zijn beste gevoelens toch uit
gingen tot hem, dien het verried.
Toen Julie een jaar na de Mora's dood twee brieven
van hem bereikten, die op hun reis naar Parijs verdwaald
waren geraakt, beschouwde zij die in haar overspannen
toestand als een roepstem van gene zijde des grafs, een
roepstem, die zij spoedig zou hebben te volgen. En nu
begon haar geest zich te verwarren en schreef zij den

EEN LIEFDESDRAMA IN DE ACHTTIENDE EEUW.

357

doode lange brieven, waarin zij haar hart voor hem nitstortte, de Guibert beproefde met zachten dwang haar
tot rede te brengen. Hij had een eindeloos geduld met
haar, waaraan schuldgevoel wel niet vreemd zal zijn
geweest. Hij had meer aan haar goed te makers dan zij
zelve wel vermoedde want toen hij eenige dagen Parijs
verliet zonder haar te waarschuwen, was daar een huwelijksplan bij in het spel. Dit wist zij nog niet, wel dat
hij haar veronachtzaamde en nog betrekkingen met zijn
vroegere maitresse onderhield, waarover hij zich jegens
haar heel onhandig verontschuldigde. En nu opperde
zij voor het eerst in haar brieven de mogelijkheid van
een breuk en schreef dat zij hem zou kunnen vergeten
als hij niet de oorzaak was van de wroeging, die haar
verteerde. Aandoenlijk eindigt zij : „Pourquoi done me
plaindre ? Ah pourquoi ? Parcequ'un malade qui est
condamne attend encore son medecin, parceque ses yeux,
se lêvent encore vers les siens pour y chercher de l'espèranee, parceque le dernier mouvement de la douleur est
une plainte, parceque le dernier accent de Fame est
un cri."
Als hij terug is gekeerd, verbiedt zij hem haar te be-.
zoeken, acht dagen houdt zij vol, dan weet hij toch tot
haar door te dringen en valt zij berouwvol in zijn armen.
„Je weet wel" zegt zij „dat ik je haat omdat ik je zoo
krankzinnig liefheb."
Na eenigen tijd weder een nieuwe scheiding, nieuwe
verwijten van haar kant en nu van zijn kant niet alleen
een verdediging. Als zij hem weder zijn omgang met
Mme de Montsauge verwijt, schrijft hij terug dat tusschen hun beider houding wel eenige overeenkomst bestaat, die haar toegeeflijk moet stemmen. Zij heeft hem
lief en toch is geheel haar ziel vervuld van de Mora. „Wij
beiden" verklaarde hij „zijn wonderlijke voorbeelden van
wat het menschelijk hart vermag."
Een verpletterende brief was zijn belooning. Een tijdlang was alles tusschen hen uit, toen volgde een verzoening. Onder afwisselende vlagen van hartstocht en
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van verbittering en daartusschen met tijden van rustig
geluk en ernstig samenwerken, gaan een paar jaren
voorbij. Samen ontwikkelen zij zich en leven mee met
alles wat hun tijd beweegt. Het was in deze periode dat
de Guibert zijn tragedie „Le connetable de Bourbon"
voltooide. In salons voorgelezen had het stuk een verbijsterend succes. Alleen Julie wist den auteur de zwakke
plekken in zijn werk aan te wijzen. In 1775 liet Marie
Antoinette het aan het hof opvoeren. Geheel Parijs, dat
in aanmerking kwam de opvoering bij te wonen, vocht
om een plaats. Mlle de Lespinasse wilde er niet heengaan.
Zij vreesde een êchec en kreeg gelijk. Daaronder leed zij
wellicht nog meer dan de-Guibert ell deed het mogelijke
om, hem te troosten. Op verzoek van de koningin wilde
hij veranderingen in het werk aanbrengen voor een
tweede opvoering. Hoe sterk Julie hem dit ook afried,
hij zette door...... een tweede, nog zwaarder nederlaag
volgde.
Langzamerhand komt er een nieuw element in hun
verhouding. Julie gaat gevoelen dat zij, de oudere ziekelijke vrouw, niet veel meer te eischen heeft van den
schitterenden gevierden jongen man. Zij wil zich tevreden stellen met het weinige dat hij haar nog kan geven,
weemoedige berusting komt in de plaats van de onstuimigheid van den hartstocht. Die vrede is evenwel een
bedriegelijke, zij wordt op een proef gesteld waartegen
de met moeite verworven zelfverloochening niet bestand
blijkt. De trouwplannen, door de Guibert in stilte gekoesterd, hebben vasteren voim aangenomen, en nu
deelt hij ze haar mede. Hij moet een rijke erfgename
huwen, verontschuidigt hij zich, hij heeft schulden, zijn
familie is nagenoeg geruineerd, en nu verzoêkt hij zijn
oude, wijze vriendin zelve een rijke erfdochter voor hem
te zoeken. In een opperste poging tot zelfverloochening
geeft zij toe, maar dadelijk wordt dat offer haar te machtig en doet zij al het mogelijke hem van zijn plannen of
te brengen. Dan hoort zij er zes maanden lang niets meer
van en herademt weer tot een los daarheen geworpen
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gezegde haar doet opschrikken. Zij bezweert hem haar
de waarheid te zeggen en komt nu te hooren dat de Guibert op het punt staat te trouwen met Mlle de Courcelles,
een mooi schatrijk zeventienjarig meisje, bewonderaarster
van de Guibert en ...... dat tot dit huwelijk al een jaar
geleden besloten werd.
De slag was verpletterend voor haar „wij molten elkander niet langer liefhebben" was haar eerste woord.
J-Iij smeekte haar zijn vriendin te blijven, zij wilde
liever sterven. Zij begon zelfs naar het huwelijk te verlangen, zij meende dat het haar rust zou geven voor het
fait accompli te staan. En dan hem niet meer zien. „Je
voudrais biers ne plus vous voir. Un regret ne vaut it done
pas mieux qu'un remords ?" Eens kwam in haar plotseling het verlangen op haar te leeren kennen voor wie zij
verlaten werd. Zij begaf zich naar de woning van de Guibert een avond, waarop zij wist dat hij Mme de Courcelles
en haar dochter wachtte en was zoo beminnelijk dat het
jonge meisje verrukt van haar was. Thuis gekomen schreef
zij nog dienzelf den avond een briefje aan den verbijsterden
de Guibert om hem met zijn keuze geluk te wenschen
maar reeds den volgenden dag had de zachte stemming
weer plaats gemaakt voor eene van bitterheid en verwijt.
De Guibert beantwoordde haar heftige brieven meestal
met zachtheid en nam onderdehand maatregelen voor de
voltrekking van zijn huwelijk. Toen de daarvoor bestemde
datum naderde, deed Julie hem ondragelijke kwellingen
aan, de helsche folteringen, die zij zelve ondervond, moest
zij op hem wreken. Tien dagen voor den trouwdag moest
de Guibert zijn bruid gaan vinden in het kasteel van
Courcelles, waar de plechtigheid zou plaats hebben. Den
dag van zijn vertrek ontying hij nog een wanhopig imiefje
van Julie, hij beantwoordde dit door haar als souvenir
een ringetje te zenden, vervaardigd van zijn haren. Zij
