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I
Op de bres voor Europa
Het wordt tijd, dat Europa zich gaat bezinnen op den toestand waarin het verkeert; dat het eindelijk zijn verantwoordelijkheid gaat beseffen en den moed voor die verantwoordelijkheid toont te bezitten. Want de vrede moge een kostelijk
goed zijn, de gerechtigheid is het niet minder, en de vrede,
zoo hij voor den prijs der gerechtigheid moet worden gekocht, is onwaardig en verachtelijk. Het is deze waarheid,
die Europa in dit tragische moment van zijn geschiedenis
schijnt te vergeten of voor welke het zijn gezicht verhult.
Het deinst terug, waar stand houden geboden is.
De gevaren, die ons werelddeel thans bedreigen, liggen op
tweeèrlei gebied politiek en cultureel.
Politiek gezien, is Europa een gemeenschap van staten, waarvan het evenwicht rinds 1648, toen de Europeesche statengemeenschap voor het eerst haar politieke verwerkelijking
vond, door het beginsel van het machtsevenwicht werd gehandhaafd. Dat dit beginsel die moeilijke taak kon vervullen,
was te danken aan den vasten wil der staten of statengroepen om een beiangrijke inbreuk op het evenwicht zoo noodig met geweld van wapenen te keeren. Dit sloot — en
sluit — het voeren van een vredespolitiek natuurlijk niet uit.
Maar achter die politiek stond als ultima ratio steeds de gewapende macht, zonder welke immers een buitenlandsche
staatkunde, althans van groote mogendheden, niet mogelijk
is. Toen — als nu — gold, dat wie zich tot schaap maakt,
door de wolven wordt opgevreten. Als laatste voorbeeld van
een strijd om het evenwicht in het Europeesche statensysteem kan de elfjarige coalitie-oorlog (1803-1814) tegen
Napoleon worden genoemd, die eindigde met de vernietiging van de Napoleontische macht en het vestigen van een
nieuw Europeesch evenwicht. De methode was misschien
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niet elegant, maar zij was doeltreffend en zij heeft eeuwenlang de voortschrijding en ontwikkeling der Europeesche beschaving in humanistischen geest althans mogelijk gemaakt.
De Volkenbond beteekent, van dit standpunt uit bezien, de
schepping van een nieuwe methode. Het beginsel van het
evenwicht wordt vervangen door het beginsel van de samenwerking, de vooronderstelling van den oorlog door die van
den vrede. Dat de Volkenbond helaas in zijn taak heeft gefaald, is het gevoig van de wanverhouding welke bestond tusschen den geest waaruit hij werd geboren — de vredesverdragen van 1919 — en het beginsel waaruit hij alleen kon
leven. Doordat de mediocriteiten, aan wie Godbetert
Europa's lot sinds den vrede was toevertrouwd, buiten
machte zijn geweest die noodlottige tegenstelling op te heffen,
is de Volkenbond roemloos verschrompeld en werd ons werelddeel voor zijn bestaan weer teruggedreven op het beginsel van het machtsevenwicht. Dit beginsel heeft evenwel
geen enkele politieke beteekenis, wanneer het niet steunt op
den vasten wil der volken om het zoo noodig met geweld van
wapenen te doen eerbiedigen. Ontbreekt die wil, stelt men
de rust en de materieele welvaart boven het politieke levensbeginsel waarnaar Europa zich na den ondergang van den
Volkenbond heeft te richten, dan zal de overweldiging door
een machtsusurpator niet kunnen worden voorkomen en zal
de Europeesche statengemeenschap plaats maken voor een
gemeenschap van heloten onder het bevel van een militairen
dictator. De Europeesche cultuur, aldus verlaten en verraden
door hen die haar moesten verdedigen, is daarmee dan te
gronde gericht; christelijk geloof, vrijheid en humanisme
zijn dan verdwenen.
Wij raken hier aan het tweede gevaar, dat Europa bedreigt.
Niet alleen, immers, is Europa reeds hard op weg een horde
van heloten te worden — de helotengeest heeft zich reeds
meester gemaakt van een goed deel der volken en hun leiders, — doch het noodlot van dezen tijd is, dat de militaire
dictator, anders dan Napoleon en het Frankrijk van de
Revolutie, de afzichtelijke trekken vertoont van het nationaal-socialisme, de barbaarsche mentaliteit die, naar de befaamde uiting, reeds als zij het woord cultuur hoort, instinc-
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tief naar de revolver grijpt. Het is deze ontstellende situatie:
dat de geestelijke macht, die Europa's evenwicht te eigen
bate schendt en verstoort, tevens de macht is der barbaarschheid, welke aan dezen tijd de signatuur verleent van den
ondergang. Of moet men het geen ondergang noemen, wanneer de waarden, alle waarden die Europa en zijn cultuur
hebben gevormd : het Christendom, de idee der gerechtigheid, de vrijheid van overtuiging en de eerbied voor de
menschelijke persoonlijkheid, dag aan dag worden vernederd en vertrapt? Is het soms geen versombering der cultuur,
wanneer de verwildering in toon en zeden den edelen vlam
der menschelijke rede dooft? Reeds is de figuur van den
Christus vervangen door die van den politieken Leider, en de
eerbied voor de persoonlijkheid door de tyrannie van den
staat. Aardsche macht is het credo, waarvoor wij ons alien
hebben te buigen, en de mensch, het vrije schepsel Gods, ligt
geketend in een ontluisterde wereld. De ras- en geloofsvervolgingen, zooals ons werelddeel in zijn bewogen geschiedenis
in deze afzichtelijkheid nog niet heeft gekend en die ons de
keel toeknijpen van leed, zijn slechts een symptoom van de
verwildering, die Europa voor tientallen van millioenen tot
een hel heeft gemaakt; de wreedheid, de minachting voor
recht en rede, de duldelooze willekeur en, last not least, de
schaamtelooze taal die in de pers der barbaren wordt gebruikt, zijn de door bederf aangetaste vruchten van denzelfden boom. Zoozeer, zelfs, is de atmosfeer vergiftigd, dat het
prijzen van ideeèn en idealen, die op zichzelf eerbiedwaardig zijn, als: de nationale idee, de strijd tegen een poover en
doodend rationalisme, de zin voor het gevaar en de vermetelheid tot het avontuur, ons bijna onmogelijk is geworden, wijl
zij tot onherkennens toe zijn vervormd en misbruikt.
Hoe kunnen wij dien aanslag op de Europeesche beschaving
afweren? Door het besef weer in ons op te roepen of te versterken, dat wij voor die beschaving verantwoordelijk zijn
tegenover hen die ons haar hebben nagelaten, en tegenover
hen aan wie wij haar moeten overdragen. Daarvoor is noodig
ten eerste een geestelijke zindelijkheid, die ons de aanraking
met de barbaarschheid doet schuwen en ons immuun maakt
voor haar besmetting. Ten tweede het geloof in ons zelf, zoo-
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dat wij voor het gevaar niet terugdeinzen en de risico's van
den strijd op ons durven nemen. En ten derde de groote liefde voor ons alter moeder, Europa, voor wie wij toch ons
Leven wel veil mogen bieden.
Slechts wanneer die geestelijke krachten, dat geloof, die liefde en die innerlijke reinheid leven in ons, is de mogelijkheid
van een verbetering gegeven, de mogelijkheid ook om het
monster van den oorlog te bannen door onzen blik. De mogelijkheid, niet de zekerheid. Aangenomen, dat de volken van
Europa nog genoeg kracht hebben om die zedelijke machten
ten leven te wekken, aangenomen ook, dat de politieke leiders in staat zijn de superieure politiek te voeren die denvrede
dient zonder de beschaving te offeren, dan nog kan de tegenpartij den demon van den oorlog ontketenen door, steunend
op haar macht, alle menschelijkheid te beleedigen en te vertrappen. In dat geval zullen wij, indien wij de idee Europa
niet willen verraden, de wapenen moeten opnemen. Zetten
wij dan niet de cultuur van Europa op het spel? Zeker, maar
met het doel haar te redden, zooals wij, naar het woord van
den Bijbel, ook geroepen kunnen zijn het leven in te zetten
om het leven te redden. Want wat baten ons alle schatten van
den vrede, wanneer wij schade lijden aan onze ziel?
Wij staan in een smartelijk tijdsgewricht van Europa's geschiedenis, en wij weten niet wat de nacht, die zich over ons
werelddeel heeft uitgebreid, voor ons nog verborgen houdt:
barbaarschheid of beschaving, dood of leven, tyrannie of
vrijheid. En misschien is er slechts een gedachte, die ons in
dezen tijd kan ophouden: dat het beter is te sterven met de
gerechtigheid en de menschelijke waardigheid dan te leven
zonder haar.
J. WELDERS
II

Het anti-semitisme is een geestesziekte, die, zelf eeuwen oud,
in Duitschland waar latente oude haarden steeds gevaar opleverden, kuns tm a tig weer is opgewekt en door den economisch verzwakten toestand des lands zich in virulente uitzaaiingen verbreiden kon. Dit anti-semitisme wordt als binnenlandsche oorlogstechniek gehanteerd en staat op het peil
van den bacillenoorlog.
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Het anti-semitisme is een van de gevaarlijkste volksvergiftigingen. De Nederlandsche traditie van gewetensvrijheid en
verdraagzaamheid, die door de eeuwen de kracht van een
karaktertrek des yolks heeft gekregen, vormt een krachtig
voorbehoed- en afweermiddel tegen deze ziekte. Doch de
toenemende massaverwildering en ontbinding van moraliteit,
door economische verzwakking nog in de hand gewerkt,
heeft deze ziekteverschijnselen ook reeds hier en daar in
kleine deelen van ons yolk laten invreten, waar de moreele
weerstand niet op het peil der zuivere Nederlandsche beginselen is. Krachtige voorbehoed- en desinfectie maatregelen zijn hiertegen noodzakelijk, door gestadige betrouwbare volksvoorlichting en versterkte heropvoeding in Nederlandschen geest, vooral van de jeugd wier oogen geopend
moeten worden en blijven voor mensch- en volkonteerende
leugen- en haatcampagnes tegen landgenooten en medeburgers. Wie eigen zwakheid op den medemensch wreekt, onteert zich onherroepelijk.
Getrouw aan ons beginsel van asielrecht dat het Nederlandsche yolk vermaard heeft gemaakt en een groot moreel prestige in de wereld door de eeuwen deed verwerven, dienen wij
ook thans ondanks de materieele moeilijkheden de reddende
hand toe te steken voor de dringendste tijdelijke hulp aan
hen, die aan een wreedaardig georganiseerde verdelging,
moorddadiger dan dooden ineens, blootstaan. Daarom, weerstaat en helpt. Nederland, houd stand!
Vergeet het niet, dat wij een staatsactie tot menschenverdoeming vlak naast ons in de 2oste eeuw beleven, en dat
geen woord te veel staat in deze verzen van den grooten
Joodsch-Duitschen dichter Karl Wolfskehl uit den ballingenbundel „Die Stimme Spricht" :
Von je vertrieben, immer vom Sturm erfaBt —
War denn auf Erden schwerere Lebenslast?
Hat je ein Joch Nacken schwieliger gebogen?
Dunkler Fuhrung Pflug Furchen tiefer gezogen?
War irgend Tod and Grauen je so nah?
Und dennoch sind wir da!
ANTHONIE DONKER
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ANTHONIE DONKER
Rede uitgesproken voor de A.V.R.O. op 25 Dec. 1938

Over de plaats die de poezie in de wereld inneemt spreek ik
hier vanmorgen, en wat ik daarover heb te zeggen en te getuigen, vormt een onderdeel in het samenhangend verband
der verschillende andere plaats- en waardebepalingen, die
andere sprekers u eveneens in het kort en met de kracht der
overtuiging wenschen te geven van enkele der voornaamste
levensgebieden, der werkingen die daarvan uitgaan en der
belangen die zich daarheen richten.
Laat ik voor het goed begrip vooropstellen, dat ik aan het
woord poezie, aan de dichtkunst allereerst de ruimste beteekenis wil hechten, dus in het algemeen denk aan de kunst
van den dichter, aan den kunstenaar die in welken vorm
der taal dan ook, door de kracht der verbeelding en door zijn
macht, een toovermacht als het ware, over de taal, levensbeelden schept, en wel levensbeelden die met zulk een
buitengewone intensiteit van geest- en zielskracht geladen
zijn, dat wij den doordringenden en vasthoudenden indruk
er van schoonheid noemen. In de tweede plaats denk ik dan
vooral aan den schepper van gedichten, die deze eigenaardige en wonderbaarlijke macht over de taal in de sterkste
mate bezit en bij machte is om de expressiviteit der taal, de
innerlijke levensintensiteit er van in den meest geconcentreerden vorm ten hoogste op te voeren. Door hem verandert
de taal van een geestelijk ruilmiddel in een sterke en haast
onverwoestbare beeldenwereld, zij is niet Langer een ontastbaar gebruiksartikel, niet meer een onstoffelijk verkeersmiddel alleen, maar hoe tegenstrijdig het ook mag klinken
stroomend leven in een vasten vorm, gevormd beeld waarin
het leven blijft doorstralen en doorgloeien.
Men kan zich bewust zijn van de groote plaats die de poezie
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in eigen leven inneemt en toch beseffen, dat die plaats in de
wereld, in het leven, in de maatschappij onevenredig kleiner
is. En beseft men dit eenmaal, wat dan? Het betreuren,
trachten er verandering in te brengen? Door er van te getuigen? Het getuigenis dat ik hier voor u afleg, heeft een andere
bedoeling. Ik ben mij bewust dat de poezie in de wereld
maar een kleine plaats inneemt, en ik zou het zelfs niet anders wenschen. Ik zal u aanstonds zeggen, waarom. Ik zou er
geen vrede mee hebben, wanneer zij in een hoek gedrongen
was, wanneer zij in de wereld gaandeweg meer verdrukt en
verdrongen dreigde te worden. Maar haar plaats in de wereld is altijd even groot en altijd even klein. De belangstelling
voor de poezie, die men zich inderdaad grooter zou kunnen
wenschen, zooals men in het algemeen den menschen meer
zielskracht, meer innerlijk leven, meer levensgloed kan toewenschen dan het dagelijksch leven der meerderheid te zien
geeft, — de belangstelling voor de poezie kan grooter en
kleiner worden, de poezie zelf echter, haar ontstaan en haar
bestaan, wordt door geen omstandigheden van buiten of
ooit bedreigd. Niemand, geen machthebber ter wereld kan
haar onderdrukken, niets kan haar tegengaan, ook al werd
haar uiting of verbreiding belemmerd of belet. De poezie, de
dichtkunst zou slechts dan bedreigd worden, wanneer de
verbeelding zelf den mensch begaf. Ms dat het geval was,
zouden wij echter de menschheid geen langer bestaan behoeven toe te wenschen. En overigens, is de poezie buiten
het bereik der omstandigheden, omdat het juist haar wezen
en haar werking is de levensomstandigheden van hun tijdelijk karakter te ontdoen, van het bijkomstige en persoonlijk
bezwarende te ontheffen en ze in een beeld veranderd niet
langer als particuliere en toevallige levensomstandigheden
maar als levenskenteekenen te doen zien. Het zoogenaamd
,verhevene' van de kunst, waarvan men meestal geen duidelijke voorstelling heeft, is juist dit ontheffend karakter er van.
Men heeft dat verheffende dikwijls verward met de stijgkracht van het goede, doch de stijgkracht der kunst, waarin
vermoedelijk ook een ethisch element meewerkt, is in wezen
verbeeldingskracht. Zij is een wijze van zingeving aan de
levensverschijnselen welke bovenal door gestaltevorming,
door beeldwording tot stand komt. Zij heft in het beeld het
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tijdelijk verschijnsel op en maakt het tot een tijdeloos levensteeken, dat nog weer eeuwen later herkend kan worden en op
telkens nieuwe of steeds herhaalde levensomstandigheden
toepasselijk blijkt. Dat de poezie een kleine plaats in de
wereld inneemt, is dan ook, zooals ik zeide, niet te betreuren,
omdat zij dit doet op dezelfde wijze als de top maar een
kleine plaats van een berg inneemt. Zij zou geen top meer
zijn, als zij gemakkelijker te bereiken was. Zij is afgelegen,
eenzaam en moeilijk toegankelijk. Haar toegankelijker te
maken, zou haar tegelijk van haar karakter berooven. Wij
hoeven geen Helicontoerisme te wenschen. Met een bergbaantje met gemakkelijk zitje naar het fraaie uitzicht op den
Zangberg zou deze de Zangberg niet meer zijn. Evenals er
in een menschenleven maar weinige waarlijk belangrijke
woorden gesproken worden, die niet zonder vele nuttelooze
woorden eindelijk uit de diepste levenservaring geboren worden, evenzoo zijn er maar uiterst weinige woorden, die de
kracht hebben zelfs langer dan een menschenleven te duren
en deze woorden, die de taal zijn der poezie, zijn — hoe zou
het anders kunnen — slechts moeilijk te verstaan.
Na wat ik gezegd heb over de ondergeschiktheid der omstandigheden aan de verbeelding, zal het u duidelijk zijn dat
ik voor de poezie geen bedreiging zie in welken staat van
zaken ter wereld ook; ook niet daarin dat wij het gevoel
hebben een slechten tijd te beleven, waarbij men trouwens
niet vergete, dat elke tijd wel haast altijd de slechtste geheeten zal hebben, omdat men immers alleen aan zijn eigen tijd
lijdt. Ook al wordt de persoonlijke onafhankelijkheid en de
bezinning op eigen levensdoel door nieuwe staatsstelsels
tegengegaan, al wordt de onteigening der persoonlijkheid
door collectieve doelstelling van een eenvormig volksgeheel
aan de jeugd van aldus geregeerde landen voorgehouden als
ideaal en plicht, al verwerpt het totemisme en totalisme van
een nieuwe ras- en volksmythe de persoonlijke zelfverwezenlijking, en al is de technocratic van de productie op de politick
overgebracht in den vorm van een gerationaliseerd staatsmechanisme, dat ter bevrediging van de irrationeele behoeften in den mensch tegelijk tot object van een eeredienst aan
ras en natie gemaakt is, den geest en de ziel kunnen wel wegen aangewezen maar niet voorgeschreven worden. Albert
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Verwey schreef in De Dichter en het derde rijk, dat de geest
nooit ingelijfd kan worden, omdat hij geen lijf heeft maar
juist geest is. Want het rijk van den geest is niet plaatselijk
en niet tijdelijk, en de poezie behoort tot het rijk van den
geest. Wij vergeten intusschen niet, dat ook nieuwe soorten
van bezielingen, ook de vrijwillige bezieling van een persoonlijk beleden gemeenschapsidee de drijfkracht der verbeelding kan zijn, en de figuur denkbaar is van een dichter
die de dichter van zijn yolk is, al heeft geen nieuwe staatsidee dien nog voortgebracht. Van eeuwen her echter kennen
wij en tot eeuwen na dezen verwachten wij den dichter, die
verbeeldt en vereeuwigt wat des menschen is in een onuitputtelijk veelvoud van mogelijkheden, veelvoudig en veelvormig als het door geen enkel schema totaal to omvatten
leven zelf. Van ouds geldt het: den keizer wat des keizers is
en den staat was des staats, maar den mensch ook wat des
menschen is. Het gebied van de ziel strekt zich veel verder
uit in lengte en breedte en diepte en in welke dimensie nog
meer, dan de organisatie van een staatsbedrijf en de expansie
van een volkscomplex in zijn noodwendige beperktheid ooit
reiken kan. Meermalen heeft in den loop der eeuwen een
dichter zoo onmetelijk veel van 's menschen wezen en 's menschen lot op aarde in zichzelven doorleefd en doorzien, dat
zich in zijn persoonlijkheid en in zijn scheppingen een zelfopenbaring van veel omvattende menschelijkheid onthulde.