stak het aan haar vinger en het brak onmiddellijk. Dit
kleine voorval beschouwde zij als het zinnebeeld van haar
levenslot.
Het huwelijk werd voltrokken en het dagboek van de
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Guibert vertelt van steeds inniger verhouding tot zijn
jonge vrouw, die die liefde ten voile waard schijnt te zijn
geweest. Zij had zelfs den bijzonderen takt nooit jaloerschheld te toonen tegenover devroegere geliefden van haar
echtgenoot en was zelfs een en al vriendelijkheid tegenover Mme de Montsauge terwij1 zij over Julie nooit repte.
Daarbij won zij het ijdele hart van den talentvollen, maar
voor vleierijen zeer gevoeligen, man door een nooit falende
bewondering voor, onwankelbaar geloof in zijn gaven,
anders dan Julie, die hem haar eerlijke kritiek nooit onthield. Geen wonder dat hij van deze, zijn laatste liefde,
getuigde „charmante et douce creature, le ciel l'a formee
scion de voeu de mon coeur."
Wel waren de levenssnoeren van het eens zoo nauw
verbonden paar in geheel verschillende plaatsen gevallen.
Terwijl voor de Guibert een nieuw jong geluk opbloeide,
ging Julie naar lichaam en ziel langzaam te gronde. Haar
geestelijk evenwicht was wankel geworden, dagelijks
schreef zij aan de Mora, die gemeenschap met den doode
was nu haar eenige troost. Zij folterde zich met de gedachte dat de Guibert haar nooit had lief gehad, dat zij
zijn speelgoed was geweest. Lichamelijk hield zij zich op
met baden en opium en verdoofde zich verder met als
een razende het mondaine leven na te jagen. Haar salon,
de opera, soupers buitenshuis, alles moest medewerken
orn haar zichzelve te doen ontvluchten. De arme had
niets beters. Een hevige crisis wierp haar eindelijk op het
ziekbed en toen d'Alembert, de niets vermoedende, in
zijn wanhoop uitriep : „was de Guibert maar hier, hij
zou u wel tot kalmte kunnen brengen" voelde zij plotseling hoe zij dezen besten, trouwsten vriend deed lijden
onder haar toestand.
Van dat oogenblik komt er een ti erandering en wil zij
trachten „niet langer te haten," geen bitterheid meer te
voeden. En nu ook, langzamerhand, wordt zij toegankelijk
voor de Guibert's smeekbeden om haar vriendschap. Zijn
hartelijkheid wordt haar een balsem en zelfs doet zij
vriendelijk tegen zijn vrouw, al steekt zij daarna een
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weinig den draak met zichzelve : „Je deviens parfaite
a faire peur, je crois que je suis comme le cygne, son
chant de mort est le plus parfait."
De vroegere gelieven trachten nu als oude vrienden
met elkander om te gaan, trachten ...... want de strijd
is zwaar. Eens zijn de oude herinneringen, opgewekt door
de lezing van brieven, die hij haar terug brengt, de Guibert
te machtig, maar dan wijst zij zijn oplaaienden hartstocht
streng en minachtend terug. Hij schrijft haar daarna een
nederigen brief om vergiffenis te vragen voor een oogenblik van zwakheid. Hij weet niet wat hij doen moet om
haar aan zijn berouw te doen gelooven, het was zoo verre
van hem haar te willen beleedigen, nooit was zij hem zoo
dierbaar geweest.
Zij vergeeft en blijft worstelen om kalm vriendschappelijk met hem om te gaan maar voor haar hartstochtelijken aard is een compromis een gruwel, de strijd ondermijnt haar. Zij roept den dood aan als een bevrijding. Zij
doet ook geen enkele poging om tegenweer te bieden aan
de kwaal, die haar sloopt, maar geeft zich gedwee daaraan
over, gebruikt alleen opium om de hevigste pijnen te
stillen. Daar tusschen door maakt zij alle beschikkingen
voor haar begrafenis en martelt zich af met de gedachte
dat de Guibert haar wel heel spoedig zal vergeten.
Het bijzijn en de bezorgheid van d'Alembert, die niets
begrijpt, worden haar een kwelling, hij voelt haar afkeer
en vraagt zich wanhopig af wat hij jegens haar heeft
misdaan. In zijn naieveteit beschouwd hij de Guibert als
haar besten vriend en houdt dien getrouw op de hoogte
van haar toestand, hij schrijft hem in haar plaats als zij
te ziek wordt om zelve te schrijven. Gedurende den winter
lijdt zij vreeselijk maar af en toe komen er tijden van
weder opleven, dan ontvangt zij haar vrienden weder en
is even onderhoudend en boeiend als vroeger. De Guibert
behandelt haar met het grootste geduld en verdraagt
alle booze stemmingen. Hij bezoekt haar tweemaal daags
tot een hevige crisis haar in 1776 op den rand van het
graf brengt. Zij herstelt weer een weinig maar wil hem nu
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niet meer bij zich toelaten daar haar geheele gezicht vertrokken is, hij mag geen nare herinnering aan haar behouden. Maar zij schrijft hem nog dagelijks. Hij verzekert
dat hij haar nog altijd liefheeft, zij antwoordt dat hij dit
enkel zegt om haar te troosten en dat het daarvoor te
laat is.
Op het bericht dat zij stervende is komt haar bloedverwant, Abel de Vichy over. Zeer geloovig Katholiek,
zorgt deze er voor dat zij niet verstoken blijft van de genademiddelen der kerk en kan er zich zelfs op beroemen
haar door zijn invloed als geloovige Christin te hebben
zien sterven. Dit mope waar zijn, zeker is het dat de
Guibert tot het einde toe haar ziel vervulde. Zij wist dat
hij onafgebroken in haar wooing vertoefde, in de kamer
van d'Alembert en had de gewaarwording dat hij haar
belette te sterven. Eindelijk als laatste liefdedienst schrijft
zij hem een haast onleesbaar briefje. waarin zij hem verzoekt haar los te laten. D'Alembert moet hem dit brengen, daarna bedankt zij dezen voor alles, wat hij voor
haar geweest is.
Tegen den nacht viel zij in een langdurige flauwte, zij
kwam even bij en vroeg verwonderd of zij nog altijd
leefde. Het waren haar laatste woorden, tegen den morgen had zij uitgestreden.
D'Alembert had zij tot haar executeur benoemd, hij
moest o.a. zorgen dat zij begraven werd „comme les
pauvres sans titre exposee sous le porche" en dat volgens
haar wensch haar hoofd geopend werd. Den nacht na de
begrafenis stelde de Guibert een tamelijk gezwollen artikel op, dat zeer welsprekend haar lof bezong en dat hij
uitgaf als „Eloge d'Eliza". Haar brieven, die hij niet vernietigd had, zooals Julie hem had bezworen te doers,
werden eerst na zijn dood en dertig jaren na den haren,
uitgegeven.
Het zwaarst getroffen was de arme d'Alembert. Als
executeur van Julie's testament was hij bevoegd haar
brieven op te ruimen. als een verpletterende slag trof
hem de ontdekking hoe weinig hij van haar innigst ziele-

EEN LIEFDESDRAMA IN DE ACHTTIENDE EEUW.

363

leven had geweten en hoe weinig plaats hij in de zestien
jaren van intiem samenzijn in haar leven had ingenomen.
Zij had zelfs geen enkelen brief van hem bewaard, wel
een ontzettende hoeveelheid brieven van anderen. En
van de tragedie van haar leven had hij zelfs geen vermoeden gehad. Wonderlijk genoeg is het juist weer de
Guibert tot wien hij zijn klachten richt. „Je l'ai aim ee
avec une tendresse qui va me rendre le besoin d'aimer
necessaire, je n'ai jamais ete le premier objet de son coeur,
j'ai perdu seize ans de ma vie et j'ai soixante ans."
Van alle kanten stroomen hem deelneming en rouwbeklag toe, aan iemand, die bij wijze van troost, opmerkt
dat zij toch niet meer dezelfde was gebleven van vroeger,
antwoorde hij „neen, zij niet, maar ik wel." De koning
van Pruisen wenscht hem in een hartelijken brief toe dat
men hem een moeielijk probleem ter oplossing zou voorleggen om zijn gedachten van zijn verlies of to trekken.
Iedereen voelt hoe groot zijn rouw is. Aandoenlijk is zijn
klacht aan de verloren gelielde.
„Vous qui m'avez aime, du moms j'ai cru l'etre, vous
a qui je dois quelques instants de bonheur ou d'illusion,
vous enfin qui, par les anciennes expressions de votre
tendresse dont la memoire m'est si douce encore, meritez
plus la reconnaissance de neon coeur que tout ce qui respire
autour de moi."
Na haar, gevoelt hij, zal niemand hem meer liefhebben,
toch was, wat zij hem aan liefde gaf, zoo bitter weinig,
maar voor hem alles.
Langzamerhand vat hij het leven wel weer op en is
zelfs opgewekt en spraakzaam in gezelschappen maar hij
vergelijkt zich met de blinden, die door de wereld voor
vroolijk worden versleten omdat de oogenblikken, die
zij met andere menschen slijten, de dragelijkste in hun
bestaan zijn.
En toch, van een hooger standpunt beschouwd, is van
de betrokkenen in dit drama niet hij, die trouw was tot
het einde, de meest beklageriswaardige.

VERZEN
VAN

EDWARD B. KOSTER.

CONTRAST.

Stil ligt het katje bij mij op de bank,
Zijn rustig snorren ronkt mij kalmte toe,
Bijwijlen doet het de oogen open, moe
Van al 't ravotten, likt zich vlug de flank.
Uit verre straten sleept zich wage klank
Van dof geroezemoes en druk gedoe,
Dichtbij klaagt zacht een duif zijn koekroekoe,
Naar langs het muurtje wildewingertrank
Na rank zich slingert op het roomig wit,
En loom de spin in 't raad'rend webje zit.
't Is alles rustig, onbemerkt verglijdt
In d'eeuwenoceaan de kalme tijd ;
Opeens een sprong, — met sidd'rend wiekgewuif
Ontsnapt aan kattenklauw de onthutste duif.

SHELLEY. 1)

Wij, die een eerste wijding van u kregen,
Geroerd, geslagen door uw machtig woord,
Vol eerbied hebben wij u aangehoord,
Zoodat alle and're stemmen in ons zwegen.
Zoo heb ook ik aandachtig, toegenegen
Naar u geluisterd, en een heerlijk oord
Van vrede en broederschap, niet meer gestoord
Door ruw geweld, scheen voor mij opgestegen.
Vergeefs, maar toch blijft gij de groote zaaier
Wiens woord nog werkt in dezen barren tijd,
Wiens troost nog sterkt, wiens liefde nog verblijdt.
En wat gespaard werd door den macht'gen maaier,
Die Dood heet, en gevoelt voor 't al-te-saam
Fluistert nog dankbaar uwen grooten naam.

1) Uit een nieuwen bundel Ver van 't Gewoet.
0. E. XXII 12
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DE WIND. 1)

De wind vervult de wereld met geraas,
En rent de ruimten door met zoevend kreunen,
Hij doet de boomen en de stroomen dreunen,
En brengt van verre landen vreemd relaas.
Hij knakt op zee de masten en de raas,
Verzwelgt de schepen, die vertrouw'lijk leunen
Op 't golfgedein, en zingend doodsche deunen
Zaait hij verderf met bulderend geblaas.
Waarheen verwaait de wilde windenbende,
Die ronddwaalt door der wereld wijd gebied ?
Wie is er die hun einddoel voelt of ziet ?
Wie was er die ooit hunne banen kende,
Terwifi zij hollen door de hooge lucht
Of in diep dal versterven met een zucht ?

1) Uit een nieuwen bundel Ver van 't Gewoel.
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Jan J. Zeldenthuis. Het zingende Lied. Amsterdam.
J. Emmering.
Deze verzen zijn opgeweld uit het gezonde hart van een natuur- en
wereldlievend mensch. Zij zijn niet ingewikkeld en niet diepzinnig ; zij
wenden niets voor wat zij niet zijn, en al hun verdienste ligt in de
spontaniteit van hun zang. Want zang is de grootste faktor van deze
poezie, zang als melodieuse, ongekunstelde en guile zelfuiting van het
dichterlijk gemoed, dat zijn indrukken uit een omringende wereld opvangt en daarop zonder tusschenpoozen reageert. Dergelijke poezie
is niet lang van adem. Zij ontsluit niet het rijk der gedachte, noch voert
een mensch langs verborgen wegen in het binnenrijk des bewustzijns,
maar wat zij wel vermag, vermag ze op schoone wijze en daarvoor heeft
de dichter aanspraak op onzen dank.
Laat mij maar stil en teeder zijn
In schemering van rust,
Nu door den avondlijken schijn
De nacht de wereld kust.
Laat mij dat late licht alleen
zien spiegelen in uw oog,
En zwervend door de velden heen
Hervinden wat vervloog.
Laat mij als 't zingen van den wind,
Heel ijl, heel teeder zijn,
Nu weer mijn hart een ziel bemint
In jeugdig blanken schijn.
Want, ben ik stil en teeder nu,
Mijn hart is weer gerust,
Werd heel mijn leven niet bij U
Gelukkig en bewust ?
B.