Dat geldt van Homerus, van Dante, van Shakespeare, van
Goethe. Het is in dezen zin, dat men niet van dichters des
yolks spreekt maar, omgekeerd en met ontzag, bij voorbeeld
van het yolk der dichters. En meer dan dat nog: want hier
geldt tevens wat Boutens bij het derde eeuwfeest van Rembrandt schreef:
Niet tot een enkel yolk hebt Gij gesproken,
Uw klaarverstaanbaar woord vertroost hen allen; —
De grooten die niet binnen grenzen wonen,
Hebben de wereld tot hun vaderland.
Als vanzelf voegen zich daar Albert Verwey's woorden bij:
Volk en menschheid, wie ze scheiden,
Scheiden van zichzelf zichzelve.
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Geen technocratic, geen autocratic, geen richtingswijziging
in belangstelling en doelstelling bij de meerderheid, die altijd
volgde en nooit voorging, kan de ook van zulke klemmend
georganiseerde omstandigheden niet afhankelijke verbeelding wet en richting voorschrijven. Men spreekt van den
nood der tijden. Deze was en is nog in vele opzichten een nood
uit ongeorganiseerde omstandigheden, hij is en wordt in vele
gevallen tegenwoordig het tegendeel hiervan, een nood uit
georganiseerde omstandigheden; verkort voorgesteld : materieele nood in geestelijken nood omgezet. Wij hebben bier
de vraag niet to beantwoorden wat erger is. Wij vragen in
welke mate het een en het ander een levensgevaar is voor de
poezie. De nood, waarvan men heeft gezegd dat hij leert
bidden, leert het dichten niet af, dat evenzeer een streven
naar eeuwigheid, een gebed in beelden is. Honger, gebrek,
lijfsgevaar, het snoert den mond en verlamt den geest, maar
geen menschelijke nood, geen menschenlot dat niet vroeg of
laat tot beeld werd, en als beeld een sterker en duurzamer
gedenkteeken dan welke oogenblikkelijke noodkreet of tijdelijke aanklacht ook. Geestelijke nood, die uit overmacht ontstaat, uit een klemmende combinatie van georganiseerde
ideeen en instincten, kan als de les der geschiedenis ook voor
de nieuwe vormen van overmacht opgaat en twijfel daaraan
zou twijfel zijn aan de onverwoestbaarheid van de menschelijke persoonlijkheid, — geestelijke nood heeft altijd de behoefte aan getuigenis en uitbeelding van den benarden innerlijken staat versterkt: psalmen, martelaarsliederen, ballingschaps- en sociale opstandigheidsuitingen van alle tijden bewijzen het. In onze eigen taal zijn er die bewijzen van
Maerlants Wapene Martijn-klacht tot Anna Bijns' waarheidsrefrein (Die de waerheit wilt seggen, die moet lijden noot),
van het Wilhelmus tot Vondels Geuzevesper, en in Gorters
en Henriette Roland Hoists vurige sociale gebeden uit dezen
tijd. In het beeld wordt de geest altijd opnieuw meester over
de omstandigheden.
Ik sprak van het verheffende, of liever omdat het minder
verwarrend is van het ontheffende karakter der dichtkunst.
De verbeelding van den dichter ontheft het menschelijk lot
aan de neerdrukkende zwaartekracht der tijdelijke omstandigheden: het beeld stijgt boven den tijd. Het wonderlijk
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voorrecht van den dichter is dat deze levensoverwinning bevochten wordt in een spel der verbeelding.
Dat onderscheidt het dichtwerk van de levensles, van de
predicatie, van de wijsgeerige verhandeling. De dichterlijke
verbeelding speelt het spel van den ernst. En de ernst van
dit spel is zoo groot, dat het kunstwerk, het verbeeldingswerk van den dichter de tijden blijkt to kunnen trotseeren.
Zooals het kind buiten den tijd leeft in zijn spel, spelend
met zijn voorloopige levensgegevens, zoo vindt de dichter
dat spel terug maar nu met de uitkomst zijner levenservaringen, en niet als het kind in het oogenblik maar in het tijdelooze. Als een kind kan hij alles vergeten in dat spel, als kinderen ons alles doen vergeten in dat spel. En waarschijnlijk
juist doordat hij alles vergeten kon in zijn beeld, kan hij daar
alles van zijn leven zoo in betrekken, dat het niet meer voor
hem alleen geldt, maar voor anderen, voor later, voorgoed.
Het is als Albert Verwey den dichter liet zeggen in De Weyer :
Mijn wanden hangen vol tapijten
Door mij geweven,
Kleuren en draden die nooit slijten
En eeuwig leven.
De zon, de maan en al de sterren,
Bergen en zeeen,
Wouden en weien en den verren
Nevel beneeen.
De hellingen waarop verlichte
Steden zich spreien,
Stroomen waarover de opgerichte
Mastschepen glijen.
Menschen en dieren, planten, steenen,
Tallooze dingen
Al wat doet lachen, wat doet weenen,
Droomen of zingen.
Vol is mijn huis ermee: mijn dagen
Zijn zoo niet eenzaam
Of al uw klacht, al uw behagen
Is mij gemeenzaam.
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DIRK COSTER
Dit gelezen in het Nationale Dagblad over de aankomst der
vluchtende Joodsche kinderen:
...Maar inplaats daarvan daalde langzaam een ondragelijk geparfumeerd Jodenjog uit een tweede klas
wagon, schreed langzaam op het stationsbuffet toe en
liet met blijkbare minachting zijn snuffel over appelen
en bananen dwalen. De voorraad was blijkbaar niet
goed genoeg en met een verveeld gelaat en in een wolk
van weee geuren klom deze sympathieke reiziger naar
zijn plaats terug, enz.
En zoo voorts. Natuurlijk zaten andere „goedgekleede"
Joodsche kinderen met rietjes limonade over onze Arische
stationstafeltjes te spuiten en spugen, enz. En dat gaat iedere
dag zoo door. Joodsche kinderen, Joodsche kinderen. Ohne
Ende. Val aan de kinderen, belaster ze, trap ze neer, bespuw
ze, volksche Hollandsche helden, trouwe edelborsten. Op
tegen de kinderen, houzee, houzee!
Wat is kunst?

In de gebundelde uitgave van een aantal artikelen van Ter
Braak vond ik een stuk, waar ik bij stilstaan bleef, omdat het
tot nadenken noopt. Het gaat over Rembrandt, maar tevens
onderneemt Ter Braak het aan Rembrandt te definieeren
wat kunst eigenlijk is. Het schilderij dat hij bespreekt, leent
zich daar bij uitstek toe. Saul en David. Sauls grondelooze
droefenis, die dan de voor de hand liggende vraag oproept:
waarom doet ons, geschilderd door Rembrandt, dit beeld
van droefenis aan met als iets dat op geluk lijkt? Ter Braak
schijnt hier nog een speciale onderscheiding te maken tusschen de uitwerking van schilder- en andere kunsten. Dit
lijkt me gezocht. Dat de uitwerking der kunsten vrijwel
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eender is, blijkt toch hieruit dat men Saul geschilderd door
Rembrandt dadelijk vervangen kan door de brand van Moscou, beschreven door Tolstoy of de Borodina. Ter Braaks
definitie nu van de met blijdschap verwante aandoening
die de schoone beschrijving of schildering van gruwelijke
dingen ons geeft, — is: de schoone schijn wint het
bij den toehoorder of toeschouwer van de feitelijke tragiek. B.v.:
Neem dat doek gedurende een kwartier in u op en zeg
mij met de hand op het hart, wat in u de overhand krijgt
de melancholia, het „tragische van de situatie, of de
vreugde om het feit, dat melancholia en tragiek hier
overwonnen zijn in het meesterschap van den kunstenaar, d.w.z. in de volmaakte illusie van den schoonen
schijn.
Of elders:
Wat de toeschouwer geniet, is de overwinning van den
schoonen schijn op de hardheid van het leven.
Dit bevredigt mij toch niet. Maakt men zich op deze manier
niet te snel of van een vraag die — dit dadelijk toegegeven —
feitelijk onbeantwoordbaar blijft? — Ik twijfel zelfs, of hier
niet een enorme conventionaliteit als versche waar wordt
opgedischt. Goed beschouwd dus: wij zien het gruwelijke, —
en ook zelfs nog wanneer het herinneringen wekt aan de
rampzaligste oogenblikken van ons leven, zelfs dan nog doet
dit afgebeelde ons met iets van geluk aan (neem het ergste:
de marteldood van Matho b.v. in Salambo). En dat enkel
door de „schoone schijn", elders zegt Ter Braak: door
het werkmanschap waarmee het is gedaan. Zou
dit alles zijn in kunst? Maar dan zou er al dadelijk geen
verschil meer zijn tusschen een schoon-beschreven gruwel
en een schoon-beschreven idylle. Alles de schoone schijn en
het geslaagde werkmanschap.
Zeker: het werkmanschap is een element. Een enorm belangrijk element zelfs. Vreugde aan dit werkmanschap is een
der voorafgaande voorwaarden voor het genot der kunst. —
Maar er moet toch nog een ander element zijn dat deze
vreugde-aan-tragiek bepaalt.
Om daarachter te komen moet men zich strikt afvragen:
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waarom sluit zich een kunstenaar op in de stilte van een cel,
atelier of om in moderner stijI te spreken, de doorroesde
anonymiteit van een cafe die een andere wijze van stilte is?
Antwoord : Hij wil wat maken. Hij gebruikt daarvoor zijn verworven werkmanschap en geniet daarvan. Maar dit werkmanschap is dan een medium dat hij noodig heeft voor
een doel. Dat doel is: leven te doen verrijzen, en dan: daar
zelf middenin te zijn. Dat lijkt mij zeker: hij wil daar middenin zijn, en ontslagen en ver van zijn bepaalde persoonlijkheid. Maar is het dan een pleziertje, stukgeschoten ergens
op een veld bij de Borodina te liggen? Hier begint het te
wringen. En toch is daar Been twijfel aan. Hij is in wat hij
schildert of beschrijft. In het geval van de Borodina: hij ligt
daar, de ingewanden door een born verscheurd. 1 ) Waarom
hij daar liggen wil, ik geloof dat het 't verlangen is, dit alles
(en al het andere) vol te beleven. Wij beleven feitelijk niet
wat wij beleven, — wij beleven het slechts bij fragmenten.
Zoo gezien is voor den kunstenaar het werkmanschap slechts
een medium. Hij heeft dat noodig — en absoluut noodig —
om dat somnabulisme te bereiken dat hem volledig doet
leven in het andere. Hierbij kan van schoone schijn weinig
sprake zijn. Mij lijkt, als het voorgaande op eenige juistheid
bogen kan, dat het veeleer in de omgekeerde richting gezocht moet worden: hij zoekt een meer volledige werkelijkheid. Het gestumper dat hij noodgedwongen zijn leven
noemen moet, compenseert hij met behulp van dit werkmanschap.
Bepaald bezwaar heb ik tegen het slotvuurpijltje:
Voor alles is Rembrandt in de bedwongen weelde van
den tulband op het hoofd van Saul, wiens waanzin ons
dank zij Rembrandt, tot een genieting wordt voor het oog.
Omdat het een vuurpijltje is, bestemd om te doen schrikken.
Het werkmanschap van Rembrandt maakte deze tulband,
terloops en gauw en knap. Als accessoir. Behoorend bij dat
wat ver en vreemd en broeiend-schoon was. Meer niet. Het
hoorde er eenvoudig bij.
') Ik doel op een der beroemdste episoden uit Oorlog en Vrede : het
vallen van Prins Andre.
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Nationalistische inspiratie.

Een der onbedrieglijkste voorteekenen dat het nationalisme
toch gedoemd is onder te gaan in een grooter geheel, heeft
mij altijd geleken, dat het aan geen groote gedichten meer het
aanzijn geeft. Waar zijn ze, de nationale hymnen die het
hart aangrijpen? en die nu ontstaan? Zelfs een zoo groot
dichter en barre vaderlander als Bloem wiens conversatie en
politiek proza een gestadige bajonetaanval is op alle vermeende vijanden des vaderlands, heeft nooit ook maar een dragelijke vaderlandsche strophe geschreven. Als hij dicht doet hij
dat over koude of warme herfstwinden, hemelsch heimwee en
de poetische rest. En we moeten aannemen dat hij in zijn
poezie uitspreekt, wat hem het innigst, wat hem eigenlijk
aangaat. Het vaderlandsche als staatkundig bewustzijn gezien, schijnt er ook bij hem wat buitenop te zitten. Zoo
is het overal. De Europeesche dichter dicht over vrouw,
vriend en God, en ja, de natuur van zijn land. Nimmer
meer over zijn nationaliteit, zijn land als staatkundige constructie. Men moet aannemen dat hij dit land desniettemin
liefheeft. Maar zijn ziel schijnt zich aan grenzen toch liever
niet meer te willen binden.
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HEINZ GRAUMANN
Het was de 14e December 1805, na een zitting van het Staatskabinet in het slot van SchOnbrunn. Binnen enkele uren had
Napoleon tweemaal met de ongelukkige Haugwitz, gemachtigde van Pruisen, onderhandeld over oorlog of een bondgenootschap, dat naar de mening van de moedeloze graaf na
de katastrofe van Austerlitz en de aftocht van de Russen, Pruisen alleen nog prestige en pardon scheen te verzekeren. De
graaf was juist het bordes afgedaald om naar Wenen terug te
rijden en daar de beslissende depéches voor Berlijn op te stellen. Met een korte hoofdknik zond Napoleon de heren Maret,
zijn staats-sekretaris, Duroc, grootmaarschalk van het paleis,
Meneval, de dienstdoende sekretaris en zijn generaals en adjudanten heen en verliet de met spiegels getooide salon, om
in een van de eetzalen vlug wat te eten, toen zijn zwager
Joachim Murat hem volgde en al na een paar stappen naast
hem lopend zeide : „.Nog een kleinigheid, sire. Er is een dame,
die onophoudelik aan mijn hoofd maalt om aan u te worden
voorgesteld."
Napoleon hief, snel voortlopend, afwerend zijn hand op en
keek niet eens op. Maar Murat greep glimlachend naar Napoleons arm, bleef staan en voegde er vrolik aan toe : „Een goeie
gelegenheid, sire, om de Weners in het hart te zien. Ik geloof
niet, dat ik mij vergis : zij is zo verliefd, dat het u niet zou
hoeven te berouwen, en zij is vervloekt mooi."
Wanneer Murat zo iets zei, kon men zich er op verlaten. Hij
had er bijna nog meer verstand van dan van zijn vermetele
ruiteraanvallen, die hem al zijn hoge posten en titels hadden
bezorgd, en hij was diviziegeneraal, groot-admiraal, grootofficier in het legioen van eer, rijksmaarschalk, goeverneur
van de Cisalpijnse republiek en prins van het Franse rijk.
Maar hij was ook een forse man van aantrekkelik uiterlijk,
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niet ouder dan 36 jaar, trots en belust op avonturen, waarbij
het hem helemaal niet hinderde, dat hij de man was van
Caroline, Napoleons mooie zuster.
De keizer had zich niet lang laten tegenhouden, bleef ernstig,
in gedachten. Desondanks vroeg hij een ogenblik later : „Hoe
heet zij? Wie is zij ?"
„Mouhaha Brouhaha of zo iets. Die namen oostelik van de
Donau!" zei Murat verachtelik en haalde zijn schouders op,
die al door de enorme epauletten er uit zagen, of zij in voortdurende trots opgetrokken waren. „Maar zij liet doorschemeren, dat zij er geen prijs op stelde, aan u te worden voorgesteld in de glans van haar deftige naam. Ook dat schijnt
voor haar gevoelens te spreken. U zult verder geen gezeur
hebben." Hij vertelde, hoe en in welke Weense kringen hij
haar al meermalen ontmoet had, en hoe terloops en toch met
alle nadruk zij iedere keer haar verzoek had gedaan.
„En mooi?" vroeg Napoleon.
„Bevallig, zwart, levendig, verrukkelik gracieus, een heerlik
tedere teint, een onregelmatig, maar zeer pikant gezichtje en
zeldzaam kleine handen en voeten."
„En jij, Murat?" vroeg de keizer slepend, hief zijn hoofd op
en glimlachte die dag voor de eerste keer.
De knappe Murat deed een stap achteruit, zodat de spoor
aan zijn hoge rijlaars rinkelde, en trok zijn lippen op. „Het
is heus geen onbaatzuchtigheid, sire, wanneer ik mij liever
aan hen houd, die mijzelf bedoelen. Ik ben niet bang, dat ik
daarom gebrek moet lijden."
Napoleon knikte snel, wierp een blik op hem, een bijna nijdige
blik op zijn welgemaakte gestalte, maar glimlachte meteen
weer waarderend. „God weet, neen," mompelde hij.
Deze opmerking van zijn grote zwager scheen Murat te ontgaan. Hij was een hoveling geworden. Zwijgend dankte hij
voor de allergenadigste vleierij en toen Napoleon, al weer in
de plannen en taken, die zijn schitterende overwinning hem
had opgelegd, verzinkend, er nog kort bij voegde : „Goed dan,
stuur ze maar bij mij," deed hij snel zijn voorstellen. De volgende dag, tegen elf uur in de avond, zou zij haast niet storen. En het zou mogelijk het minst opvallend zijn, haar aan
het westelik zijportaal door een van zijn kamerdienaars in
ontvangst te nemen.
2
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Het was overigens geen wonder, dat Napoleon deze „afspraak" dadelik weer vergeten had.
Toen zij Murats briefje met de aankondiging van het nachtelik avontuur benevens enkele gelukwensende woorden van
aanbeveling in handen had, stond zij op van haar toilettafel,
waar zij aan wollen goed voor de keizerlik oostenrijkse officieren, onderofficieren en manschappen had zitten breien, liep
naar een mahoniehouten kommode, trok de onderste lade
open, woelde onder de vele al gereed gekomen sokken, die zij
helaas niet bijtijds meer ter beschikking van het weggetrokken leger had kunnen stellen, en trok er een klein, elegant
gedraaid pistool uit. Zij laadde het met drie patronen en verstopte het toen weer zorgvuldig onder de sokken.