DE

H.
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Vondelingskens. Gedichten door Alice Nahon. Antwerpen.
De Nederl. Boekhandel.
lk voel m'n ziel verwant met kleine simple dingen,
Die op ons wegen staan als bloemen van het veld......
Verdoken in het gras, door weinigen geteld ...... ,
Al dragen z' in hun kelk de zoetste zegeningen.

De „kleine, simpele dingen" vinden in deze ziel eener dichteres een
gevoeligen klankbodem. Zonder redenarij en zonder opzet vindt de
dichteres den juisten toon waarin zij haar teere indrukken zegt. Het
gaat haar vanzelf. Het volumen harer poezie is niet grootsch, maar
haar aandoeningen zijn echt en schoon en haar woord is zoo natuurlijk
dat het niet anders kon uitvallen dan zooals het valt. Het is muzikaal
en zuiver, ongekunsteld en gevoelig. De onbevangenheid van deze poezie
getuigt van een direkt meeleven, zooals alleen de vrouwelijke ziel vermag, wier verwantschap in „de kleine simpele dingen" de spiegeling
ondervindt van het eigen gemoed.
Tranen leken langs de ramen
Van m'n kamerkijn ......
Dropplen droef, we schreien samen
Om wat zonneschijn ......
B.

Dr. C. Hazewinkel.
humoristen.

DE

H.

Bijdrage tot de psychologie der

De hier besproken en zielkundig bekeken humoristen, van wie de
psychografieen worden bestudeerd zijn Addison, Barham, Barrie, Beets,
Brinckmann, Brown, Dickens, Fielding, Goldsmith, Bret Harte, Hasebroek, Hebel, Hood, Washington Irving, Lamb, Reuter, Rosegger,
Steele, Sterne, Thackeray. De schr. maakte gebruik van levensbeschrijvingen en van brieven. Deze laatste waren zijn beste bron, aangezien
humoristen tot de meest openhartigen der menschen behooren. Ook
uit de werken der humoristen moest geput worden, maar eer tot bevestiging van hetgeen reeds gevonden was dan dat hier de eigenlijke
bron van kennis liggen zou. Uit dit alles worden dan de psychografieen
afgeleid, die het aardigste en het grootste deel van dit omvangrijk
boek uitmaken. Daarin voert de schrijver zijn dramatis personae ten
tooneele en deelt details mee uit hun Leven die hun zielseigenschappen
te zien geven. Van deze soort van menschen nu valt veel te vertellen
al blijft het op kleine leest. Juist zij zijn leden van intiemen kring eer dan
optreders in de groote wereld, maar in eigen kring kwamen dan ook
ten zeerste hun eigenschappen voor den dag.
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Nu is het echter den schr. niet te doen om een zekere groep van
menschen naar het leven te teekenen, maar om ze aan te wenden voor
de psychologische wetenschap, d.i. om de vaststelling van een menschentype in verband met de psychologische karakterleer van Heymans en
Wiersma. Uit de psychografie van een aantal humoristen moet de
humorist, het type van den West-Europeeschen humoristischen schrijver
worden afgeleid. Zoodra de Schr. dezen toeleg volvoert wordt het boek
tot iets geheel anders : met plus- en minteekens worden lijsten met
eigenschappen ingevuld voor de onderscheiden humoristen, waaruit
dan besloten wordt dat 97.5 % „kinderliefde" hebben gehad, 85 %
„eerlijk in optreden" waren, 65 % „gelukkig getrouwd" zijn geweest
enz. De schr. zelf waarschuwt dat wij aan zijn statistische opgaven niet
de waarde van „objectieve exactheid" moeten geven, en weet dat
„een mensch nog iets anders dan een som van eigenschappen" is
(bl. 262) maar gaat toch te werk alsof dit bezwaar tegen de methode
niet veel woog, omdat zij immers de eenig mogelijke is. Het komt ons
echter voor dat de psychologische abstraheer-methode geen grooten
dienst bewijst tot vaststelling van eenig psychologisch type, en ook niet
tot dat van den humorist. Zielseigenschappen zooals „complimenteus",
„medelijdend", „achterdochtig", zijn niet eigenschappen van soorten
of groepen, maar van individuen, d.i. zij zijn slechts reeel in het verband
aller eigenschappen van een persoonlijkheid, en buiten dit centrale
verband zijn ze niets. Wat de realiteit is van medelijdend-zijn kan
ik slechts vermoeden door te zien hoe een persoonlijkheid zichzelf is
in haar eigenschappen ; maar bij losmaking uit dit verband blijft slechts
het leege schema over. De meelijdendheid is geen objektief bestaande
grootheid, die, met een zeker aantal andere eigenschappelijke grootheden vermengd, den humorist uitmaakt. M.a.w. de humoristische
mensch is niet onderdeel van een type of soort, maar het type is deel
van den mensch ; om het type te beschrijven moest de representeerende
humorist beschreven zOO dat hij als levend wezen voor ons staat. Aileen
dan is er noodwendigheid in het verband der eigenschappen. Het
analytische heeft slechts in dienst der synthese zin. Bij de vergelijkmethode echter wordt de persoonlijkheid (d.i. het innerlijk verband
der eigenschappen) uitgewischt : en wordt een soort gekonstrueerd
die nergens voorkomt. Ik bedoel deze opmerking niet in „nominalistischen" zin alsof de algemeenheid geen werkelijkheid ware : maar
de algemeenheid die werkelijk is, is niet de soort-algemeenheid, doch
de menschelijkheid zelve, wier eigenschappen en inhouden alleen in
den enkele te benaderen zijn — en introspektief kunnen herkend
worden. Alle natuurwetenschappelijke methodiek is bier metabasis
eis allo genos. Het is bij de studie over den humorist zooals met de
geheele psychologie : de psycholoog is menschenkenner en het is niet
uit zijn vergelijkend onderzoek, maar uit zijn natuurlijke menschenkennis dat zijn karakterleer stamt ; zijn methodiek is slechts de proef
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op de som zijn inzicht is van elders dan uit zijn lijsten afgeleid. De
vele goede opmerkingen in Dr. H's. boek stammen uit een gezond begrip
B. DE H.
over den humoristischen schrijver.
Martien Beversluis. Verzen bij C. A. J. van Dishoeck.
Bussum.
Wanneer ik een nieuwen verzenbundel in handen krijg doorbiader ik
hem, lees enkele verskoepletten vooruit, doe hier en daar een greep en
waag het dan een geheel vers te lezen luk raak ...... alles op zoek van
het bovenmatig schoone dat ik verwacht, de dichterlijke schoonheid in
verhoogden graad. Ik zoek de weldaad die de dichterlijke inspiratie
geven kan voor een open oor en geopend gemoed, en om welke de dichtkunst is een begenadigde kunst en de dichter een begenadigd mensch
Wanneer ik dan schoone verzen vind dat verheugt mij wel, maar voldoet mij niet. Ik wil sublieme verzen vinden. 1k heb veel schoone verzen
gelezen en kan ze steeds herlezen — daartoe heb ik maar een hand uit
te strekken naar mijn boekenkast. Ik hoop het sublieme te zullen aantreffen, en om deze verwachting heb ik zoo haastig in het boek gebladerd
Niet alles kan subliem zijn, het meeste kan het niet zijn, maar ik zoek
of niet in sommige verzen mijn hoop is verwerkelijkt. En als ik het vind
dan welt op een groot gevoel van dankbaarheid omdat nu weer zich
openbaart datgene waardoor het leven zin heeft en reden van zijn.
1k zou deze inleiding niet schrijven als niet deze bundel van Martien
Beversluis inderdaad mijn verwachting had vervuld, want daar zijn
verzen in dezen bundel die meerder zijn dan alleen mooi verzen waarin
de dichter het woord vindt voor een hoogere inspiratie door het leven.
Op 't eerste lezen van dezen bundel schijnt de natuur de inspiratieve
macht voor dezen dichter. Zij geeft hem ook in zeer gelukkige en persoonlijke beelden. De natuurvisie van Beversluis is forsch en plastisch,
dramatisch ook, veeleer dan lyrisch. Wanneer de natuurbeschrijving
episch en de natuurbezinging, waarin ziel en landschap overeenstemmen
lyrisch aandoet, dan is een natuurpoezie dramatisch, zoodra zij het leven
in zijn beweging, worsteling en overwinning symboliseert. En wat in
het natuurgedicht van dezen dichter het dramatische uitmaakt doet
aan als het dramatische in de ziel, die nog wel wat anders en grooters
in zich beleefde dan de lieflijkheid der schoone vreugde die beleefde
de worsteling om een innerlijk geluk. Niet het Renaissancistisch element
van natuurschoon, dat met Jacques Perk in onze litteratuur zijn vernieuwde intrede deed, vinden wij in dezen bundel, maar een natuursentiment dat veeleer Gothisch te noemen valt en waarin het expressieve
der enkelgestalte als symbool voor innerlijk beleven wordt aangezien.
Het is reeds aan sommige titels te merken dat het expressieve eer dan
het harmonische aan deze verzen eigen is (Vallende Boom, Eenzame
Ploeg, De wilg aan de rivier, Yledravik, De Berk). De diktie in al deze
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verzen is uitermate persoonlijk en verrassend en mijlen verwijderd van
poetisch cliché. Het sterke, plastische, silhoeetachtig afgeteekende dat
niet in de omgeving versmelt, doch veeleer zich in zijn krachtige bijzonderheid onderscheidt, treft bier. Zooals het beeld is de diktie, vooral
expressief.
Maar dit alles is van beteekenis doch nog niet wat in dezen bund
het uitnemendste is. Er zijn gedichten in welke de menschelijke ziel
boven haar dramatisch leven overstijgt tot een teedere voleindiging en
waarin de dichterlijke inspiratie niet het krachtige verliest, maar te
boven komt in een gevoel van oneindige heerlijkheid ; verzen waarin
het leven groot en schoon wordt en waarin de dichter het sublieme bereikt. Wij kunnen het hem zeggen omdat hij nooit en nergens poseert
voor dichter van het sublieme en zijn kunst alle kenteekenen van de
zuiverste oprechtheid en natuurlijkheid draagt. Het gedicht waarin
dit sublieme het uitnemendst is gevonden heet : „De laatste vaart"
Maar ook : „De violist" heeft het, welks negen prachtige koepletten
met dit aanvangt :
Tot wien om troost zich wenden ?
die troosten troosten niet ;
in 't donkerst der ellende
heeft soms een enkel lied,
iets schoons, wat zachte kleuren
een klein maar teer gebeuren
doen als een zon verscheuren,
de wolk van ons verdriet.
Ook in „Dit is Geluk" en in „De zeemeeuw" en in verscheidene andere
gedichten klinkt de toon der grootere humaniteit, de vox humana van
het dichterlijk gemoed. Er is onderstroom in deze verzen, waardoor ze
in de gedachte naklinken lang na hun lezing. Verzen gaan vaak als een
vluchtige schoonheid voorbij zonder zich in onze ziel woning te geven.
Vele verzen van Boutens bijv. zijn een zoo vluchtig tonenspel, dat ze
met hun lezing tegelijk verdwijnen. Ook andere van minder brillant
karakter hebben toch niet meer dan hun spelenden schijn ; en missen
wat recht geeft op duurzame herinnering. Maar in de schoonste verzen
van dezen bundel van Beversluis is een aandacht opgewekt die de lezing
van het gedicht overleeft. Zooals Geerterf Gossaert in zijn bundel (van
welken te vreezen viel dat hij eenig zou blijven) uit de diepten der persoonlijkheid sprak, zoo doet het ook Martien Beversluis ; uit de gronden
van zijn wezen welt zijn gedicht ; het is niet „kunstzinnig" maar het
heeft de echtheid van een levende ziel.
Uit „De laatste vaart" (waarin een jonge man met zijn boot naar
zee willens afdrijft en verdrinkt) een paar koepletten, waarbij men
bedenke dat de bewegingsomvang van dit wondere gedicht slechts bij
lezing van het geheel wordt ondervonden :
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En zoo groot verlangen stroomde
donker door hem heen
naar haar deinende onbezoomde
breede zuiverheen ......
dat de zee in zijn verdroomde
oogen levend scheen.
En hij 't deinzend land vergetend
in versnelden ruk
nog de laatste scheiding metend
lachend
eindelijk,
zich verglijden liet, onwetend
in zijn laatst geluk.
Onverwonderd en verheven
op de vreugd der stroom
heeft hij mee zich voelen zweven
naar den versten zoom......
tot zijn droom zonk in het leven,
en zijn leven in droom.
B.