Het pistool had aan haar twee jaren geleden gestorven man
toebehoord, een heer van oude hongaarse adel, die om gezondheidsredenen het leger had verlaten en bij de keizerlike
rekenkamer een minder inspannende, maar alleszins geziene
betrekking had aanvaard. Desondanks was hij maar enkele
jaren na deze verwisseling op zijn 51e jaar gestorven. Zijn
weduwe was nu vijf en twintig jaren oud.
Evenals vele Weensen was zij niet uit Wenen afkomstig, zij
was een Pruisische geweest, maar voelde zich sinds lang in de
geliefde keizerstad thuis. Hoewel zij eigenlik van burgerlike
stand was, verkeerde zij bijna uitsluitend in adellike kringen
en haar haat tegen Napoleon gold niet in de laatste plaats de
parvenu, de zoon en erfgenaam van de bloedige revolutie,
die de vorsten van hun tronen stiet, de volkeren onderwierp
en met de brandfakkel van zijn mateloze eerzucht de door
God gewilde orde in deze wereld vernielde.
Hoe de gloed van haar haat, waarin zij zelfs de meest verklaarde patriotten onder haar vriendinnen en bekenden ver
overtrof, zulk een macht over haar kon verkrijgen, is een
raadsel bij deze algemeen om haar lieftalligheid en vrolikheid
beminde, veel in gezelschappen verkerende jonge vrouw,
tenzij men de schuld geeft juist aan dit aangename, tot niets
verplichtende en haar innerlik volkomen eenzaam latende
leven, dat haar hart niet kon vullen, nadat zij door goddelike
beschikking van een huwelik bevrijd was, dat haar eveneens
ondanks alle goede wil maar weinig in beslag genomen had.
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Er waren er velen, die hun wrevel, hun vrees en zorg om
de steeds dreigender op Europa aanvallende veroveraar in
hartige woorden lucht gaven. Zijzelf behoorde niet tot dezen,
al liet zij ook geen gelegenheid voorbijgaan om zich te onderrichten, naar de politieke debatten van de heren te luisteren
en bestudeerde zij zelfs tot verontwaardiging van haar goede
vriendinnen historiese werken. Oostenrijkse legers waren verslagen, grote delen van Duitsland en geheel Italie waren verloren. Sukses op sukses had de griezelige Korsikaan behaald.
Bij iedere nieuwe Jobstijding schokten de hoofden van de
goede Weners verschrikt op, keek men elkander bedroefd
aan, mompelde men grimmige verwensingen; men beschuldigde nu eens de Pruisen en Zuidduitse staten, dan weer de
Russen en Engelsen, men las de nieuwe verordeningen van
de oostenrijkse regering, de dekreten van de troepenkommandanten, de oproep van de beminde majesteit, reeds half getroost en gaarne in geestdrift ontvlamd : een nieuwe oorlog!
Goed, men was een grote natie met een eerbiedwaardig
heersershuis, men zou zich de kultuur niet laten ontnemen,
men zou religie en goede zeden weten te verdedigen, al moest
ook kunst en gezelschapsleven er een poosje onder lijden. Er
openbaarde zich veel edele gezindheid, ook zij sloot zich stellig niet uit, maar zij kwam ook in niets naar voren (behalve
dan in haar zo nauwgezet beoefende politieke studies), ja,
wanneer zij 's avonds in haar behaaglik ingerichte woning
terugkeerde, glimlachte zij verachtelik. In de grond permitteerde zij de anderen hun vaderlandse geestdrift niet, en wanneer zij in liefde aan Wenen dacht, schaamde zij zich tegelijkertijd. Er was strijd om het opperbevel, dat aartshertog Carl
niet kreeg. Het herfstweer was troosteloos. Kou, veel nevel, en
de regen stroomde onophoudelik. Toen kwam de schande van
Ulm: generaal Mack met een sterke troep gevangen. En daarna Austerlitz. Er was een kwaad wonder geschied, dat de
aterling tegenover zo veelvoudige overmacht overwinnaar
was gebleven. En hoe had hij overwonnen! Wenen, de keizerlike stad, lag weerloos prijsgegeven. Treurig, ja deemoedig
wachtte men de intocht van de „hoyden". Toen had zij haar
besluit genomen.
De forse Murat was aan het hoofd van zijn troepen binnen
gemarcheerd. Was het niet een wenk van het lot, dat zij
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door een bij een bevriende familie ingekwartierde hoge
franse officier met de maarschalk, die Napoleons zwager
was, had kunnen kennismaken? Hoe anders de Fransen te
naderen, dan door hen als Fransen te nemen? (En de
Weners? Stond het daar werkelik veel anders mee? Neen,
zij wilde niet aan zekere gebeurtenissen denken.) Holofernes, de woeste stier, was door die voortreffelike vrouw
geveld.
Als goede katholieke had zij Been bijbel in huis. Maar zij
bezat het zeer stichtelike werk van een goede vriend, de
prior uit Lilienfeld, die in een opgewekt-vrome stijl ook de
vreselike gebeurtenis voor de muren van Bethulia met alle
ingetogenheid had naverteld. Vaak had zij deze geschiedenis
gelezen. Het boek lag steeds op haar naaitafeltje. Het viel
vanzelf bij dit hoofdstuk open, zo vaak zij er in bladerde.
„De daad van Judith" luidde de titel.
Haar teleurstelling, toen zij in een zwarte sluier vermomd
in haar rijtuig precies om elf uur 's avonds voor het Westportaal van het slot Schänbrunn wachtte, de regen op het
rijtuig trommelde en de schildwachten haar onverbiddelik
terugwezen, eerst onverschillig en toen met ironiese troostwoorden en meer of minder galante grappen, haar woede
en teleurstelling waren zo groot, dat zij in de eerste opwelling
besloten was, nooit meer iets met het „monster" te doen
te hebben, met een man, die haar zo zwaar beledigd had.
Dat was haar nog niet overkomen, zo smadelik en zonder
het minste woord van verontschuldiging in de steek te worden gelaten. Het was altijd met tedere wellevendheid toegegaan, zo vaak zij van haar vrijheid, verheugd en liefderijk
schenkend, gebruik had gemaakt. Alleen zo'n sansculotte
en kurige despoot, dacht zij boos, kon zich dat veroorloven.
En daarbij vergat zij bijna, welke een bloedig spel het
rendez-vous had moeten dienen, waarvoor de Korsikaan
dank zij zijn door hem zelf graag vermelde ster bewaard
gebleven was. Zij voelde niets dan de vernedering, die haar
vrouweneer overkomen was, en huilde, weer thuis, toornige
tranen.
Maar eindelijk kwam er een gedachte in haar op, die haar
een weinig kalmeerde en haar weer een beetje moed gaf.
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Ten slotte had Napoleon haar nooit gezien, wist verder niets
van haar, en dus had zij zichzelf niets te verwijten, dat hij
zich zo gedroeg en zijn oorlogs- en regeringsaangelegenheden
belangrijker vond. Eerst nu werd zij zich er goed van bewust,
dat zij elkander niet kenden en in welke hachelike situaties
zij zich begeven wilde. Zulke avonturen waren niet naar haar
aard, al deed zij overigens in vrolike ijver om zichzelf en
anderen genot te schenken, in niets voor haar vriendinnen
en kennissen onder. Maar dat had zij nu ter wille van het
grote doel op zich genomen, voor Wenen, voor de vrijheid,
voor haar grote, edele vaderland, dat er toch altijd nog was,
al wisten zo velen het nauweliks meer, die niet eens trots
waren op dit laatste toevluchtsoord van de kultuur.
Zij zuchtte een beetje, toen zij in haar gedachten zo ver gekomen was, maar toen beet zij de stralend witte parels van
haar tanden op elkander en sloot grimmig de fijne lippen er
over. Nu zou zij hem dus in de toekomst nog beter kunnen
haten, nadat hij haar ook nog deze belediging had aangedaan. Het sprak eigenlik van zelf, dat zo'n wereldhistoriese
daad niet met de eerste slag gelukte. Hoe, mocht zij wanhopen, zoals al de anderen, die niets konden dan jammeren?
Waartoe had men haar dan nodig, wanneer zij niet sterker
was? Ah, al erg genoeg, dat er geen andere uitweg meer
was, dat zij zich er toe moest lenen, natuur en eer aan deze
verschrikkelike man op te offeren!
Zo stond zij daar nu midden in haar kamer, met neerhangende armen en diep gebogen hoofd, de blauwe ogen dromerig half gesloten, berustend, bereid: zij was het offer, dat gebracht moest worden. Zij was erg ontroerd en een zacht
medelijden met zichzelf streek liefkozend over haar rug.
Welke duistere macht dreef haar tot deze daad, had haar uit
haar stille, intieme leven gerukt? Wat moest er van haar worden — daarna? Maar zij moest het doen. Nu richtte zij zich
weer op, haalde diep adem en liep een paar maal driftig door
de kamer. Daarna snelde zij naar haar schrijftafel en schreef
— in zeer vloeiend frans — aan Murat het volgende briefje.
„Beste maarschalk," schreef zij. „Het is stellig niet uw schuld,
dat ik vandaag bijna een uur tevergeefs voor het Westportaal
heb gestaan." Daaraan twijfelde zij ook geen ogenblik. Maar
zelfs wanneer zij van een andere mening zou zijn geweest,
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zou zij hem moeilik verwijten kunnen maken, zolang zij zijn
hulp nodig had. „Het moeten stellig zeer belangrijke staatszaken zijn geweest, die Zijne Majesteit noopten, zeer onfrans
tegen de wetten der galanterie te zondigen. Diezelfde wetten
raden mij, het bedroevende voorval gauw te vergeten. Laten
wij aannemen, dat het niets dan een vergissing was, waaraan
het ongeduld van mijn hart schuld droeg. Wanneer hebben
vrouwen ooit acht gegeven op de datum, zelfs al leven zij
midden in de historie? Goed, laten wij aannemen, dat ik niet
vandaag, maar eerst morgen om I1 uur voor de bedoelde
poort moest staan. Wilt u de goedheid hebben, mij bijtijds
met een regeltje te bevestigen, dat ik mij ditmaal beslist niet
vergis? U hebt mij al zoveel vriendelike goedheid betoond,
geachte maarschalk, dat ik het waag, u nog eens met een
verzoek lastig te vallen. Want zo iedereen weet, dat u Napoleons zwaard bent, dan komt het mij meer toe te weten, dat
u tevens zijn welwillend oor bent. Moge de weg van het oor
naar zijn hart vrij en kort zijn. Daarop berust, naar ik
meen, niet alleen mijn, maar Frankrijks gehele geluk. Uwe
u hartelik genegen..." Zij ondertekende snel.
Goddank, hij is ijdel, zuchtte zij, terwijl zij haar diplomatieke
kunststuk opvouwde, om het in de envelop te doen en deze
dicht te lakken.
's Nachts nog stuurde zij haar dienstmeisje met de brief naar
de kommandantuur. Eerst de volgende middag ontving zij
antwoord. Een onbezorgd vrolik antwoord, dat de anatomiese
vleierij op pikante wijze voortzette en teruggaf en ook een
woord van verontschuldiging niet liet ontbreken. En het antwoord was positief. Napoleon ging akkoord met het nieuwe
voorstel.
Zo kwam het, dat de keizer zijn paleisprefekt De Saint-Didier
streng gebood, niet weer te vergeten, wat hij zelf vergeten
had, en deze de beide sekretarissen Meneval en Fain verzocht,
na elf uur generlei „overbodig" bezoek meer toe te laten, aan
de hofmeester Dunan opdroeg, de beide vertrekken, die de
keizer tot prive gebruik dienden, van alle passende gemakken, zowel als van wijn, een paar koude schotels, vruchten en
lekkernijen te voorzien en de gardes, die van acht tot middernacht de wacht hadden, op 't hart te drukken, bij de
komst van een dame in een zwarte sluier voor het West-
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portaal de grootste diskretie en beleefdheid in acht te nemen.
Er werden nauwkeurige bevelen gegeven, langs welke trappen, gangen en zalen de dame zonder veel gevraag en opzien
naar de vertrekken van de keizer gebracht moest worden,
aan wie onverwijld melding moest worden gemaakt van haar
aankomst. Zo kwam het, dat de maar tien minuten te laat
arriverende dame ditmaal dadelik uit het rijtuig werd geholpen en zij haastig, want het regende weer, naar de kleine
hal achter het Westportaal werd gebracht, waar twee lakeien
haar ontvingen en haar, zonder dat zij een wens behoefde uit
te spreken, met eerbiedig zwijgen beduidden, hen te volgen,
wat zij na een nauweliks merkbaar hoofdknikje ook deed.
Zo kwam het, dat niemand het pistool ontdekte, dat zij onder
haar linker borst, vlak boven haar wild kloppend hart, met
een rote zijden lint onder haar japon gebonden had.
De kamer, die Napoleon voor zijn prive gebruik had bestemd, was niet groot. Ze werd rijkelik verlicht door twee
wandluchters, die zich in de spiegel met gouden lijst boven
de schoorsteen spiegelden. Het haardvuur verspreidde een
aangename warmte. Zijden behangsels, waarop papegaaien
in een struikgewas van pastelkleurige bloemen fladderden,
bedekten de vakken tussen de lambrizering. Het hout was
ivoorwit en de gouden sierstrepen, die ook over de gesloten
blinden liepen, hadden een aangenaam doffe tint. De deur
van de zijkamer stond open. Het was de slaapkamer. Zij zag
het bed : onder een kolossale baldakijn van zeegroen fluweel,
waarboven een gekroonde adelaar uitstak. Daar, dacht zij.
Haar hart hamerde. Daar hadden de monarchen gerust, keizer Frans, die nu waarschijnlik in 011miltz of in Hongarije
was, Leopold en de grote Maria Theresia! Zij was zo ontroerd door deze gedachten, dat al het andere daarbij voor
haar wegzonk. Zij voelde het als een ontwijding, dat zij hier
zat, op de ongemakkelike stoel, die zijn gouden poten, als
leeuwenklauwen gesneden, diep in het zachte tapijt groef.
Maar zij moest lang wachten, en zo hadden haar gedachten
tijd, terug te keren naar haar taak. Ja, het was haar, alsof
deze haar hier eerst volkomen duidelik geworden was. Het
was absoluut onverdraaglik, dat Napoleon nu hier in en uit
liep. „Onverdraaglik", mompelde zij, terwijl zij verheugd
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bemerkte, dat zij de schroom verloor, die zij toch nog niet
geheel had kunnen afleggen. Tegenover deze heilige muren
was hij niets anders dan zij zelf, een gewone sterveling. En
wat voor een mens! Al het Teed, dat hij over de volkeren gebracht had, al de stromen bloed, die reeds vergoten waren!
Dat alles door deze man, die niets rechtvaardigde dan zijn
wreed geluk, zijn gewelddadigheid, zijn goddeloze eerzucht!
Neen, zij wilde zich noch door zijn geluk, noch door zijn aangematigde keizerstitel laten intimideren. Zij wilde het nu ook
niet meer zwijgend door de vingers zien, dat hij haar gisteren
had laten zitten als een onbeduidend meisje. Hij zou leren,
hoe men zich moet gedragen. Dat was zij aan zichzelf verplicht!
Maar minuut na minuut ging voorbij, zij zat daar maar te
wachten, terwijl zij wist, dat de keizer ondertussen over de
vrede onderhandelde, met de ongelukkige parlementairs zijn
kat- en muisspel speelde en blijkbaar geen eind kon vinden,
zo'n plezier had hij er in. Een nieuwe golf van verbittering
en verontwaardiging sprong in haar op, waarin zelfs de toorn
over haar belediging van gisteren verdronk.
Daar zij niet voortdurend niets kon doen, stond zij vastberaden op en doofde de kaarsen in de ene wandluchter uit. De
kamer zonk in een mild, warm aandoend schemerlicht, dat
heel geschikt was voor de stemming, die zij voor haar plannen nodig had. Op zichzelf beschouwd, had zij voor de indruk van haar verschijning zulke hulpmiddelen geenszins
nodig. Haar uiterlik was hoogst aantrekkelik, Murat had
absoluut niet teveel gezegd, ja, zijn noodgedrongen militair
karige gevens behoeven dringend aanvulling, om het liefelik
geheim van haar indruk op het spoor te komen.
Want de bekoring van haar verschijning berustte minder op
de gewone voortreffelikheden, die hij niet ten onrechte vermeld had, dan op de verrassende kontrasten, die zij tot elkander vormden, en die zich toch door hun frisse vastheid tot een
natuurlik, bloeiend geheel verenigden en zich met onbekommerde vrijgevigheid ten toon stelden. Haar korte, kunstig
verwarde krulhaar was buitengewoon zwart, en toch waren
haar ogen zo blauw, dat zij het hele gezicht licht maakten.
Zij hield ze een beetle te wild geopend, wat ze een tegelijk
angstige en grappige uitdrukking gaf, en ze glinsterden, alsof
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zij juist had gehuild. (Weliswaar had zij thuis een beetje belladonna genomen.) De huid van handen en borst was teer
en zeer wit, maar op haar wangen lag de rozige frisheid van
een landmeisje. Haar mond was vol en als 't ware onvoltooid
als bij een kind, en toch lag er in de mondhoeken een rijp,
lokkend lachje, dat niet voorbij gezien kon worden. Ondanks
haar bevallige gestalte lag er iets onstuimigs, ja bepaald
robuusts in haar bewegingen. Zij nam grote stappen, als een
spaanse danseres, ook haar armen zwaaiden energiek en zelfs
wanneer zij rustig stond, maakte het vaak de indruk, alsof zij
juist uit een geweldige werveling tot stilstand was gekomen,
nog wankelend door de hevige vaart.
Haar japon was zorgvuldig en gelukkig gekozen. De taille
zat naar de mode dicht onder de oksels en de kleine, zeer
hoog zwevende boezem, en was bovendien nog met een brede
geplisseerde ruche afgezet, zodat in geen geval iets van het
pistool ontdekt kon worden. De ragdunne wijde rok deinde
over een zalmkleurig onderkleed, welks kleur haar schouders
nog bleker en tederder liet schijnen, want het poeder, waarmede zij niet zuinig was geweest, zou niet eeuwig blijven zitten, — dat nam zij in elk geval aan. Niet minder omzichtig
en met goede smaak was haar ondergoed gekozen, waarover
niet verder moet worden geschreven. Er was een geritsel van
zijde, wanneer zij zich bewoog. Maar bij alle zorgvuldige
voorbereiding liep zij zo natuurlik als een jong meisje, dat
over verlaten velden gaat.