DE

H.

Miek Jansen. De Wroeging. L. J. Veen, 1922.
De versbundels van Miek Jansen zijn geillustreerd door Jan Toorop.
De tegenstelling tusschen het werk van Toorop en Miek Jansen dringt
zich daardoor sterk naar voren. Toorop streng, geloovig, iet-wat,
maar toch persoonlijk, gekunsteld ; Miek Jansen oppervlakkig bewogen,
zeer gemaniereerd, zonder vermogen den onbevangen lezer to ontroeren.
Een enkel, klein voorbeeld :
HERFST
Een vogel vliegt de grijze ruimte in
En draagt ver heen ons zomersche verlangen ;
Elk onvervuld verlangen is gewin
Wordt dierbre erinnering, houdt ons gevangen
Den winter door, wiji het zoo zoet beloofde.
De winter wijkt, maar niet verlangen doofde,
Weer met de lente bloeit het Bens zoo schoon ;
't Verlangen is na smart koninklijk loon !
Dorre opsomming, zonder iets, dat onroert. Een notitie, die noch de
geest, noch het gevoel ontroert, is geen vers.
JAN J. ZELDENTHUIS.
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J. G. Danser. Gedichten. C. A. J. van Dishoeck, 1922.
Het verswerk van dezen jong-gestorven dichter gebundeld.
Een innerlijk-verzorgde narede zegt :
„Hij 166fde voor de litteratuur. En hij schreef om het stille genot
van te schrijven in een glashelder, statig Nederlandsch, zooals hem
dit geleerd werd door de klassieken, in het bijzonder door P. C. Hooft
naar wien zijn voorkeur ging. De innige beslotenheid van zijn gemoedsleven deed hem Gezelle hartelijk liefhebben. Onder zijn oudere tijdgenooten boeide hem Albert Verwey, om diens menschelijken ernst
en een hooge opvatting van het dichterschap."
lets verder lezen we :
„Dit werk brengt ons wat beters dan het nieuwe, het brengt ons het
contact met de gevoelswereld van een beminnelijke, door en door echte
en gave jonkman. Het brengt ons die wereld verbeeld met een eenvoud
en een doorzichtigheid als wij nauwelijks kenden in onze literatuur.
Hoe meer wij deze gedichten lezen, des te positiever beteekenis krijgeri
zij voor ons. Steeds inniger genieten wij van details en overgangen, zooals
allan de liefde weet te verstaan en weer te geven."
Danser had de Schoonheid lief en diende haar met de bewustbewaarde eenvoud des harten. Geen fel temperament uit zich, geen
opstandigheid breekt nieuwe wegen open de ontroering om wat er
schoon is in deze wereld is hem levens-vulling genoeg.
De zachte, milde schoonheid van een oud stadje laat hem dit zoo
klare vers schrijven :
DE VERLATEN STEDEN.
Mijn moeheid zoekt de steden die verlaten
En stil zich koestren in den zonneschijn :
De donkre huizen en de nauwe straten,
Den stoeren torenromp op 't open plein.
Daar storen mij gerucht noch smadend praten,
Daar doet geen schrik mijn blijde mijmring pijn:
Onmerkbaar-zacht versmelten vreugd en haten
Er tot een vreemd en zoet tevreden-zijn.
Den heelen dag kan ik er eenzaam dwalen
Bewonderend de dingen altegader
En luistrend als het carillon begint,
En 's avonds bij der lampvlam teeder stralen
Voel ik mij tot het groote leven nader
Waar weer mijn ziel het inniger bemint.
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Wat J. G. Danser te geven had, heeft hij ons geschonken. Laat ons
niet vragen naar hetgeen er niet is, maar wel had kunnen zijn. Laat ons
dit eerlijk werk van een goed mensch in stille uren herlezen.
JAN J. ZELDENTHUIS.
Willem de M6rode. Het Kostbaar Bloed. Van Loghum
Slaterus
Visser. Arhnem, 1922.
Na de bundels „Gestalten en Stemmingen" en „De Overgave", —
bundels, die slechts zijn een technisch-verzorgd nazingen van Geerten
Gossaert en Boutens, — is „Het kostbaar Bloed" wel niet kostbaar,
maar toch ook weer niet zonder waarde.
Was Seerp Anema een der eerste Christelijke dichters, die na de tachtigers, — en onder sterken invloed dier dichters, — aan het woord kwam,
Willem de M6rode is een der eersten, die de mystiek van Boutens, een
mystiek heidensch-schoon en klaar, „verwerkt" in engeren, Christelijken zin.
Boutens' wereld-vreemde, afgezonderde levenshouding heeft intense
bewondering gewekt bij de Merode Gossaerts' doordringende rhythmen
hebben hem vaak meegenomen, het menschelijk-ontroerde, maar tegelijk
decadent-weelderige van M. Nijhoff (en van Rainer Maria Rilke wellicht !) heeft hem toch tot iets eigens gevoerd. Hier en daar is de bewondering bezonken en is uit alle invloeden een vers omhoog gekomen,
dat eigen klank heeft.
Een voorbeeld zij hier aangehaald :
DIRK BOUTS
Hij is een van die vrome primitieven,
Die 't aardsche hard en onbeholpen schildren,
De wereld kan hun harten niet verwildren,
Die op 't gelaat der Moeder Gods verlieven.
Zie zijn zoet boeten van de zondares,
Zooals geen mensch zich bukken kan of wringen,
Maar geur van hemels rozen en seringen
Stijgen nog op uit haar albasten flesch.
En als hij aan de Moeder Gods gedacht,
Werd alles in hem vriendelijk en zacht,
Wist hij zijn kleuren wonderlijk te mengen.
Er glanst iets in haar streng omlijnd gezicht,
Gelijk het milde gouden avondlicht
Wanneer de kille voorjaarsdagen lengen.
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Dat ook de specifiek Katholieke mystiek bevruchtend op den dichter
gewerkt heeft spreekt al uit het gegevene.
Deze bundel verzen is, — wanneer de dichter aan menschelijke diepte
winnen zal, — een bundel uit den overgangstijd. Keer op keer botst
de Protestante idee tegen de zuiver Katholieke devotie. Waarbij weer
een libertijnsche levensliefde in disharmonie is. Men hoort deze drie
innerlijke stemmen te zaam in het vers :
ZIEKTE-VERS
II

Voor Pater Jos. van Wely 0. P.
Ik wist niet meer van leven en van dood.
Afschuwelijke hallucinaties vlogen,
Pronkende pauwen, Tangs mijn gloeiende oogen,
En dan werd álles heet en purperrood.
De wereld wentelde met mat gerucht.
Een jongenslach heel zachtjes naar mij kweelde,
Maar, of men aanstonds en sourdine speelde,
't Was al gedempt of half voorbij gevlucht.
Daar las men mij uw goeden troostbrief voor :
„Wij moeten soms Gods diepste diepten door.
Langs lange wegen komen wij hem nader.
Maar wees verzekerd dat ik voor u bid ...... "
Toen hief God mij tot 't leven, stil en wit.
En 'k stamelde, na dagen, weder : Vader !
De Merode dwingt ons door dezen bundel elk oordeel op te schorten
en te wachten op wat, — misschien eerst na jaren, — definitief komen
zal. Dan zullen wij waarschijnlijk de reeds verschenen bundels als
interessante inleiding beschouwen.
JAN J. ZELDENTHUIS.

A. van Collem. Van God en van de Natuur. Bussum.
C. A. J. van Dishoeck, 1921.
Na de bundels „Liederen van Huisvlijt" een terugslag. Overtuigden
de verzen uit de genoemde deeltjes door de intensiteit van de gewekte
ontroering ; de verzen uit, „Van God en van de Natuur" demonstreeren
telkens en telkens weer de natuur-geloovige levensopvatting van den
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dichter, maar nemen ons nooit mee in de drift van hun rhythme. De
communistische dichter heeft het ongeluk den bewusten partijman
te zijn, die zijn dichterschap, — dat dezen last niet dragen kan, — dienstbaar maakt aan zijn intellectueele overtuiging. Het is geen hartstochtelijke
sympathie, zooals die van Henriette Roland Ho1st, maar een overtuiging,
die in een geheelen bundel gedichten nog niet haar diep-innige oprechtheid heeft bewezen. Vandaar het zich tot vermoeiens toe herhalen in
dit boekje.
Van Collem is te veel dichter om in eens tot niets terug te zinken, —
hij blijft de gelukkige leerling van Herman Gorter en Henriette Roland
Hoist. Hij is het, die na Adama van Scheltema de z.g. massa nog het
di chtst nadert.
Ik haal hier aan het slot-vers, dat, — de Gortersche klaarheid
missende, — toch de dichterlijke verwantschap duidelijk toont :
Het gelukkig makende bosch,
En de opgeheven armen der boomen,
En der vogelen rumoer,
En de stilstaande lucht.
De slanke boomen staan omhoog gespoten,
De fijne kruinen met het aderen-net,
Hebben zich aan de fijne lucht gezet,
Die staat doorzichtiglijk om hun gegoten.
Een rest van licht wordt door de zon vergoten
En heeft een enkle stam in gloed gebet,
Die staat daar op zijn vlammend mossig bed,
Te lichten tusschen stillere genooten.
Maar alien zijn verzadigd van het licht,
Hebben zich zat gedronken en gegeten,
En gaan al slapend naar den avond toe,
En droomen huivrend in de kronen, hoe
Dien opbloei aan hun lichaam werd verricht ; —
Het stralend licht, niet een heeft het vergeten.
Wanneer we rustig deze verzen lezen, dan komt het ons voor, dat
zij ; — in den geest zeer stellig, — beleefd zijn vOOr de „Liederen van
Huisvlijt".
JAN J. ZELDENTHUIS.
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Handboek voor de kennis van Nederland en Kolonien,
samengesteld met medewerking van verschillende Departementen van Algemeen Bestuur en uitgegeven door het Departement van Buitenlandsche Zaken (Directie van Economische
Zaken), met 19 kaarten en 34 afbeeldingen. 's Gravenhage.
Martinus Nijhoff, 1922.
De titel licht ons reeds goeddeels in over den aard van dit werk ; de
inleiding deelt ons mede wat doel en bestemming is, n.l. systematische
voorlichting van het buitenland, voornamelijk „door middel van betere
outilleering van de diplomatieke en consulaire ambtenaren met overzichtelijke gegevens dan voorheen bestond". De directie van Economische Zaken, zoo lezen wij hier verder, heeft zich daarbij allerminst voorgesteld een volledig en afgerond, in alle trekken uitgewerkt beeld van
de Nederlandsche samenleving te geven ; het uitgesproken economische
karakter van dit Handboek deed het zwaartepunt vallen op die onderwerpen, welker bespreking een direct belang kon hebben voor de relaties,
die het Nederlandsche en het buitenlandsche zakenleven onderhouden.
Wat men dus wilde geven, was : „een voorloopig toereikende schets
van de economische positie van Nederland, allereerst beschouwd in
haar geographisch verband en daarna bezien op de bijzondere gebieden
van landbouw, veeteelt en visscherij, van nijverheid, mijnwezen en
electriciteitsvoorziening, van landwegen, spoorwegen en luchtvaartverkeer, van scheepvaart, waterwegen en havens, van Rijks-, provinciale en gemeentefinancien, van het bankwezen, van volksgezondheid
en sociaal beleid, terwip het slot-hoofdstuk geheel gewijd is aan de
Nederlandsche Kolonien".
\Vat dit laatste betreft, moet mij de opmerking van het hart, dat
in het kader van het geheel zeer weinig ruimte aan de Kolonien in
toebedeeld geworden : 527 bladzijden zijn gewijd aan Nederland, daarop
volgen er 19 over Nederlandsch-Indie, 5 over Suriname en evenveel
over Curacao. Natuurlijk zal ook de Directie van E. Z. niet van oordeel
zijn, dat de verhouding = 527 : 29 de evenredigheid weergeeft tusschen
de belangrijkheid uit economisch oogpunt van het moederland en die
der overzeesche gewesten en zal zij dus, dunkt mij, moeten toegeven
dat hier een zeer sterke onevenwichtigheid in de samenstelling van dit
handboek valt aan te wijzen. Maar als dit wordt toegegeven, dan mag
toch de vraag worden gesteld, of het niet beter ware geweest de „schets"
tot Nederland te beperken en over de Kolonien te zwijgen ; de vraag
ook : of een zoo oppervlakkige behandeling van Oost- en West-Indie
niet het gevaar meebrengt van een onjuisten indruk (in het buitenland
en bij vreemdelingen) omtrent de beteekenis van deze gebieden en
opzichzelf en voor de economische positie van „het Rijk in Europa".
Natuurlijk vallen er ook overigens opmerkingen te maken over de
verdeeling van de stof en de toekenning van ruimte aan bepaalde onder-
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werpen. Men kan b.v. verschillend denken over de wenschelijkheid om
in een handboek als dit in een afzonderlijk hoofdstuk te spreken over
de financien van het Rijk, de provincies en de gemeenten, over de
crisisuitgaven van Amsterdam en de tekorten der grootste gemeenten
en men kan b.v. ook met eenige bevreemding vaststellen dat „verzekering" in het zeer uitvoerig zakenregister slechts als „sociale" vermeld
staat en er dus over de „bijzondere" klaarblijkelijk niet wordt gesproken ; — met bevreemding ook, dat in het hoofdstuk „Nijverheid"
aan de katoenweverij nauwelijks vier regels worden gegund ...... Zoo
is er nog wel meer op te merken. Maar ik wil in die lijn niet doorgaan ;
detailkritiek, hoe juist op zichzelf wellicht ook, is ten aanzien van een
werk als dit altijd vrij gemakkelijk ; de waarde van zulk een handboek
moet m.i. aan een ruimere maatstaf gemeten worden. Jaren geleden
heb ik mij belast gezien met de leiding der samenstelling van een werk
als dit, waarin echter niet alleen de economische doch ook de cultureele
toestand van „Nederland in den aanvang der 20ste eeuw" door heel
een reeks van medewerkers werd beschreven. lk herinner mij te goed,
welke eigenaardige moeilijkheden aan zoodanigen arbeid verbonden
zijn en waar ook op dit gebied de vaste standplaats der beste stuurlui
is, om neiging of roeping te gevoelen bij de beoordeeling van deze,
„schets" iets anders te vragen dan dit : of zij in het algemeen geacht
kan worden geslaagd te zijn en te zullen beantwoorden aan het doel,
waarvoor zij werd ontworpen+ Dit nu dunkt mij zeer zeker het geval
te zijn. Onze diplomatieke en consulaire ambtenaren — en niet zij
alleen — vinden in de onderscheidene hoofdstukken een rijke bron van
inlichtingen en gegevens ; de bestudeering daarvan zal hun kennis van
onze economische positie verrijken en zij zullen vooral, dunkt mij, dit
handboek gebruiken om daarin na te slaan wat het bevat ten aanzien
van eenig bijzonder onderwerp, waaromtrent van hen meedeelingen
worden verlangd of zij uit anderen hoofde iets naders willen weten.
Een „schets" noemde de Directie van E. Z. dit werk en gaf daarmede
de perken aan, waarbinnen de beschrijvingen zijn gehouden ; men mag
aan Been enkele den eisch stellen van een volledige studie, maar wel
deze : dat de hoofdzaken klaar en duidelijk worden uiteengezet. Het
komt mij voor, dat dit boek aan Bien eisch geheel voldoet.
Ten slotte wil ik, slechts in 't voorbijgaan en ten overloede, er op
wijzen dat deze uitgave vanwege deze Directie teekenend is voor den
nieuwen koers aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, waarbij
meer dan voorheen aandacht geschonken wordt aan ontwikkeling van
onze relaties en waarbij dus ook van onze diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigers in den vreemde meer dan vroeger verlangd wordt,
dat zij van onzen economischen toestand of — gelijk in de Inleiding
gezegd wordt — „van de bronnen van 's lands welvaart en van de
organen van het maatschappelijk verkeer" op de hoogte zijn en blijven.
Trouwens, de instelling van deze Directie wees reeds zeer duidelijk in die
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richting. Men heeft begrepen dat onze betrekkingen met buitenlandsche
mogendheden in nieuwe banen moesten worden geleid en dienstbaar
behoorden te worden gemaakt aan bevordering van internationaal
ruilverkeer.
H. S.
J. Jongejans.Contr. B. B. Uit Dajakland. Het leven van
den koppensneller. (Ons mooi Indie). (Met 80 afbedeeldingen en een kaartje). Amsterdam. J. M. Meulenhoff, 1922.