Opeens stond hij daar, de ene hand in het witte vest. De
andere, linker, fiadderde een paar maal heen en weer, toen
de jonge vrouw groetend opstond, en trok zich meteen weer
achter zijn rug terug. Hij droeg, zoals gewoonlik te velde, de
eenvoudige groene jas van zijn Gardejagers, met twee miniatuur ridderorden in zijn knoopsgat. Een rijkelik afgedragen,
niet eens helemaal schone jas, en zonderling genoeg was het
eerste, wat zij aan hem opmerkte, een grote vlek op zijn vest,
ter hoogte van zijn borst.
Zij was vlug weer op haar stoel gaan zitten. Nog altijd bekeek
hij haar met nuchtere opmerkzaamheid, zonder dat er iets
op het bleke masker van zijn gezicht te lezen was.
„U draagt geen sieraden. Is dat gewoonte in Wenen?" vroeg
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hij. Hij sprak zacht, met een hoge, melodieus klinkende
stem.
„Gewoonte? Neen," zeide zij verward en ergerde zich over
haar verwarring, zodat zij nog verwarder werd. „Maar het
schijnt mij toe, dat niet bij iedere japon sieraden passen..."
„Een mooie japon," viel hij haar onhandig in de rede en
wendde toen zijn blik af, om over iets na te denken. „Overigens hebt u gelijk, men moet niet meer wapenen gebruiken,
dan nodig zijn. Ik doe net zo."
Zij sprong op, haar ogen waren nog groter geworden en keken
hem verschrikt aan. Wapenen? Had hij haar in de eerste
sekonde al doorzien? Had zij zich al verraden? Maar waarmee dan? Hoe dan? Het kon alleen, dat iemand hem gewaarschuwd had. Maar geen levende ziel wist van haar plan
af... Neen, hij vermoedde niets, om Godswil kalm nu, dacht
zij gejaagd, anders maak ik mij nog werkelik verdacht. Men
moet niet meer wapenen gebruiken dan nodig zijn? Natuurlik,
sieraden en edelstenen zijn niets anders dan wapenen, wapenen van de koketterie...
„Ik dank u, sire," zeide zij en keek naar haar handen, die zij
in haar schoot gevouwen had. „U bent heel vriendelik, wanneer ik u goed begrepen heb. — Ik moet om verontschuldiging vragen, ik ken maar slecht frans."
„O, dat hoeft ons niet verder te hinderen," antwoordde hij
en glimlachte een ogenblik om haar uitspraak, welker schoolmeisjesachtige onbeholpenheid zij nog wat overdreven had.
„Wij zijn niet bij elkaar gekomen om te babbelen!"
Waarlik, er was niet veel te merken van franse galanterie. Zij
sprong opnieuw op en beet de tanden op elkaar. Wat een
monster! dacht zij. Ik ben gekomen, om de wereld van hem
te bevrijden. Nu zal het niet lang meer duren... Wat is zijn
gezicht grauw en opgeblazen. En wat trekt hij voortdurend
met zijn rechterschouder en knijpt hij daarbij zijn mondhoek
samen. Hij heeft een buik. En die vlek op zijn vest... Ik moet
mij offeren!
Maar waarom sprak hij niet? Waarom stond hij haar weer
aan te staren? Dacht hij dan, dat hij met geen enkele vorm en
regel van fatsoen rekening hoefde te houden? Waarvoor hield
hij haar? Ah, hij zou gauw begrijpen, wie zij was. Zij was
niet van plan, zich langer te laten beledigen. En dus keek zij
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hem vast met haar blauwe, zij het ook nog angstig open
gesperde ogen in het gezicht. „Uwe Majesteit heeft mij laten
wachten," zeide zij zacht. „Ik weet wel, dat de zaken voorgaan. Als ik ongelegen mocht zijn gekomen..."
Weer viel hij haar in de rede. Neen, dat was niet het geval.
Hij verontschuldigde zich zelfs voor zijn te-laat-komen en
ook meteen, dat zij gisteren tevergeefs hierheen gekomen was.
Dat was erg onhandig van zijn bedienden geweest. Hij ging
naast haar zitten aan de kleine marmeren tafel met de vergulde poten, die met hun vele versiering voor haar flikkerende blikken schenen te trillen.
„Bent u getrouwd? Hebt u kinderen, madame?"
Zij schudde kort haar hoofd. „Ik ben weduwe," zeide zij.
„Oh," zei hij medelijdend. „Het is bitter voor een vrouw,
alleen te zijn."
Zij dankte hem voor zijn begrip en verzocht toen, dit thema
te mogen verlaten.
„Woes maar niet bang," zei hij glimlachend, „ik laat u niet
nagaan, hoewel ik zou kunnen wedden, dat de naam, die u
aan de maarschalk hebt opgegeven, vals is. Toch zou het goed
zijn, wanneer u alleen stond. Ik heb geen waardering voor de
lichtzinnige vrouwen, die hun plichten vergeten." Hij kneep
zijn linker mondhoek alweer samen. „In Parijs lopen veel van
zulke vrouwen rond. Zij denken dat zij, omdat er in hun salons een paar kletsers en mooie robes zitten, en omdat zij een
paar boeken gelezen hebben, geen degelike echtgenoten en
goede moeders meer behoeven te zijn. Maar zij zijn in het
beste geval vervelende blauwkousen, die een echte man ontvlucht als de pest. — En in Wenen? Het schijnt bier beter
daarmede te staan."
Kon hij dan helemaal niets zeggen, zonder haar zijn wantrouwen en zijn minachting te tonen? Zag hij niet, dat hij
met een dame te doen had? En zelfs wanneer hij nu eenmaal
van haar hope bedoelingen niets weten kon, moest hij het
beslist als zo verwerpelik beschouwen, wat zij deed? Wanneer zij hem nu eens werkelik liefhad? Dat kwam toch voor,
dat een vrouw verliefd werd op een man, die zij nooit in
levenden lijve gezien had, maar wiens naam en daden op
aller lippen zijn, dat zij steeds meer van hem vervuld is, zich
steeds hartstochteliker tot hem voelt aangetrokken, hoe vaker
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zijn naam klinkt en er van zijn verwonderlike daden, verwenst en geprezen, sprake is; zij het ook vervuld en aangedreven door haar eigen gloeiende fantazie, door het stralende
beeld, dat zij zich zelf bij deze naam geschapen heeft. Maar
wat wist die man daar van de vrouwen? Hoe kon hij iets
weten, waar hij hen zo behandelde? Zij moesten hem toekomstige rekruten baren en hem en zijn soldaten een paar
aangename uren bereiden, indien er juist tijd genoeg voor
was. Barbaar, Attila! dacht zij verontwaardigd en niet zonder voldoening, want waarlik, zij had zich niet in hem vergist, ieder woord, dat zij moest aanhoren, iedere trilling in
zijn stenen trotse gezicht gaf haar meer recht tot haar heilige
toorn en tot haar grote taak. Hij verachtte de mensen, waarmede hij naar zijn luimen speelde, hoe had hij de vrouwen
moeten uitzonderen? Daar zat de tiran. Haar zaak was
duidelik!
Intussen duurde het zwijgen tussen hen beiden nu al een
flinke poos en al scheen Napoleon, in zijn gedachten verzonken, het ook niet te bemerken, zij zelf voelde zich er hevig
bedrukt en aangespoord door, alsof hij haar gedachten ten
slotte toch nog zou raden, wanneer zij nog langer zweeg,
terwijl zijn wantrouwen met iedere zwijgende sekonde moest
stijgen. Hij had haar iets gevraagd. Zij moest eindelik antwoorden. Zo dwong hij haar! Zo deed hij nu de hele wereld
geweld aan, eenvoudig al doordat hij er was. Wat had hij gevraagd? Ja, hij wilde inlichtingen hebben over Weenen, of
men daar meer overeenstemde met zijn lansknechtsinzichten.
Nu, dan kon zij hem ten minste vertellen, wat zij dacht. Men
kon het haar .niet kwalik nemen, wanneer zij van Wenen niets
liet zeggen.
„Wat Wenen betreft," zeide zij eindelik en richtte zich stijf
op, „ik heb nergens gehoord, dat onze dames hun gezelschapsplichten niet met hun familieplichten zouden weten te
verenigen. Zij houden van hun kinderen, zoals overal, maar
zij zijn niet minder trots op hun Haydn, Beethoven en Clementi, die in hun salons musiceren, en op de vrolike gratie
van hun feesten."
Maar Napoleon luisterde niet naar haar trotse verklaring, en
nu bleek ook, waarmede hij bezig was geweest. Het was, alsof
het hem werkelik nog gelukt was, ten minste een stuk van
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haar onstuimige gedachten te raden. „Is het waar, dat u mij
liefhebt, madame?" vroeg hij. „En mij nog nooit had gezien?"
Zij moest een ogenblik de ogen sluiten, eer zij adem kon halen. „Op afbeeldingen heb ik u vaak..." fluisterde zij. Zou zij
nu niet eenvoudig uitschreeuwen, dat zij hem haatte, dat zij
hem haatte, dat zij hem verafschuwde als niemand en niets
anders op de wereld? Wat verlangde hij van haar? Een liefdesverklaring? „Sire," mompelde zij met inspanning, „er
zijn sommige dingen, die een vrouw lichter vallen dan
woorden."
„Maar het interesseert mij zeer," zei hij, zonder verder acht
op haar te slaan. „Ik wil u openhartig bekennen, dat ik tot
dusver niet geloofd heb, dat er zo iets bestaat. De mensen
vergissen zich licht, maken zich iets wijs of zijn — vergeef
mij — zijn gek. Zo beminnen zij en zo haten zij. Ja, met de
haat is het precies hetzelfde. Kunt u zich voorstellen, dat
iemand mij heeft willen vermoorden, die mij in 't geheel niet
kende, die ik nooit ontmoet heb, die alleen maar iets over
mij heeft horen verluiden, wat zo onder jonge mensen gekletst wordt? Dat is gebeurd. Pas twee dagen geleden. De
jonge man heette Stapps of zo iets." Hij moest uitvoerig van
het geval vertellen, dat hem blijkbaar diep getroffen had.
Het betrof een jonge man, die pas i8 jaar oud was, zoon van
een protestantse domine uit Naumburg. Vlak voor de parade
op de binnenplaats van het paleis was hij door generaal Rapp
ontdekt en gearresteerd. Behalve het lange mes, waarmede
hij de moord had willen begaan, droeg hij alleen nog het
portret van een jong meisje, waarmede hij verloofd was, bij
zich. Ook zij scheen de keizer niet minder te haten dan hij,
en wanneer zij nu moest vernemen, dat zijn plan mislukt was,
dan zou zij erg bedroefd daarom zijn, ja, daarom alleen, onverschillig, wat er met haar verloofde gebeurde. Dat had hij
zelf tegen de keizer gezegd, want Napoleon had hem bij zich
laten komen en door een dokter laten onderzoeken, hij was
er van overtuigd, dat de jonge man koorts had of eenvoudig
waanzinnig was. Want hij had Been enkele lastgever. Niets
dan zijn haat, zijn doldriftige overtuiging, dat er voor Duitsland nooit vrede zou zijn, zolang Napoleon leefde, had hem
er toe aangedreven. En daarom verwierp hij alle genade. Hij
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was gelukkig, voor zijn vaderland te kunnen sterven. Wanneer men hem in vrijheid stelde, zou hij opnieuw trachten,
hem te doden. Zonder enige grootspraak, op een bescheiden
toon, had hij deze verschrikkelike woorden gesproken. In zijn
koude vastberadenheid, in zijn grenzeloze haat boven alle
menselike vrees verheven, voor geen natuurlike aandoening
meer toegankelik...
Napoleon zweeg en schudde afkeurend zijn hoofd.
„En waar is hij nu?" vroeg zij met een beklemde stem.
De keizer streek met een vegende handbeweging over de marmeren plaat en stiet, beledigd over zoveel zinneloze razernij,
verachtelik de lucht door zijn neus. „Men heeft hem natuurlik moeten doodschieten."
Zij kreunde zachtjes. Zwijgend, met dappere zelfbeheersing,
had zij geluisterd. Maar deze laatste bepaald onmenselike
onverschilligheid greep haar aan, zij bibberde van onzetting
en gloeide tegelijk van wanhopige verontwaardiging, al kon
zij er nu ook zeker van zijn, dat hij niets vermoedde. Ja, het
hmderde haar nu zelfs, dat hij niets vermoedde. Zij voelde de
brandende lust, zich te verweren, hem te tergen, zij moest
hem tonen, dat zij zich niet liet intimideren door zijn droevige verhalen. „Ik bewonder hem!" stiet zij uit. „Ik zou willen, dat ik het ook kon. Een patriot..."
„Een dwaas," verbeterde Napoleon met kalme nadruk.
„Krijgt Pruisen ook maar een bekwame staatsman er door,
dat ik er niet meer ben?"
„Maar het zal bewaard blijven voor Italie's lot en dat van
zo vele andere landen!" Dat moest zij hem altans zeggen.
Was zij niet op de hoogte van de politiek? Zij was niet
zoals de kinderachtige vrouwen, voor wie deze ernstige
problemen helemaal niet aanwezig zijn, zij had ze vlijtig
en hartstochtelik bestudeerd.
Maar Napoleon scheen het helemaal te vergeten, dat hij met
een vrouw sprak, zo van-zelf-sprekend ging hij op haar woorden in. „Wacht u toch af," zei hij scherp. „Zijn de Fransen
niet heel tevreden met mij? Zonder dat ik Fransman ben?
Ik zal heel Europa in orde brengen. Waarom houden jullie
niet liever van Europa dan van jullie poppestaten, die alleen
maar door het een of andere dwaze toeval ontstaan zijn en nu
hulpeloos verstrooid op de kaart staan. Dat is niets dan ge-
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dachteloosheid. Of is Europa jullie te groot? Nu, ik zal jullie
die liefde wel inplanten."
„En u, sire, houdt u er van?"
Maar hij had al genoeg van het plotseling zo heftig en luid
geworden gesprek, hij maakte een afwijzend gebaar, kneep
opnieuw een beetje spottend zijn linker mondhoek samen en
ook zij bezon zich weer. „Uwe Majesteit moet mij mijn onbetamelikheid vergeven. Het was een ongelukkige geschiedenis, die u vertelde voor een Pruisische.
„Nu, waarschijnlik wel voor iedere vrouw. I k was de zondaar." Hij stond op, keek weer een ogenblik aandachtig naar
haar en glimlachte tevreden. „In ieder geval hebt u veel
begrip voor de onstuimige jonge man getoond, madame. Dus
mag ik ook veel van uw gevoelens verwachten." Hij ging
naar de zijkamer en stak een kaars aan.
Zij zat op de uiterste rand, geheel aan het ondereind van het
keizerlike paradebed, ver van de kaars op het nachttafeltje,
die Napoleon aangestoken had. Het nachttafeltje fonkelde
met zijn gepolijste houtvlakken en zijn beslag van goudbrons,
terwijl zij zelf slechts als een zacht glanzende vlek voor haar
zware schaduw, die de rood-fluwelen wand achter haar opving, te zien was.
Op het nachttafeltje stond een bord met vruchten: een als
goud glanzende peer en een paar pruimen. Ook dat was het
werk van Napoleon, die eindelik besloten had, zich attenter
en gastvrijer te tonen. Weliswaar had hij, terwijl hij tamelik
rusteloos en verstrooid tussen de beide kamers heen en weer
liep, zich uitsluitend zelf aan de vruchten gehouden, zodat
hij het bord zelfs al eens bijgevuld had, toen hij het bemerkte.
Koppig was hij op zijn oorspronkelike vraag teruggekomen,
wat hem gelegenheid gaf, zich naar zijn gewoonte in markante zinnen over zijn onderwerp uit te laten. Dat de liefde
ineens komt, zoals La Bruyere beweerde, verklaarde hij voor
onjuist. „Alles in de natuur heeft zijn verloop en verschillende
stadia van ontwikkeling." Blijkbaar viel het hem moeilik, tot
het natuurlike of te dalen, had hij daarom zulk een soort van
inleiding nodig en zo hielp hij zich met zijn uitspraken over
zijn twijfel heen.
Daar hij Been ernstig antwoord op zijn woorden verlangde,
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kon zij zich met grote koncentratie in haar taak verdiepen.
Zij was nu van zins, geen tijd meer te verliezen. Dit besluit
maakte haar weliswaar niet zo kalm, als zij gehoopt had,
maar de daad nog eindeloos uit te stellen, zou zulk een marteling voor haar zenuwen zijn, dat zij zich er niet meer tegen
opgewassen voelde. En waartoe ook? Wanneer zij haar pijn
kon bekorten, wanneer zij zich het uiterste besparen kon, zou
het toch zinloos zijn, zich al te precies aan het bijbelse voorbeeld te houden. Gebeurde niet alles als er op berekend, haar
bij te staan? Zij had zich op zijn uitnodiging dadelik terug
getrokken en „het zich gemakkelik gemaakt", zodat zij nu
slechts in haar japon behoefde te grijpen, waar in de zorgvuldig los bevestigde strik het pistool hing. En zoals hij nu heen
en weer liep tussen de kamers, regelmatig als de slinger van
een klok, in de andere kamer verdween en weer opdook, leek
dat niet op een toneelrepetitie, waarbij men de moeilike
scene steeds weer herhaalt, om iedere greep, iedere beweging,
precies te kunnen berekenen? Ja, ik heb gewoonweg het idee,
op het toneel in het Burgtheater te zijn, zeide zij in zichzelf,
of in het Theater an der Wien... Zij zat heel stil, zo licht en
losjes mogelik, met haar hand onder haar borst aan het
pistool, zag hem opnieuw binnenkomen, hoorde hem naar het
nachttafeltje lopen, spreken, weer een vrucht nemen, koortsachtig berekende zij de afstand, zijn passen, zijn houding.
Plotseling stond er iemand in de deur. Zij slaakte een gil. Het
was mijnheer Meneval, de eerste partikuliere sekretaris. Verlegen keek hij een andere kant uit en maakte tegelijk een buiging, een papier in zijn hand houdend. De magere silhouet
met de afvallende schouders en dunne benen vulde de deur
nauweliks voor de helft. Napoleon lachte. „Heeft hij u laten
schrikken, madame?" riep hij vermaakt. „Ja, die heeft weinig begrip voor onze idylle. Maar wij mogen het hem niet
kwalik nemen, ik ben hier om zo te zeggen te velde." Hij
nam de brief van hem aan en trok zich, nadat hij er nauweliks een blik op geworpen had, achter de sekretaris in de
andere kamer terug.
Zij zat verstijfd, zij hijgde niet eens meer. Waarvoor zij de
gestalte, die daar plotseling, dreigend als een diender, in de
warrelige nevel van haar gedachten was verschenen, had gehouden, vroeg zij zich niet af, maar een grenzeloze moede-
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loosheid greep haar aan. Zij had gefaald. Bij het eerste kleine
incident was zij bezweken. 't Scheelde maar een haar, of zij
had het wapen laten vallen... Was zij er dan niet op bedacht
geweest, dat zij hier nooit werkelik alleen met hem was? Dat
het slot vol mensen was, vol beambten, lakeien, officieren en
soldaten? Ja, dat zij hier als 't ware in de val zat, wat er ook
gebeurde? Dat er eigenlik helemaal geen hoop voor haar bestond, wanneer het schot eenmaal gevallen was, deze kamer
weer levend te verlaten en over al de gangen, zalen, trappen
en binnenplaatsen weer naar buiten te komen?
Maar deze volkomen reddeloosheid, die zij nu stil, met ingehouden adem, in heel z'n nuchtere onverbiddelikheid besefte, vervulde haar met een woedende wanhoop, met een
verbeten wil om zich te wreken voor dit onafwendbaar eind.
Wanneer het dan nu afgelopen moest zijn met haar leven,
met haar mooie leven (Ach, het was toch vaak mooi geweest! En zij was nog zo jong, zo jong!), dan moest hij mee,
weg uit deze wereld, waarin hij zo veel ongeluk gebracht had.
0, zij zou er wel voor zorgen, dat het haar niet mislukte, zoals aan die jonge man, die arme drommel, die stellig schaamte
en spijt zouden verteerd hebben, als men hem niet had doodgeschoten. Nu, dat bedreigde haar tenminste niet, halverwege
te blijven steken. Een schot is een schot, definitief en dreunend. Of zij trof of niet, zij had haar werk dan gedaan, haar
leven was voltooid, zij was aan het doel. Wat had zij er goed
aan gedaan, dat zij het pistool had gekozen en geen mes, zoals die ongelukkige jongen! Weliswaar had zij er nooit aan
gedacht, met een mes te doden. En hoe had zij daarmee ook
moeten toesteken, met haar kleine hand midden in het levende vlees en tussen krakende beenderen? Toch was zij nu heel
tevreden over haar keus, en ook dat sterkte haar zeer. Zij was
verloren, nu goed, dan zou het ook niet goedkoop worden,
dan zou zij bewijzen, dat haar leven niet helemaal zinloos
was geweest. Zij richtte zich trots op. Waartoe zij zich nu
ook nog moest lenen, wat inderdaad nauweliks meer vermeden kon worden, wanneer zij er zeker van wilde zijn, tot een
schot te komen — zij verborg het pistool snel onder het
onderste hoofdkussen —, dat betekende nu niets meer tegenover het offer, dat zij op zich nam, dat had nu ook zijn
laatste dubbelzinnigheid verloren, overschitterd door het
3
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heldhaftige einde, dat zij tegemoet ging en dat zij voor de
mensheid op zich nam.
Zo helder en onverschrokken had zij de komende situatie nog
niet gezien. Nu zat zij daar bijna plechtig en dacht, hoeveel
haar al gelukt was, dat zij zo onopgemerkt en welgewapend
hier midden in het slot bij de keizer zat, terwijl buiten de
wachtposten voor alle deuren stonden, de baardige onderofficieren met barse blikken rondspeurden, overal de bedienden rondliepen, zonder iets te vermoeden en weldra te
vergeefs.
Intussen was het in de andere kamer erg levendig geworden.
Er waren daar nog meer andere heren binnen gekomen, met
wie de keizer heftig beraadslaagde. Namen als Talleyrand,
Graaf Stadion, von Haugwitz klonken, geldsommen werden
genoemd, er was meermalen sprake van Hannover, Tirol,
Oostenrijk en telkens weer van Pruisen, maar het was de
wachtende vrouw op het keizersbed onmogelik, zich op deze
woorden te koncentreren, hoewel zij tegen zichzelf zeide, dat
daar ongetwijfeld een beraadslaging van grote draagwijdte
over de vredesonderhandelingen plaats vond, en zij zich zeer
verdienstelik zou maken door nog bijtijds de zo belangrijke
beslissingen verder te geven. Maar haar gedachten dwaalden
telkens weer of en gingen uit naar de daad, die zij zich had
opgelegd, zodat zij iedere keer ontstelde, wanneer in de
andere kamer Napoleon weer het woord nam, want de keizer
schreeuwde nu. Schel en toornig flitsten zijn korte antwoorden op. En zelfs toen hij scheen te dikteren, klonk zijn stem
scherp en dreigend, alsof hij zijn toehoorders definitief tot
zwijgen wilde dwingen. Het waren enigerlei aanbiedingen,
maar hij zei ze als bevelen, onverbiddelik en onherroepelik.
De tegenwerpingen der anderen, die zijn zinnen onderbraken, werden dan ook steeds zeldzamer en ten slotte was alleen
hij nog maar te horen. Dit scheen hem zelf te bevredigen.
zijn woorden vloeiden nu milder en zonder nadrukkelike pauzen gemakkelik en rustig voort. Of was hij alweer alleen met
de sekretaris? Zij moest het we1 aannemen, en dat het nog
maar een brief naar Parijs was, die hij dikteerde, aan Foucher, de onvermijdelike kunner. Nu scheen hij ook hiermede
gereed. Hij zweeg. Nog eenmaal sprak hij en voegde er een
groet aan Josephine aan toe. „Groet mijn vrouw," zei hij.
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Het klonk bijna hartelik. Kort daarop opende hij de deur en
kwam weer binnen.
Hij zag er erg veranderd uit. De lijnen, die van zijn neusvleugels liepen, waren zware runen. Zijn kin zag er aan beide
kanten uit, alsof er aan geknaagd was, en dikke wallen hingen onder zijn open. Hij was toch nog altijd erg opgewonden. Hij was woedend, ondanks zijn vriendelike woorden zo
even, en het deed hem blijkbaar goed, zich te laten gaan.
„U hebt het goed, madame, u hoeft u niet met politiek te
bemoeien," zei hij bitter. „U hebt het beter dan ik." Hij
wierp de deur dicht en liep toen zwijgend verder, tot hij
schouderophalend bij de tegenoverliggende muur bleef staan
en zich omkeerde, zijn handen op zijn rug houdend. „Vrede!
Ja, ja, zij kunnen alleen maar steeds vrede roepen!" ging hij
minachtend voort. „Zo'n erbarmelike, roemloze vrede zou
een misdaad zijn aan iedere droppel bloed, die mijn dappere
kerels vergoten hebben. Ik zeg u, dat er niets jammerlikers
bestaat dan dat Parijs. 1k zou willen, dat ik Lyon tot hoofdstad kon maken, om dat gespuis maar niet meer te hoeven
zien." Hij liet zich op een stoel vallen en keek moede en treurig voor zich uit.
Zij keek hem verrast en argwanend aan. Had hij werkelik
zulke ongunstige berichten uit Frankrijk ontvangen? Was er
inderdaad iets waars in de geruchten, die al een hele poos
van onlusten in Parijs en Marseille en zelfs van een landing
van de Engelsen hadden willen weten? Maar waarom zei hij
haar dat? Wilde hij toch nog haar gevoelens peilen? Of was
hem er aan gelegen, dat ook zij deze geruchten, die de arme
generaal Mack al zo smadelik in zijn berekeningen hadden
bedrogen, hielp verspreiden? — Mijn God, moet ik mij dan
ook nog met deze dingen bemoeien? dacht zij zuchtend, hoewel zij tegelijk erg trots was op deze nieuwe taak, zich ook
in de hoge diplomatic met de keizer te meten.
„Ik begrijp inderdaad niet veel van politiek," begon zij voorzichtig. „Men zou eigenlik met de Parijzenaars kunnen meevoelen, wanneer zij vrede wensen. De hele wereld verlangt
naar vrede. Is het niet mooi, dat de volkeren eindelik eens
hetzelfde willen?"
En de keizer ging werkelik op haar woorden in, antwoordde
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eenvoudig en openhartig, waaraan hij op dit ogenblik behoefte had. Of zij misschien ook geloofde, dat hij van de oorlog hield? Wat een belachelike vergissing! Nooit was hij een
oorlog begonnen, waartoe men hem niet gedwongen had,
nooit! En hij trok altijd slechts met een bezwaard hart te
velde, want om recht en bestuur te regelen, zoals hij in
Frankrijk gedaan had, daarvoor had hij de vrede bitter nodig, en de kunstcn en wetenschappen helpen, mensen vormen, hun wegen en mooie steden en een gezonder leven verschaffen, hoe zou hij dat alles volbrengen, wanneer hij tegelijk ook nog plannen voor veldslagen moest beramen?
Wie had als hij bewezen, wat een zegen de vrede voor Europa
kon zijn? Maar de Parijzenaars jammerden slechts, omdat de
staatspapieren een beetje gedaald waren en de zaken niet
helemaal zo vlot gingen als vroeger.
Hij was klaar met zijn woorden en zij knikte beleefd en dankbaar voor zijn ernstige uitvoerigheid. Moest zij het goede
ogenblik niet benutten? Moest zij niet zien, of zij toch nog
niet iets voor Pruisen en Oostenrijk kon gedaan krijgen? Als
zij zich daarmede eens de daad kon besparen? Haar zware
werk? Dat toch in ieder geval veel verwarring, veel benardheid kon aanrichten, zolang Napoleons legers midden in het
land stonden? Zij wierp het door lokken omwaaide hoofd
achterover en keek met flikkerende open naar het plafond.
„Laat het u niet grieven, sire," begon zij onderzoekend. „De
kleinen zullen altijd alleen kleine motieven hebben, wij behoorden blij te zijn, wanneer het eens voorkomt, dat zij hetzelfde willen als de groten." Zij wierp hem een onderzoekende blik toe en ging snel voort. „En de groten zullen stellig
niet zo bekrompen zijn, om een paar francs meer of minder
belasting, om de een of andere onnozele paragraaf over een
stuk land het algemene schone doel in gevaar te brengen."
Maar zo eenvoudig ging het niet. Nog altijd zat Napoleon
somber naar de grond te kijken. Nu zuchtte hij zelfs. „Een
yolk van mopperaars en samenzweerders," mompelde hij.
„Uw Frans kan zijn halve land er bij inschieten, hij hoeft
zich maar op straat te vertonen en het yolk is verblijd door
zijn aanwezigheid en jubelt hem nog onder tranen toe. Maar
in Frankrijk moet iedere regering iedere week door een nieuwe
daad bewijzen, dat ze het nog niet verdient, naar de duivel
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gejaagd te worden. De roem van mijn veldslagen heeft mij
op de troon geheven. Maar wat moet ik doen, om de onverzadeliken met steeds groter overwinningen de mond te stoppen? De onruststokers van rechts en links zijn al bezig, de
massa opnieuw ontevreden te maken, houden hen hun
kleine offers en armzalige lasten voor, reeds jammeren zij om
de kolonies, die zij nooit gewild hebben en om de verloren
vloot, die ik pas voor hen geschapen heb. Neen, wanneer
deze vrede geen nieuwe schitterende overwinning wordt, dan
zijn de dagen van het keizerrijk geteld..."
Hij brak af, keek om zich heen, tot hij de vrouw op het
pronkbed ontdekt had en glimlachte verlegen. „Nu weet u
het dus. Men maakt het mij niet gemakkelik, vrede te sluiten."
Maar zij scheen zijn verbazingwekkende bekentenis in het
geheel niet opgemerkt te hebben, zij wist alleen, dat zij haar
diplomatieke arbeid nog niet voltooid had, en dat hij in een
gunstig weke en meegaande stemming was. Dus begon zij
zonder veel omhaal voor de verdrukte duitse staten te pleiten
en betuigde, hoeveel dankbare liefde hij zich met een slag
kon verwerven, wanneer hij zich nu als overwinnaar grootmoedig toonde, hoeveel steun en veiligheid dit ook voor zijn
verdere politiek moest betekenen en hoeveel zegen voor geheel Europa, dat hem toch zo na aan het hart lag.
Napoleon keek geergerd op. „Dank u," zei hij kort, „ik weet
er alleen genoeg van, madame."
Zij wilde het niet bestrijden. Maar in elk geval ging het hier
om gevoelens, en dus trof het heel gelukkig, dat hij ook haar,
een vrouw onder al die mannen hier, hoorde. Zij stond zelfs
op, om hem met een vertrouwend lachje te naderen, en legde
een hand op zijn schouder.
Hij keek naar haar op en greep haar hand. „U bent zelfs een
mooie vrouw, madame. Denk niet, dat ik het vergeten heb.
Ik zou een dwaas zijn, u nog verder met deze onaangename
geschiedenissen lastig te vallen."
„U geeft mij weinig moed, wanneer u mijn eerste verzoek al
dadelik afwijst." Zij trachtte, onder de halfgesloten oogleden,
lief en verleidelik te glimlachen. Het stond haar als een masker, waar haar bezorgde ongeduld met meisjesachtige gratie
onder uit keek.
„Neen," lachte hij, terwijl hij van het bekoorlike schouwspel
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van haar wanhopige inspanning genoot. „Zolang ik u zie,
zal ik moeilik deze kamer voor mijn werkkabinet houden."
„Maar de zorg om vreemde, onschuldige volkeren uw toorn
op de hals to laden, valt u gemakkeliker!" Het was vergeefs.
Zij gaf het op. Haar blauwe ogen flikkerden toornig, zij waren nu weer heel groot en haar wangen gloeiden.
„Ah!" riep hij waarderend. „Wat jammer, dat men u niet in
de plaats van die arme Haugwitz gestuurd heeft. U zou het
stellig beter gedaan hebben." En tegelijk trok hij haar tegen
zich aan en legde zijn arm om haar middel. Zij voelde zich
zo ellendig en vernederd, dat zij bijna op haar knieèn was
gezonken. Uit alle macht rukte zij zich los en vluchtte achter
de tafel. Daar stond zij, twee schreden van hem verwijderd,
ontsteld, met haar hand stijf voor haar gezicht, alsof zij zich
gebrand had. „Pardon," fluisterde zij, naar de een of andere
verklaring zoekend, nog altijd radeloos. Maar nu had zij iets
gevonden: „Daarop was ik niet meer voorbereid, sire, na de
hartelike groeten, waarmede u de keizerin bedacht... U dikteerde zo luid, dat ik het moest horen."
Napoleon werd weer ernstig en zweeg een poosje, eer hij antwoord gaf. „Bent u jaloers, madame? — mijn vrouw mag
haar gebreken hebben, zoals iedere vrouw, maar zij heeft
naast mij gestaan, sinds ik als jong generaal naar Parijs
kwam, een half leven."
„En vanavond? Alleen omdat zij niet hier is?"
„Neen, madame, zo moogt u niet over ons samenzijn spreken, als u ons beiden niet wilt pijn doen. De keizerin zou
zeker hier zijn, wanneer ik daarnaar verlangde; zij heeft mij
vroeger steeds op mijn veldtochten begeleid." Hij streek nerveus de lok van zijn voorhoofd en liet toen zijn vingers stijf
op zijn ogen liggen. „Wees daarom gerust, er gebeurt niets
lichtzinnigs. Ik wil haar in 't geheel niet meer liefhebben."
Weer zweeg hij een ogenblik, terwijl zij, nog verschrikt, maar
al met een geheel nieuwe belangstelling, naar hem keek. „En
wanneer ik dit kan denken," ging hij voort, „bedoel ik, dat
ik haar al niet meer liefheb. Al niet meer zo liefheb," verbeterde hij zichzelf en nam zijn hand weer van zijn ogen.
Zij luisterde niet zonder bevrediging, want nu waren zij op
een gebied gekomen, waar zij zich beter thuis voelde. Stond
het werkelik zo slecht met hem en Josephine? Men had el-
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kander in de salons wel al allerlei over haar niet altijd erg
waardig gedrag verteld, over haar genotzucht en oppervlakkigheid en zelfs over een ongegeneerde zwakheid voor zekere
jonge officieren. 0, wat de grote wereld betrof, was men ook
in Wenen op de hoogte. En nu zou de keizer zich dat zo aangetrokken hebben? Dat zou in ieder geval een nieuwtje, een
sensatie zijn, wanneer zij haar vriendinnen daarvan vertelde.
En dus was hij ernstig van plan, zich met haar zelf to helpen!
„Sire, er wordt veel gebabbeld in de wereld," zeide zij damesachtig vriendelik, op hem neerziend. „Wie zal zich daarom
bekommeren?"
„Is het alleen maar achterklap ?" was zijn wedervraag. „Maar
hoe het ook zij : ik moet een besluit nemen. Men moet altijd
besluiten nemen." Hij leunde achterover en kruiste zijn armen over zijn borst. „Ik heb Frankrijk niet uit de chaos getrokken, dat het er na mijn dood weer in wegzinken zal.
Waarom heb ik dat alles geschapen? Een keizerin, die haar
land de nodige dynastie niet kan schenken, is een ongeluk en
een onzinnigheid. Zij is tien jaar ouder dan ik. Ik kan niet
meer hopen, dat de natuur haar nu genadiger is dan tot dusver. Zij heeft stellig geen schuld, maar het lot vraagt niet
naar schuld en onschuld."
„En zult u nu geheel van haar scheiden?" vroeg zij
zacht.
Napoleon antwoorde niet.
„En dan?"
De keizer haalde zijn schouders op. „Dat komt wel." Hij
haalde een tabaksdoos to voorschijn, nam een paar maal haastig een snuifje en legde ze op het nachttafeltje. „Ik ben soldaat. Een soldaat vraagt niet naar morgen, tenminste wat
zijn persoon betreft. Wij kunnen dat toch niet ontgaan." Hij
greep al weer naar de doos. „En schikt alles zich niet als vanzelf? Bent u niet gekomen, madame? Moet ik dat nog toeval
noemen? Ik geloof nauweliks, dat ik op een andere tijd uw
schoonheid zo snel zou hebben ontdekt."
„Nu ben ik bang, sire, dat u teveel verwacht van mijn
bezoek."
„Dat zullen wij zien," glimlachte hij, greep weer naar haar
en trok haar naar zich toe. Hij moest zich tamelik inspannen,
zo zwaar en stijf had zij zich dadelik gemaakt.
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„Men zou medelijden met haar kunnen krijgen," fluisterde
zij. Maar zij dacht nauweliks aan Josephine, zij voelde
alleen, dat nu het ogenblik van de beslissing steeds nader
kwam, onafwendbaar, dat het er al bijna was. Met de ontzetting groeide haar verbittering weer tegen hem, die haar
tot dit alles dwong en zelfs zijn genoegens voor zijn onverzadelike eerzucht spande. En hij geneerde zich niet eens, het
openlik te zeggen! „Luister, sire," siste zij koppig, „u overschat mijn gevoelens. Het is niet waar, dat ik u liefheb!"
Hij stond op, zonder haar los te laten en keek glimlachend
naar haar opwinding. „Had ik het u niet dadelik gezegd?