Wij kenden (en bespraken hier) uit deze reeks reeds „Batavia oud
en nieuw" en „ Insulinde". De lezer zal mij gaarne gelooven, als ik verklaar over een beschrijving van het Dajakland niet te kunnen oordeelen
en dus slechts omtrent dit boekje den indruk van den volstrekten leek
kan weergeven. Maar zoo zal het velen lezers vergaan en ik wil wet
zeggen dat mijn leeken-indruk zeer gunstig is. In ieder geval : de
heer Jongejans weet en kent waarover hij schrijft en geeft ons, naar
hij zegt, „een eenvoudig relaas, een sober, onopgesmukt, op eigen
ervaring berustend verhaal van het dagelijksch leven en streven van een
bestuursambtenaar in de binnenlanden." Nu, ik denk dat velen, als ik,
van dit belangwekkend relaas met veel interesse zullen kennisnemen.
De heer J. is klaarblijkelijk niet alleen een gids,die het gebied door en
door kent, maar ook, wat zeldzamer is, daarvan op zeer onderhoudende
H. S.
wijze weet te vertellen.
Mededeelingen omtrent enkele onderwerpen van algemeen
belang. (Afgesloten 1 Mei 1922). Weltevreden. Landsdrukkerij, 1922.
Slechts uit de plaats waar dit werk gedrukt werd begrijpt wie den
algemeen-klinkenden titel leest, dat deze „enkele onderwerpen", waaromtrent mededeelingen gedaan worden, binnen de sfeer van OostIndische belangen gelegen zijn. Het is de Algemeene Secretarie te Buitenzorg, die dit werk doet verschijnen en daarmee zeker velen aan zich
verplicht. De onderwerpen, hier aan de orde, zijn inderdaad van algemeen
belang : stroomingen onder de inlandsche bevolking, de vakactie, de
ontvoogding, bezuiniging, onderwijs, pest- en opiumbestrijding, economische maatregelen en de mohammedaansche bedevaart. Van hoeveel
gewicht b.v. deze laatste aangelegenheid is, moge blijken uit het feit dat
in de jaren 1920-1922 tezamen de pelgrims niet minder dan 65 millioen
gulden „aan moeizaam opgespaarden rijkdom" aan hun reizen hebben
ten koste gelegd en dit geld uit het land uitgevoerd hebben. De Regeering, aldus de samensteller dezer Mededeelingen, mag niet deswegen
de bevolking terughouden van wat zij welhaast haar hoogsten gods-

dienstigen plicht acht, maar „daarnaast blijft ruimte voor de vraag of
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de ontwikkeling der eigen economische volkskracht niet aanmerkelijk
versneld zou worden, indien zich de bevolking met denzelfden spaarzin ...... op kapitaalvorming zou toeleggen voor den economischen opbouw dezer landen".
H. S.
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