Maar heb geen gewetensbezwaren. Ik ben geen biechtvader
en u bent toch bekoorlik. Ik zal alle moeite doen, u niets
schuldig te blijven." Hij was nu vlak bij haar gezicht. Zij
voelde de warme adem bij zijn woorden tegen haar wang, zij
rook de snuiftabak, die hij nog zaven gebruikt had, zij boog
zich wanhopig achterover. „Doe geen moeite!" siste zij woedend. „Spaar u de teleurstelling! Men weet, dat het niet aan
de keizerin lag, wanneer de Fransen nog altijd op hun kroonprins wachten!"
Er was iets volkomen onverwachts op deze woorden gevolgd,
een uitbarsting van woede en wildheid, waar zij eerst met
verwonderde nieuwsgierigheid, maar weldra met heel andere
gevoelens naar keek, — maar dan al niet meer enkel keek.
Napoleon was als door de bliksem getroffen teruggedeinsd.
Zij was weer vrij en kon haar pijnlike bovenarmen wrijven,
waarop zij nog de druk van zijn lompe tederheid voelde. Hij
stond daar half in elkaar gezakt, dodelik bleek, de ogen diep
neergeslagen, zijn neusvleugels trilden.
Het volgend ogenblik rende hij wild door de kamer, heen en
weer, tweemaal, driemaal, steeds langs het pronkbed. Daar
vloog ook het nachttafeltje al na een woedende schop krakend tegen de grond. Scherven kletterden, vruchten rolden
de hoek in alsof zij vluchtten. De kaars was uitgegaan. Het
lawaai leek een teken voor een volkomen oproer. „Zij liegt!"
riep hij in de duisternis, „ik laat mij niet belasteren! Ik heb
twee kinderen, ik kan het bewijzen!" Hij liet de zware leunstoel los, waartegen hij opgelopen was en stiet deze met een
trap weg. Zij hoorde, hoe hij met zijn vuisten om zich heen
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sloeg, tegen de muur, toen rukte hij de deur open, rende de
andere kamer in en ook van daar kwam nu gekletter en
lawaai.
Mechanics tastte zij langs de grond, tot zij de kaars weer gevonden had, stak deze aan en zette ze op een stoel.
Plotseling stond hij weer in de deur. Zijn gezicht was nauweliks te herkennen, zo vertrokken was het, de mond alleen nog
een harde, smalle streep boven de kin, een verschrikkelike,
een moorddadige kin. Zij ontdekte deze kin. Ja, hij is een
moordenaar, niets dan een moordenaar, dacht zij, maar zij
dacht het vreemd kalm, bijna met voldoening, dat hij niet
meer de tengere, er ziekelik en verbitterd uitziende man was,
die hij haar daarstraks nog geleken had, maar een man,
strijdbaar, gevaarlik, die met het recht van zijn kracht geluk
en smarten brengt, naar het hem lust.
Met elastiese, geluidloze schreden kwam hij naar haar toe en
pakte haar afwerend uitgestoken handen. Nu schudde hij
haar, en heen en weer getrokken wankelde zij heen en weer,
het hoofd opzij gebogen. Het pistool viel haar in, en het
stelde haar zeer gerust, dat zij het onder het hoofdkussen
wist. De gedachte aan het wapen wekte haar een weinig uit
haar berustende bedwelming. Zij was hier om haar werk te
verrichten en nu gebeurde het, zoals eens Judith het geleden
had...
„Men heeft mij al vaker medegedeeld, dat zij zulke dingen
achter mijn rug verbreidt," bromde hij, zichtbaar moeite
doende om zijn kalmte te herwinnen. „Dat is haar soort van
politick om zich op de troon te houden. De stumper!" Hij
lachte medelijdend. „Maar vindt u dat juist, dat een vrouw
zich zo tegenover haar man gedraagt? Ik vind, dat zij daarmede haar eigen vonnis uitspreekt. Goed dan, het is afgedaan." Hij legde zijn arm om haar schouder — zij was niet
groter dan hij, wat hij bizonder prettig vond — en nam haar
een paar passen met zich mee door de kamer. „Hebt u nog
geen lust, moe te zijn en wat uit te rusten?" vroeg hij toen,
daar zij nog altijd afwezig in zich verzonken scheen. Hij was
er erg trots op, dat hij zich zelf weer zo in bedwang had, hoewel de kamer natuurlik voor en na zijn tafreel van vernieling
bood. Maar misschien wilde hij haar juist van deze aanblik
wegleiden. Het was van hem te verwachten, dat hij haar

42

JUDITH

daarmede meende te kunnen dwingen, het voorval, waarin
zijn verwonde hart al te duidelik zichtbaar geworden was,
eenvoudig te vergeten.
„Laten wij er dus niet meer over praten," ging hij energiek
voort. „Het was niet erg verstandig van mij, met vrouwen
over vrouwen te spreken. En intussen verloopt onze mooie
tijd." Hij drukte haar neer op de rand van het bed. Zij bleef
gehoorzaam zitten en bewoog zich niet. „Onze mooie tijd,"
herhaalde hij. Hij vroeg haar of hij een kamerdienaar wilde
roepen, om haar behulpzaam te zijn. Zij weerde het met een
hoofdschudden af. „Nu, zoals u beveelt. Dan zal ik nog een
keer ginds een beetje hout op het vuur leggen." Hij nam haar
hand, drukte die aan zijn lippen en eer zij het had kunnen
verhinderen, had hij haar ook op haar mond gekust en
was weg.
Zij had bedongen, dat het donker was, hoewel zij zelf zoeven
de kaars weer had aangestoken. Zelfs de deur naar de andere
kamer had hij tot op een smalle lichtkier moeten sluiten. „Net
als uw generaals," had hij niet kunnen nalaten te zeggen,
„altijd een stap vooruit en een halve terug". Maar toen had
hij er snel aan toegevoegd: „Neen, u hebt groot gelijk. Als
het donker is, weten wij beter, wat nodig is en de stem van
ons hart wordt heerlik duidelik." En om haar een attentie te
bewijzen, begon hij zelfs een Duitse dichter te citeren,
Goethe, uit „Het lijden van Werther", dat hij in zijn reisbibliothcek steeds met zich mee voerde.
Hij lag nu naast haar, op zijn zijde, met zijn hoofd op zijn
rechterhand geleund, alsof hij haar nog in het donker kon
zien, en luisterde naar zichzelf, terwijl zijn linkerhand strelend over haar heup gleed. Het deed haar goed, dat hij zich
zo vol respekt en ervaring gedroeg. Zij was er verbaasd over,
met welk een élan en natuurlikheid hij zich veranderd had.
Zij kon tegen hem aanleunen.
Toch vergat zij haar voornemen daarbij geen ogenblik. Integendeel, zij had nu een heerlike zekerheid verworven, zij
wist nu, dat het haar gelukken zou, op een of ander ogenblik
in de opbruisende roes, in de storm van het laaiende gevoel;
dan, eer de slaap de in de kussens terugzinkende minnaars
ontving, zou het gebeuren.

JUDITH

43

Zij voelde de druk van het wapen door het zachte kussen
tegen haar schouderblad. Er was maar een kleine wending
nodig, en zij hield het in haar hand, alles was gedaan. Tevreden en bepaald dankbaar stelde zij vast, dat hij nu alle
waakzame tegenstand had opgegeven en alleen nog maar
met hoopvolle ijver de arbeid van hun gemeenschappelike
vreugden deelde. Zeker, dan mocht zij niet achterblijven.
Daarin tenminste wilde zij hem niet teleurstellen. Vol trots
zag zij, hoe goed dit haar gelukte, en zij was tevreden over
zichzelf. Maar verdiende hij het ook niet werkelik? Wist hij
het niet heerlik te waarderen, verstond hij zelf zijn deel niet
schitterend? Wat een verrassing voor haar! Was zij niet ervan overtuigd geweest, dat hij falen zou, zodra hij het masker
moest laten vallen,1 dat hij zich uit de buit van een halve
wereld gegoten had? Maar nu toonde hij zich een rijk en
prachtig begaafd mens, sterk en teder en levend, een echte,
die absoluut niet achter zijn eerzuchtige daden verdween,
een man, een minnaar en — geliefde. Het was goed, hem
ontmoet te hebben.
Het was angstig stil in de donkere kamer en onder het door
adelaars gekroonde fluwelen baldakijn geworden. Beiden
lagen onbeweeglik naast elkander, zeer gescheiden nu, als de
stijf liggende stenen figuren op de grafzerken.
Napoleon sliep. Maar het geleek meer een onmacht dan een
slaap. Het gewone offer, waarmede hij voor het oproer van
zijn al te gevoelige zenuwen moest betalen. Dus had hij haar
toch bedrogen, hardnekkige toneelspeler van zijn leven. Hij
lag geduldig, om met ijz( ren energie de nieuw ontstaande
krachten te verzamelen. Niets gespannens en krampachtigs
verried hem en de geweldige inspanning in zijn binnenste.
(Een enkele vrouw alleen wist daar van, Josephine, waarom
hij aan haar dan ook met de keten van een gezamenlik geheim hing en, zelfs wanneer het hem nu gelukte, zich van
haar los te rukken, nooit waarlik vrij van haar zou komen.)
Ontspannen en rustig glansde zijn bleke gezicht uit de donkerheid op. Hij scheen een slapende, niets dan een slapende
man, verzadigd, droomloos uitgestrekt, tot het leven weldra
opnieuw bereid.
Ook in haar binnenste woedde een zware strijd, terwijl zij
zwijgend en verdrietig naar het plafond staarde. Zij deed zich
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zelf verschrikkelike verwijten, dat zij het juiste, het enig mogelike ogenblik had laten voorbijgaan, in de roes van het
eigen gevoel meegesleurd, zonder haar werk te doen. En nu,
waarom deed zij het tenminste nu niet, nu hij weerloos slapend daar lag? Had zij niet juist op dit ogenblik gehoopt,
daarop eerst haar gehele plan opgebouwd? Was het niet, op
dit ogenblik, waarop Holofernes uitgeput en slaperig over
zijn legerstede hing, dat Judith het zwaard op zijn nek liet
vallen? Maar het was haar, alsof zij zich aan haar hoge doel
vergreep, wanneer zij zo lafhartig de weerloos aan haar overgeleverde keizer afmaakte. Zij wilde het stellig doen en haar
gelofte vervullen, o, hij zou haar niet ontgaan, maar niet zo,
niet zo tegen alle natuur in, zij moest liever nu wachten, tot
hij weer fris en op krachten was, en dan, wanneer haar gevoel haar wederom meesleurde en overstroomde, dan zou
het gebeuren. Dan was er genoeg geleefd, dan mochten zij
komen aanstormen op het schot, op het tweede schot, waarmede zij zich zelf...
Maar welke overbodige redenen lag zij daar bij elkaar te verzinnen? Wat kon zij zich dan verwijten? Hoe had zij het
moeten doen, zolang Napoleon op het pistool lag? Want zij
waren intussen van plaats verwisseld, zij lag nu links en hij
lag daar zwaar en rustig op het wapen. Had zij het dan niet
al de hele tijd geweten? Door wroeging verteerd en diep beschaamd lag zij daar. Zij durfde hem niet eens te wekken,
om hem niet toch nog argwaan te laten krijgen. Wachten, er
bleef niets anders over.
Eindelik richtte hij zich weer op, zwijgend en alweer verwonderlik elasties. Met gedempte stem vroeg hij, of zij sliep.
Toen zij met een paar klanken antwoordde, liet hij zich behaaglik weer in de kussens glijden.
Er ontstond een onbestemd gesprek. Beiden beijverden zij
zich, op een vertrouwlike babbeltoon onbelangrijke, vriendelike dingen te zeggen, die beantwoordden aan de situatie, en
die hen bevredigd, vrolik en ondernemingslustig zouden tonen. Napoleon scheen zich inderdaad geheel hersteld te hebben. Hij was geestig en grappig en zij luisterde met genoegen,
al loerde zij ook tegelijk er op, dat de weg naar het pistool
eindelik weer vrij zou worden.
„Ziet u," zeide zij, „daarom alleen al moest er geen oorlog
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meer zijn: de mensen worden pas weer mensen, wanneer zij
niet meer in de uniform steken."
„Zij worden het pas zonder kleren," antwoordde hij vrolik.
„Of hebt u een uniform aangehad, madame!"
Zij moest lachen, maar brak snel weer af. De vlek op zijn
vest, die het eerste was, wat zij, met zo veel afschuw en ontzetting, bij hem had ontdekt, was haar ingevallen. Zij moest
het hem vertellen.
„ Ja, het is moeilik, een schoon vest te hebben," gaf hij toe.
Het moest ironies klinken, maar het gelukte hem niet goed,
en hij zuchtte. „Het komt vervloekt zelden voor, dat een
vrouw mij bevalt," bekende hij openhartig. „God weet, u
bent een ongewone vrouw. Ik ben blij, u ontmoet te hebben."
Hij tastte naar haar hand en trok haar naar zich toe.
„Bent u ook gewond?" vroeg zij toen.
Hij wees het haar. Zij kon het voelen, een diep litteken met
harde kanten op de knie. In de Italiaanse veldtocht had hij
die wond gekregen. De dokters zouden het been doodleuk
geamputeerd hebben, wanneer hij zich niet hevig er tegen
had verzet. „En denk u eens in: een keizer op een been!"
„Zeker, dat zou werkelik een vreemd gezicht zijn geweest."
Zij lagen weer een poosjc zwijgend. Plotseling zei hij: „Luister eens, lieve. U verlangt er immers erg naar, dat het vrede
wordt? Welnu, ik kan u verraden, dat het bondgenootschap
met Pruisen gesloten is. De vrede met Oostenrijk is een
kwestie van uren. Laten wij hopen, dat Europa rust krijgt.
Heb ik mij eigenlik niet erg gehaast? Drie maanden heeft de
hele veldtocht geduurd."
Zij stemde het verward toe.
„En nu Been woord meer er over." Hij kuste haar hand weer.
Zij trachtte desondanks haastig na te denken, konscientieus
al de politieke kennis, die zij zich zo ijverig eigen had gemaakt, te raadplegen. Dat hij haar een genoegen wilde doen
met zijn mededeling, was zeker, en het maakte haar zelfs een
ogenblik trots, dat zij als een der eersten er van hoorde en dat
de keizer zelf het haar gezegd had. En het zou vrede zijn,
eindelik weer vrede, voor een lange, eindeloze tijd, de keizer
hoopte het zelf. Was daarmede niet alles opgelost en in orde?
— Maar het bondgenootschap? Had men het haar niet uitgelegd? Dat kon niets anders beduiden, dan dat het hem nu
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werkelik gelukt was, de laatste tegenstander in Duitsland aan
zijn keten te smeden, om hem voortaan geheel naar luim en
eigen voordeel te kommanderen, zoals hij het al met Baden,
Beieren en Wurtemberg deed, die voor hem moesten vechten
en betalen. Ah, nu had hij zijn derde overwinning behaald,
de roem die hij nodig had! Europa was veroverd!
Neen, zij moest het toch nu doen. Lang genoeg had zij het
uitgesteld. Met deze vrede zou Duitslands lot definitief bezegeld zijn, zolang een man als Napoleon er over beval. Hoe
kon zij ooit zijn onverzadelike eerzucht vergeten, zijn brute
machtsbegeerte, waardoor hij alien de baas was? Ach, hoe
kon een mens, een hartelik, charmant mens, zo rijk aan innerlik, een dichter bijna in zijn tedere toverkracht, zo blind
tegen het geluk der anderen woeden? Had zij ooit een minnaar gehad zoals hij? Wilde hij misschien alleen maar al deze
macht, omdat hij door alien bemind wilde worden? Maar
werd haar ongeluk daardoor geringer? Welk een angstwekkende mateloosheid, die zoveel vreugden en smarten schiep!
En welk een moeilik, rusteloos leven was hem zelf daarbij opgelegd! Zo was hij onder de mensen gezonden tot het een of
andere duistere doel, een gesel Gods, om de anderen uit hun
voldane en slappe behaaglikheid te rukken, ter beproeving,
opdat zij weer hun wil zouden vinden en hun moed zouden
kunnen bewijzen. Ja, zo zou het wel zijn, en zij moest nu dus
tonen, dat zij sterk en vastberaden was, en zij voelde zich niet
minder een werktuig der geschiedenis en van het geheim dan
hemzelf.
Terwijl zij deze grote gedachten dacht, ging hun gesprek stil
en vreedzaam, als iets bijkomstigs, verder, als 't ware alsof
het niet wilde storen, want nu lagen zij weer dicht bij elkander, vertrouwelik en zonder nieuwsgierigheid tans als beproefde kameraden, en dat haar boezem zich tegen zijn schouder
aan drukte, dat zijn kuit zwaar op haar scheenbeen rustte,
dat was het eigenlike thema, dat tussen hen verhandeld werd.
„Wil je nu toch niet een vrucht of wat gebak eten?" vroeg hij.
„Wat? — Ach neen, dank je wel," antwoordde zij met een
zachte, zingende stem. Daarna was er weer een ogenblik
stilte.
„Het is nu veel lichter dan daarstraks," stelde hij vast.
„Ja, ik zie je nu ook goed. Misschien zijn het de sterren of de
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maan, het gordijn is dun. Gaat het je ook zo, dat je nu aan
de sterren moet denken? Het is als een geruis buiten in de
wereld, maar men hoort het anders niet."
„ Je hebt twee kuiltjes. — Neen, het zijn er vier... twee in je
gezicht."
„Ik heb ook op mijn knieen kuiltjes."
„Dat is nu jouw soort van sieraden. Herinner je je? Het was
mij dadelik opgevallen, dat je broche noch ketting draagt."
Zij herinnerde het zich goed, zeide zij.
Zo spraken zij met elkander. Zij was nu in een stemming van
zacht smartelike weemoed vol zoete tederheid geraakt. Het
pistool lag allang weer binnen haar greep, geborgen onder
haar hoofdkussen. Zij had hartelik medelijden met hem. De
argeloze! Alles, wat zij nog kon doen, was, dit laatste uur naar
haar beste krachten mooi voor hem te maken. Hoe verrukkelik was zij! En onvermoeibaar en geheel er bij! Zo vierde zij
het afscheid van haar leven, eer alles voor altijd voorbij was.
Want was ook voor haar zelf niet het laatste uur gekomen?
En zou zij het zich niet gunnen? Haar zwanenzang. Het
pronkbed van de Habsburgse majesteiten — ging het door
haar hoofd — was een doodscel geworden, terwijl buiten de
beul al gereed stond, om er een eind aan te maken en de boosdoeners, die bier binnengeslopen waren, uit te wissen. Zij
echter wisten niets meer van gevaar en dood, zoals het heroics
ongelukkige minnende paar in de opera. Hoe vaak had zij
zulke tafrelen op de Weense tonelen, omruist door het snikkend jubelend gedreun van het orkest, bijgewoond. Zo moesten zij nu alles uit de kleine wereld van de aardse nood, de
haat en de politick vergeten en zongen in een zalige extaze
hun slotduet, de reine juichkreet van hun harten, uitgeheven
boven het lot. Hun blijde open straalden dankbaar lachend
in de duisternis, verheugd over de zoete kracht van de almachtige natuur, die zich aan hen, alle grenzen overstromend, openbaarde. Wat hinderde het, dat er nu werkelik
niet veel poeder meer op haar borst en op haar schouders
lag. Zij gloeiden beiden, zij merkten het niet. Haar kunstig
verwarde lokken krulden zich nu geheel zonder kunst verward en wild tussen zijn wingers. Zij merkten het niet. Het
haardvuur in de andere kamer en de kaarsen waren uitgedoofd. Zij merkten het niet.
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Toen zij hem wekte, stond de jonge dag al achter het gordijn
en vulde de kamer met een eerste schuw schemerlicht. Zij
was al aangekleed, zelfs haar mantel, die nog een weinig
vochtig was van gisteren, had zij al omgeslagen. Hij sprong op,
en zo op de ellebogen leunend omarmde zij hem met onstuimige tederheid en kuste hem hartstochtclik, zodat hij verblijd
opnieuw zijn ogen sloot. Maar zij liet hem snel weer los en
richtte zich op. Zij had nu grote haast om weg te gaan. Zij
bond haar zwarte sluier om, nam haar retikule en zette oak
de nog omgeworpen liggende meubels op hun plaats. Alles
in haast en in grote verlegenheid.
Nu vroeg hij haar, wanneer zij terugkwam, morgenavond of
wanneer in de eerstvolgende dagen? Zij antwoordde daarop
niet en schudde slechts met een smartelik lachje haar hoofd.
Hij wilde weten, wat het haar kon beletten, hij smeekte haar,
hij bezwoer haar, terug te komen, hij sprong zelfs ten slotte
uit het bed, om haar vast te houden, tot zij haar onbegrijpelike weigering opgaf. Maar zij had plotseling tranen in haar
ogen. „Het is nog heel vroeg," zeide zij met bevende lippen
en met zoveel inspanning, dat haar stem heel diep en klankloos klonk. „U moest nog een paar uren slapen, sire," fluisterde zij smekend. Toen gaf hij het op, bleef stil liggen en
volgde haar allcen met zijn blikken, tot zij achter de deur van
de andere kamer verdwenen was.
Een ogenblik was hij bijna beledigd geweest, want hij geloofde zulk een terughoudendheid werkelik niet verdiend te
hebben, maar hij verwierp zelf snel zijn verdenking en dacht
met een warm hart aan de tedere, meisjesachtige blos, die hij
nog op haar wangen gezien had. Wat een raadselachtige
vrouw! En zij had het toch beter geweten: zij had hem werkelik bemind. Zo was zij tot hem gekomen uit het onbekende
en nu weer verdwenen. Als een groet van zijn ster, een geschenk van de hemel, dat hij, zonder veel te vragen, moest
aanvaarden. Ja, hij had er goed aan gedaan, niet verder bij
haar aan te dringen, hij rekende het zich als een grote verdienste aan, dat hij haar had laten gaan, taktvol en met een
fijn gehoor voor zijn lot, dat hem van Josephine wilde losmaken. Wat was zij bekoorlik geweest! Als in een droom was zij
hem verschenen. Hij dacht vol dank aan haar, — tot hij deze
nacht vergat...
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Want er was nu veel te doen. De vrede was helaas niet van
lange duur, de vrede, die haar, ondanks alle bedenkingen
door vlijtig verworven kennis, zo liefelik in de oren had geklonken, dat het haar toch een weinig er mee zal hebben
verzoend, haar daad niet geheel te hebben volbracht. Het
was verder geen wonder, wanneer Napoleon geen minuut
meer had, om aan die vredig schone nacht te denken. Koningen werden onttroond, andere benoemd, de Rijnbond gesticht, landen verdecld, steden geannexeerd en weggeschonken, het oude Duitse Rijk werd definitief opgelost, om Hannover geintrigeerd, met Engeland onderhandeld... Er bleef
Pruisen al niets over dan het ultimatum. De oorlog was er
weer. De slag bij Saalfeld werd geleverd, bij Jena en Auerstalt. Reeds was de keizer in Berlijn. Reeds hield bijna geen
vesting meer tegen hem stand. De slagen bij Pruisies-Eylau,
bij Friedland werden volvoerd. Koningsbergen, al het land
tot aan de Njemen werd door zijn troepen bezet. Nu kon men
weer aan vrede denken. Tilsit. Wat een bekoorlike, koninklike vrouw, die daar smekend voor hem stond! Had men hem
al niet eens zo gesmeekt? Neen, hij onderhandelde niet met
vrouwen. Hij had andere dingen te doen, dan zich te herinneren.
Dadelik al de volgende dag was destijds het wapen door
Napoleons kamerdienaar, de Mameluk Rustam-Rustam, toen
hij het keizerlike bed in orde bracht, onder het hoofdkussen
gevonden. Hij was eerst erg verrast, want zijn heer had het
nog nooit nodig gevonden, zich op deze wijze zelf te beschermen. Maar natuurlik zag hij toen, dat dit sierlik met ivoor
en paarlemoer versierde kavalierspistool geen legerwapen
was. Hij schrok niet weinig over de zonde uit nalatigheid,
waaraan hij en de manschappen van de nachtwacht van gisteren zich hadden schuldig gemaakt, want het was gemakkelik te raden, wie alleen het wapen bier binnengesleept kon
hebben, dat toen om onvoorziene redenen was blijven liggen.
Hij grijnsde en streek met de rug van zijn hand over zijn
kolossale diep-zwarte snor. Toen stak hij het wapen snel bij
zich, om het te laten verdwijnen. En hij was zo voorzichtig,
dat hij het niet eens durfde te verkopen. Nog in de komende
nacht begroef hij het in het park van SchOnbrunn achter de
4
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grote broeikas, die keizer Frans eerst kort geleden voor zijn
zeldzame exotiese planten had laten bouwen.
Maar nooit gaat in ons verloren, wat een dag, een uur ons
bracht en hoe dieper het wegzinkt onder het verglijden van
de golven, waarop het schip van onze dagen in wind en weer
voortgaat, des te vaster rust het daar beneden en doet het
zijn werk.
Het is niet de bedoeling, in te grijpen in de bevoegdheid der
heren van het histories onderzoek, die moeten uitmaken, wat
er is geweest en in de boeken van de geschiedenis moet komen,
maar het is vreemd genoeg, en ook Napoleon zelf viel het op
toen hij, jaren later, op Sint Helena in het loof van zijn herinneringen woelde : Waarom had hij destijds Oostenrijk niet
helemaal vernietigd, waartoe hij na Austerlitz en het bondgenootschap met Pruisen toch alle macht in handen had? In
plaats van het juist maar zo veel te kastijden, dat het, wakker
geschud, zijn oude kracht terugvond en zo het ijzeren middelpunt werd, waar omheen zich de volkeren schaarden in de
opstand van Europa, die hem vernietigen zou? Waarom die
zonderlinge toegevendheid en dat mededogen, die zo in 't
geheel niet beantwoordden aan zijn aard, zijn principes? Het
was maar enkele dagen na die bewuste nacht, dat deze milde
vrede, die men nu de vrede van Pressburg noemt, ondertekend werd, op de tweede Kerstdag in het slot van SchOnbrunn.
Hij zelf wist er geen antwoord op, en in overeenstemming
met zijn droevige toestand, kon hij er slechts een verder bewijs voor zijn edelmoedig hart en ter rechtvaardiging van
zijn stoutmoedig streven uit afleiden. En toch zou het zoet
geluk van die nacht nog eenmaal voor een paar ogenblikken
voor zijn geest herrijzen.
Ook dit geschiedde op Sint Helena, waar de eenzame banneling niets te doen bleef, dan in eindeloze herhaling over de
steile adelaarsvlucht te peinzen. Hij sprak er zelfs over tegen
zijn tafelgenoot, generaal baron Gourgaud, die hem in dankbare trouw naar het trieste eiland was gevolgd, omdat hij
hem eens als Jong ordonnans-officier bij Brienne het leven
had kunnen redden.
Zo vinden wij het dan in Gourgauds „Dagboek" getrouwelik
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opgetekend. Napoleon had hem verzocht, te blijven dineren.
De wakkere generaal zat tegenover hem aan de kleine tafel
in het kleine vertrek en nam slechts nu en dan een hap, maar
luisterde aandachtig, want de keizer was erg spraakzaam en
dronk ook veel, hoewel de wijn erg zuur was. Napoleon telde
de schaarse liefdesavonturen op, die zijn rusteloos leven hem
vergund had. Daarbij kwam hij toen ook op die nacht in het
slot te SchOnbrunn, waaraan zijn zwager Murat hem geholpen had.
„Toen het dag werd, wekte zij mij en ik heb haar sindsdien
niet teruggezien. Ik ben nooit te weten gekomen, wie zij geweest is. Wel zei mij in 18o9 de chef van de Weense politie,
dat het een zekere Judith geweest was."
„Judith?" vroeg de generaal verbijsterd. „Wat een fatale
naam!"
Napoleons nu opgeblazen, grauw gezicht hing strak en levenloos, maar er begon een lachje te schitteren in zijn blik, die
ver in het ledig gericht bled. „Ik was toen Jong en gezond..."
mompelde hij.
„Nu ja," verbeterde de generaal zijn ongepaste inval, „de
tijden zijn allang voorbij, dat men mannen als Holofernes
het hoofd afsloeg."
Napoleon knikte bitter voor zich heen: „Ik vrees, dat er nu
ook Been Holofernes meer bestaat."
„Maar misschien nog een zoon van hem," wierp Gourgaud
tegen en trachtte vriendelik, door een vrolike houding een
kalmerende stemming te verwekken. „Men zou misschien
eens navraag kunnen doen."
„Neen, wij moeten het liever laten rusten," weerde Napoleon
of en verviel weer in zwijgen. Zijn gezicht klaarde langzaam
op, werd zacht en tevredener, er gleden veel vriendelike
lijnen over zijn voorhoofd, zij liepen uit de hoeken van zijn
ogen, die onder de half neergeslagen leden droomden. Wat
een goede droom moest het zijn, dat zelfs zijn mond, die bittere, smartelik gesloten mond openbloeide en teder glimlachte. Maar eindelik kwam hij weer tot zichzelf, richtte zich
een beetje rechter en zei gelaten : „Zo is het, een vrouw moet
mooi en beminnelik zijn om mij te kunnen bevallen."
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Dr. M. VAN BLANKENSTEIN
Europa gaat diep gebukt onder de crisis van het autoritarisme. Ten onrechte spreekt men, inplaats van dit te constateeren, van een crisis der democratie. De democratie is
alleen in zooverre schuld aan de stuiptrekkingen van ons
werelddeel, als mislukte experimenten met democratische
regeeringsstelsels tot de hoofdoorzaken behooren van de
politieke en menschelijke verwildering, die thans Middenen Oost Europa teistert. Men heeft uit onwetendheid gezondigd tegen een waarheid, die zich nu aan ons opdringt.
Volken, die zich zooeven van een autoritair stelsel hadden
bevrijd of door anderen daaruit bevrijd waren, namen een
democratisch regime aan, waarop zij innerlijk niet waren
voorbereid. Een Engelsch gezegde beweert, dat vier generaties noodig zijn voor de vorming van een gentleman, naar
de Britsche opvatting van dit begrip. Wat wij nu in ons
werelddeel waarnemen, schijnt ons te leeren, dat tenminste
evenveel generaties noodig zijn voor de vorming van een
democratisch yolk.
0, zeker, ook in de democratische landen heeft de democratie haar crisissen. Die zijn er altijd. De instellingen van
den democratischen regeeringsvorm komen onvermijdelijk
bij de ontwikkeling ten achter. Dat kan niet anders, ja, het
is noodzakelijk. Het is het lot van iederen levenden staatsvorm, en in het bijzonder der democratie, oneindig verschillend van karakter als zij is, in de verschillende landen,
en in die landen weer in de verschillende tijden. De zuivere
democratie, de regeering door het yolk, bestaat in geen
enkel land, en is slechts een theoretische mogelijkheid. Men
heeft reeds van het oude Engeland, en met betrekkelijk
recht, gesproken als van een democratisch land. En toch was
het bestuur oligarchisch en aristocratisch, de samenleving
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vol schreeuwende, sociale ongerechtigheid. Hetzelfde geldt,
mutatis mutandis, van Nederland. Van het oude is altijd
allerlei blijven hangen, in sommige landen zelfs zeer veel.
Wel is de macht van het yolk vergroot, is men wat nader
gekomen tot het ideaal der ware democratic. Deze ware
democratic heeft echter een zekere gelijkenis met de zon,
waarnaar Icarus zijn vlucht richtte : Wie haar te dicht nadert
komt ten val. De democratic moet een, voor ieder yolk en
ieder tijdvak verschillende betrekkelijkheid blijven.
De mensch is behoudend in zijn staatsvormen. Dat is een
gezond instinct, verwant met het instinct van zelfbehoud
zoowel als met de wetten der traagheid. Hij verdraagt slecht
overplanting van het eene stelsel in het andere. Het tragisch
lot van Midden Europa is daarvoor een treffend bewijs.
Tegelijkertijd echter streeft hij naar aanpassing, waarbij zij,
die nieuwe macht en nieuwe capaciteiten, en daardoor
nieuwe rechten verkregen hebben, de drijvende kracht
vormen. Maar zelfs de meest vooruitstrevenden zijn veelal
huiverig ervoor, oude vormen prijs te geven. En dit weer
terecht. Wij hebben nog geen veilige vervanging gevonden
voor ons parlementarisme, ofschoon het toch vreemd is dat
een stelsel, berekend op een tweepartijen systeem in perioden
van een exclusief kiesrecht, de aangewezen regeeringstechniek zou zijn in een tijdperk met ontelbare nieuwe problemen en voor een, op grond van algemeen kiesrecht en
evenredige vertegenwoordiging samengestelde wetgevende
vergadering. Dat hierdoor crisissen ontstaan is onvermijdelijk. Zij worden uiterlijk verergerd door de omstandigheid, dat sociale en oeconomische problemen van drukkenden aard, welke deze tijd ons voorzet, al te lichtvaardig aan
het regeeringsstelsel worden toegeschreven. Er is over de
moeilijkheden van hetgeen men democratie pleegt te noemen
veel te zeggen. Maar van een crisis der democratic kan men
niet op dezelfde wijze spreken als men van een crisis van
het autoritarisme spreekt.
Voor ik dit nader toelicht, moet ik op een algemeen verschijnsel wijzen. Alle landen waar thans een meer of minder
totalitair regime heerscht, met uitzondering van Italie, zijn
uit autoritair geregeerde landen voortgekomen. De Baltische
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staten, Polen en Tsjechoslowakije dat, als „laatste bolwerk
der democratie" in die wereld, ten val is gekomen, zij zijn
alle gesneden uit de drie groote lichamen van het Duitsche
keizerrijk, van Rusland en van Oostenrijk-Hongarije. Al die
volken zijn steeds van bovenaf geregeerd. Wat Italie betreft,
daar ontbrak de traditie en de overtuiging der democratie.
Het parlement stond er steeds laag in aanzien, en had ook
weinig invloed. Het yolk was steeds bedild door overheerschers. De generaties, die de vrijheid hadden leeren kennen
en gebruiken, ontbraken nog. De Italiaansche Kamer had
een slechten roep; zij heette een haard van corruptie. Ook
in de Balkanlanden, zoo kort geleden van de Turksche heerschappij bevrijd, was het niet anders gesteld. Zelfs de dynastieen konden er nog niet op stabiliteit rekenen.
Waar de democratie slechts uiterlijke vorm was, toont zij
nu verschijnselen van ernstige ziekte of is zij in haar tegendeel verkeerd. Waar zij echter voor 1914 reeds solide gevestigd was, is zij ook nu nog onaangetast. Frankrijk vormt
onder de democratische landen een bijzonder verschijnsel.
Het is tot de Fransche revolutie, wat de lagere volksklassen
betreft, een weinig democratisch land geweest, veel minder
dan b.v. Engeland of de Vereenigde Provincien, al ontbraken vormen van vertegenwoordiging ook daar niet. Na de
revolutie is Napoleon gekomen, en na hem weer de restauratie. Vervolgens heeft Napoleon III op zijn wijze het rijk
geregeerd. De republiek van na 1871 was een monarchistische republiek. Het yak den Franschen arbeider en kleinen
ambtenaar ook nu nog moeilijk, op de democratische constructie des lands te vertrouwen. Zij schrijven een politieke
staking uit, als zij zich niet over gebrek aan parlementaire
macht hebben te beklagen. Zij staken, met illegale bezetting
der fabrieken, als hun eigen leiders de macht in Frankrijk
in handen hebben. Zij beschouwen die macht meer als een
middel om hun bijzondere doeleinden te bevorderen, dan
om het geheel te dienen. Ondanks deze afwijkingen, en ondanks onverkwikkelijke verschijnselen in zijn parlementaire
zeden, moet men Frankrijk toch een democratic noemen. Het
is zelfs een land met bijzonder rijke democratische tradities
in zijn geestelijke ontwikkeling.
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Heel anders staat het met Oost- en Midden Europa. Zooals
gezegd, daar ontbrak de democratische traditie. Maar de
oude, autoritaire regeeringen waren verdwenen. Zij hadden
de beproeving van den oorlog niet doorstaan. Dit is een der
opmerkelijke leeringen geweest, die wij aan den oorlog kunnen ontleenen: Alle democratieèn hebben in hun ouden
vorm de oorlogsperiode overleefd. Toch hebben vele democratieen het zeer hard te verduren gehad. Wij denken aan
Belgie, dat het bewind van de overweldigers gedurende ruim
vier jaren heeft moeten dragen; wij denken aan Frankrijk,
dat zoo hevig geteisterd is, en naar verhouding veel meer
menschenlevens verloren heeft dan een der andere, deelnemende landen. Maar Duitschland, het belegerde, het uitgehongerde, doch innerlijk niet geraakte, door de verwoestingen van den strijd niet geteisterde rijk, heeft zijn
keizerlijk regime zien ineenstorten, zoo snel dat niet velen
aan deze mogelijkheid hebben gedacht, weinige dagen voor
zij intrad. Oostenrijk viel geheel uiteen. Hongarije beleefde eenige omwentelingen na elkaar, Turkije onderging
een politieke, sociale en godsdienstige revolutie, die misschien
zonder voorbeeld is. Rusland had gevochten aan de zijde,
die de overwinning zou behalen. Maar daar het de meest
volstrekte autocratic was onder de, aan den oorlog deelnemende landen, bezweek het ook het allereerst. Bulgarije
daarentegen, met zijn constitutioneel bewind, kwam zonder
revolutie de crisis van de nederlaag te boven. Het was gebleken, dat slechts volken, die meenden, zelf invloed te hebben bezeten op de hoogste beslissingen, die voor hen genomen moesten worden, voldoende vertrouwen bezaten in
hun leiders om hen, door alle beproevingen heen, te blijven
volgen. De oorlog had Europa geleerd, dat het autoritaire
bewind den staten slechts schijnbare kracht verleende, en dat
alleen democratisch geregeerde landen instaat waren, de allergrootste offers van hun volken te vergen. De triomf van het
democratische stelsel werd na den oorlog door niemand in
Europa, tenzij door de communistische grootmachtigen in
Rusland, in twijfel getrokken.
Heel Midden Europa werd dus democratisch opgebouwd.
Men overwoog geen andere mogelijkheid. Dit nu is op een
volslagen mislukking uitgeloopen. Het democratisch kleed
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paste die volken volstrekt niet. Weldra leek het in verschillende landen nog slechts een maskeradedracht. Die volken
waren steeds van bovenaf geregeerd. Hun was ingepompt,
dat het verstand van den onderdaan beperkt, en de wijsheid
van de regeerenden onbegrensd is. Zij wenschten niet
anders dan te luisteren en bevolen te worden. Het denken
van den burger is een land dat democratisch van traditie is,
waar de vrijheidsliefde een trek is van het volkskarakter, is
fundamenteel verschillend van het denken van hen, die
steeds hebben gehoorzaamd, en nooit het gevoel hebben
gehad voor zich zelf verantwoordelijk te zijn. Een Duitscher
of een Rus kan zich zoomin in weinige tientallen van jaren
aan democratisch denken en handelen wennen, als een Brit
of een Zwitser of een Nederlander zich innerlijk aan de willekeur van een autoritair bewind zouden kunnen onderwerpen.
Een ervaring is mij altijd bijgebleven. Ik heb haar, als een
uiterlijke leering aanvaard, zonder haar ooit met mijn gevoel
te hebben kunnen peilen. Het was weinige dagen na de
revolutie te Berlijn. Ik stond op het voorbalkon van een
tram, die door de Potsdamerstrasse reed. Ik was daar de
eenige passagier, en daar iedereen in die dagen vol was van
de groote gebeurtenissen, maakte de conducteur met mij
een praatje. „Dit kan nooit goed gaan," zoo zeide de man.
„Ik zelf ben altijd sociaal-democraat geweest, en ik ben het
nog. Maar dit weet ik: Wij Duitschers kunnen alleen met
den stok geregeerd worden."
Deze woorden zullen menigen lezer niet vreemd in de ooren
klinken. Wij alien hebben ze wel eens van Duitschers, of
van anderen over de Duitschers, gehoord. Maar kunnen wij
Nederlanders bij deze gedachte en dit gevoel? Zijn het
woorden, die ooit over de lippen van een Nederlander kunnen komen, betreffende zijn eigen yolk, ook al is hij geen
sociaal-democraat, ja, zelfs in theorie niet democratisch gezind? Ons heele wezen komt in opstand tegen de gedachte,
met den stok te worden geregeerd. Het is een volmaakt van
de onze verschillende gevoels- en gedachtenwereld, die in
die woorden tot uiting kwam.
In Duitschland nu stichtte men, zooals in andere Midden
Europeesche landen, als consequentie van de omwenteling,
en op grond van de jongste ervaringen, een democratisch
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bewind. Er was daarbij veel schijn, en weinig werkelijkheid.
De rechtsprekende macht bleef gedrenkt met de oude denkbeelden. In het leger was het weinig anders. De machten
uit het verleden, de Oost Duitsche jonkers in het bijzonder,
zagen zich voor een oogenblik teruggedrongen, maar hadden
geen reden te wanhopen aan de herovering van hun gezag.
Dicht onder de oppervlakte was het oude Duitschland overal
te vinden. Dit echter was niet de hoofdzaak. Deze toestand
had overwonnen kunnen worden. Was het in Frankrijk veel
anders, in het eerste decennium van de Derde Republiek,
na 1871? Gevaarlijker voor de democratic was de vorm, die
men haar gegeven had, toen men haar invoerde. Het is een
eigenschap van den Duitscher, dat hij hetgeen hij doet,
grondig tracht te doen. leder werktuig, iedere machine zoekt
hij te volmaken. Hij tracht steeds te bewijzen dat vreemde
bedenksels eerst goed tot hun recht komen als hij ze in handen
gekregen heeft. Daarin acht hij zich uitverkoren. Schaft hij
zich een nieuw regime aan, in navolging van anderen, dan
moet dit bij hem iets veel beters, veel volmaakters zijn dan
in de andere landen, die het toepasten. Zoo is het nu met
het fascisme, en zoo ging het ook met de invoering van het
democratische parlementarisme. De nieuwste snufjes werden daarbij aanvaard, het stelsel werd ontdaan van alle inconsequenties. De evenredige vertegenwoordiging schiep
weldra de onvermijdelijke versnippering, maakte iedere regeering tot een compromis, waardoor het regeeren te lastiger
werd naarmate de omstandigheden moeilijker werden. Maar
er was erger. Het nieuwe Duitsche parlementarisme belemmerde de uitoefening van regeeringsrechten, rechten die in
de democratic allerminst gemist kunnen worden. De rijkskanselier kon niet een rede van eenige politieke beteekenis
houden, zonder dat zijn uitspraken te voren aan de parlementsfracties der regeeringspartijen, of op zijn minst aan
de leiders daarvan, waren voorgelegd. Wetsontwerpen werden opgesteld in samenwerking met, en onder toezicht van
de partijen der parlementaire meerderheid. Het parlement
controleerde niet in openbare discussie, dat deden kleine groepen uit de regeeringspartijen in de binnenkamer. Dit was in
waarheid een karikatuur van het parlementarisme. Wat in den
Rijksdag kwam was te voren reeds aangenomen. De regee-
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ringsmachine werkte daardoor ook uitermate bezwaarlijk. Het
is een der, naar het schijnt onvermijdelijke zwakheden der
democratic, dat zij ruimte biedt voor veel partijgehaspel en
voor veel gekonkel in de partijen. Dit kan gemakkelijk zelfs
in corruptie ontaarden. De geschiedenis leert voor het overige,
dat de autoritaire stelsels meestal meer nog lijden onder gekuip
rondom het gezag, en onder allerlei vormen van bederf en
zelfbevoordeeling. Het nieuwe Duitschland is daarvan een
sterk sprekend voorbeeld. Zoo open en bloot als de eigenbaat
daar is opgetreden, ware het in een democratie niet denkbaar. Daar bleken tallooze arme partijgenooten, zoodra zij
aan de macht waren, onmiddellijk groote villa's te kunnen
koopen en bewonen, daar kon een Hermann Goring, bekend
om zijn eeuwig geldgebrek, zich onmiddellijk groote landgoederen aanschaffen, paleizen laten bouwen, vorstelijke
weelde zich veroorloven, daar bleken onwetende nationaalsocialisten onmiddellijk rijp voor hoogbetaalde directeursposten, en daar konden partijgrootheden zich, met een
schijnbetaling, meester maken van de aan de Joden ontnomen, begeerenswaardige zaken.
Het Duitsche parlementarisme bleek weldra een zeer onhandelbaar instrument. Het kreeg in het bijzonder te lijden
onder een eigenaardigheid, die in tal van landen een, door
versplintering ontstaan gebrek der democratie is : Den grootsten invloed bezat niet een meerderheid van afgevaardigden,
maar een groep op de wip, die ten alien tijde de meerderheid tot een minderheid maken kon. Landen met oude democratie kunnen dezen toestand, zij het met eenig bezwaar,
nog verwerken. Dat kan echter niet een land, dat zonder
ervaring is in constitutioneel parlementarisme, dat wonderen
ervan verwacht en niet voorbereid is op haar zwakheden,
en waar de partijen nog niet geleerd hebben hoe misbruik
van parlementaire machtsposities zich wreekt. De Duitsche
democratie had ook met tal van moeilijkheden te worstelen,
die wij niet kennen: Een weerbarstig rechtswezen, een neiging van een gedeelte der bevolking om zich in wederrechtelijke toepassing van oude gebruiken te schikken, en een overdreven voorstelling van de uitgestrektheid der verworven
rechten en voorrechten bij een ander deel der bevolking, die
vaak tot anarchic leidde. In Duitschland was door de revolu-
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tie feitelijk niets omvergeworpen behalve de keizerlijke troon
en de tronen der kleine vorsten. Inplaats van het, slechts
zeer ten deele gehandhaafde gezag der militairen was een terreur gekomen van geheime en niet-geheimeparamilitaire organisaties. Er was veel stille sympathie voor die organisaties.
Het Duitsche yolk had, toen het vol geestdrift de republiek
en de vormen der democratie aanvaardde, veel daarvan verwacht. Inplaats daarvan ontdekte het vooral de misbruiken,
en veel kronkelige eigenaardigheden. De geloovige democraten van links zagen dat allerlei verbeteringen, welke zij
hadden verwacht, uitbleven. Waar zij overwinnaars hadden
geheeten, bleken zij weldra machteloozen of overwonnenen.
En de afkeerigen van rechts konden de vele rampen des
lands op den breeden rug van het nieuwe regime schuiven.
De ellende in het land bleef groot, door de houding van de
geallieerden, en ten deele ook door eigen schuld. Het was
een gewone vergelijking: Hoe goed men het onder het keizerrijk had gehad en hoe slecht het nu was onder de republiek.
Men hield zich niet bezig met de vergelijking, hoe Wilhelm II
het Rijk had in ontvangst genomen, en hoe hij het op 9
November 1918 had afgeleverd. De nieuwe politieke instellingen en gebruiken waren aan alles schuld.
Kort duurde de democratische periode. Haar einde werd
naar buiten aangekondigd door de verkiezing van maarschalk Hindenburg tot president der republiek in 1925.
Dat was een votum van wantrouwen voor het nieuwe regime.
Het bankroet der democratische republiek werd door de
democratische partijen zelf erkend, toen zij in 1932 niets
anders er op wisten, dan nu zelf maarschalk Hindenburg
candidaat te stollen.
Het parlementaire stelsel groef zijn eigen graf, of, om het
nauwkeuriger nog te formuleeren, het draaide zijn eigen
strop. Dat geschiedde onder rijkskanselier Bruning. Men
voerde het stelsel der volmachten in voor den rijkskanselier,
dat hem in staat stelde verordeningen uit te vaardigen zonder
goedkeuring van het parlement. Die goedkeuring moest
achteraf nog, binnen een zekeren tijd, gevraagd worden.
Hierin openbaarde zich een van de ernstigste zwakheden der
practijk van modern parlementarisme. Bepaalde partijen, in
het bijzonder de sociaal-democraten, schoven daarmede de
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verantwoordelijkheid van zich of voor maatregelen, die zij
niet durfden goedkeuren, maar waarvan zij de onvermijdelijkheid toch erkenden. Zij lieten zich, na zelf de mogelijkheld daartoe geschapen te hebben, die maatregelen „opdringen". Zij wisten, dat zij de regeering niet meer konden
omverwerpen, zonder daarmede een veel ongewenschter bewind aan de macht te helpen. Het goedkeuren achteraf was
gemakkelijker. Men liet het steeds met veel vertoon van onwil gepaard gaan. Wij zien nu in Frankrijk een daarmede
overeenkomstig tafereel.
Intusschen werd, op het hoogtepunt der wereldmalaise, de
toestand in het Duitsche Rijk onhoudbaar. Het nieuwe
regime, in werkelijkheid reeds politick bankroet, was in de
oogen van het Duitsche yolk voor alles verantwoordelijk,
voor de gevolgen van den oorlog, voor de gevolgen van Versailles, voor de gevolgen van de internationale inzinking. Het
heeft niet meer het moreele gezag tot het weerstaan der beschuldigingen. Het yolk is bereid, ieder te volgen, die redding belooft.
Er komt een semi-autoritair bewind, van von Papen eerst,
daarna van von Schleicher. Het regeeren is gemakkelijk voor
deze beide machthebbers, door de volmachten. Von Papen
verliest het pleit door onbekwaamheid, von Schleicher door
paleisintriges. Hoelang hij het zonder deze intriges had kunnen uithouden, is bezwaarlijk te gissen.
Nu komt Hitler aan het bewind, door Hindenburg daartoe
uitgenoodigd. Zijn bewind ware niet mogelijk geweest, zonder het stelsel der volmachten. Want Hindenburg heeft den
eed afgelegd op de grondwet. En dien wil hij houden. Het
middel der volmachten kan nu worden gebruikt tot het
„grondwettig" invoeren der dictatuur. Ongedwongen gaat
dat niet. Maar Hindenburg meent, het te kunnen verantwoorden. Daarmede was het democratische experiment in
Duitschland niet enkel mislukt; de democratic had zeer
positief haar tegendeel in het leven geroepen.
De lotgevallen van de parlementaire democratic in Duitschland heb ik uitvoerig geschetst, omdat zij zoo duidelijk bewijzen, hoe teleurstelling daarmede de dictatuur kunnen te
voorschijn roepen. Het is niet enkel deze teleurstelling, die
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dit effect heeft. Polen is een voorbeeld, hoe een yolk eenvoudig onbekwaam kan zijn, de democratic te hanteeren. Daar
trekt Pilsudski in 1926 reeds de dictatuur naar zich toe. Hij
— socialist sedert zijn jeugd! — voelt zich daartoe genoopt,
omdat de Poolsche landdag nog steeds de Poolsche landdag
blijkt te zijn, zooals deze van ouds spreekwoordelijke faam
bezat.
Nu het experiment met de democratic mislukt was, zat men
met een afschuwelijk probleem. Het oude gezag, waaronder
de betrokken volken hadden geleefd, bestond niet meer, was
ook niet meer te herstellen. Waar de mogelijkheid daartoe
nog had bestaan, zooals in Oostenrijk en misschien ook in
Hongarije, waren het buren, die dit verhinderden. Men
zocht een nieuwe leid-ster, en zag geen andere dan die van
Moskou en van Rome. Men had een keus, en die keuze kon
niet twijfelachtig zijn. Finland, waar de voile zwaarte der
Russische overheersching slechts kort op had gedrukt, kwam
tot staan op den rand van den afgrond en bleef democratic.
Italic werd, in meerdere of in mindere mate, het voorbeeld.
Weinige landen waren er, die de gevaarlijke zwakke kanten
van dit voorbeeld niet beseften. Buiten Duitschland werd
het nergens geheel gevolgd. Toen Duitschland nationaalsocialistisch geworden was, diende ook dit weer met allerlei
nieuwigheden tot voorbeeld of aansporing. De loop van
zaken werd in de meeste aangetaste landen bepaald door
traditioneele krachten van dynastieken en militairen aard,
of door het toeval van persoonlijkheden. In geen enkel land
echter was een volstrekt vertrouwen bij het yolk in de nieuwe
proefneming, tenzij in Duitschland en Italic, waar dit vertrouwen in den allerjongsten tijd, onder het dreigen van
ernstig oorlogsgevaar, onder den druk van toenemende ontberingen en vermoeidheid, en onder den afkeerwekkenden
indruk van verschijnselen van uiterste verwildering, toch
hevig geschokt blijkt. De landen, waar het democratisch
experiment mislukt is, bevinden zich in een toestand van
crisis, en geen stelsel, dat de verwachting wekt van duurzaamheid of van geschiktheid voor de betrokken landen, is
nog te voorschijn gekomen. Het autoritarisme is ontworteld
en tast krampachtig naar nieuwe stabiele vormen, die zich
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echter nog nergens afteekenen, omdat overal vulcanische bewegelijkheid is.
Wij kunnen constateeren: Geen land van democratische
tradities is door deze krampen aangetast. De tragische crisis
van Europa is de crisis van het autoritarisme, die door het
geweld van haar trekkingen de omliggende landen in hun
veiligheid bedreigt. Maar tevens moeten wij erkennen: In
geen land zonder democratische tradities heeft, onder de
beproevingen, de democratic kunnen standhouden. De
menschheid kan niet anders dan geduld oefenen, niet gedurende reeksen van jaren, maar gedurende reeksen van generaties.
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K. VAN DER GEEST
De controleur krabde met zijn nagel over het roode potlood.
— Dus U heeft gestempeld van Io Januari tot 3 Maart?
— Tot een Maart, zei Appie.
— Oh, ja... tot een Maart. En toen is U aan 't werk gekomen bij Herder en van der Heiden? Wat verdiende U daar?
— Vier-en-twintig gulden per week, zei Appie weer.
— Vier-en-twintig gulden per week. Daar heeft U dus gewerkt van drie Maart tot negen-en-twintig Mei?
— Vanaf een Maart!
— Oh, ja... vanaf een Maart...
De vrouw in de bedstee dacht: — Waarom zegt hij telkens
drie Maart?
Ze had pijn in de zij en pijn in den rug, een gemeene, knagende pijn; ze zou zich willen bewegen — ze zou een oogenblik overeind willen zitten, maar dan werd die pijn nog erger. Daarom probeerde ze to bedenken waarom de controleur
van Openbaar Armenzorg ieder keer zei: vanaf drie Maart
inplaats van vanaf een Maart. Door de vensterruiten, die
vuil geworden waren, viel het laatste beetje licht van dien
korten winterdag.
— Dus dan heeft U daar gewerkt: in Maart vier weken... in
April... nou ja, laten we zeggen: twaalf weken, tegen vier-entwintig gulden... dat wordt twaalf maal vier-en twintig...
— Twee maal twaalf in het kwadraat, viel Appie in. Hij was
op de ambachtschool geweest, en daar had hij zulke dingen
geleerd. Toen zei hij plotseling:
— Ik heb daar een driehonderd gulden verdiend, ja!
Het kwam er niets op aan wat hij op de ambachtschool, of
waar dan ook, geleerd had; hij moest nu zien dat hij voor
zijn zieke vrouw hulp in de huishouding kreeg. Daarom was
hij met een briefje van den dokter naar O. A. gegaan. En
hij had gewacht, van dag tot dag. Hijzelf had voor de kin-

64

LOF DER ADMINISTRATIE

deren gezorgd, elken dag haastig naar het stempelhok en
weer daar vandaan naar huis om wat eten klaar te maken
tegen den tijd dat ze uit school kwamen. En hijzelf had de
boel wat schoon en heel gehouden.
— Maar je vrouw moet verpleegd worden, en dat kun jij niet
zelf doen, had de dokter gezegd. 1k zal je een briefje geven!
Hij had het briefje naar het bureau voor Openb. Armenzorg
gebracht. Hij had gewacht, van dag tot dag; maar er kwam
Been hulp voor zijn vrouw. Eindelijk was die controleur gekomen; die zat daar en krabde met zijn nagel over zijn
roode potlood en vroeg dingen, die hij al wel wist— dingen, die
Appie allemaal al had moeten opgeven toen hij steun aanvroeg, en die hij nog eens had moeten opgeven eer hij die
steun kreeg.
— En van Mei of hebt U weer gestempeld?
— 1k heb halfJuli pas steun gekregen, bromde Appie, norsch.
Hij maakte zich kwaad — ook al omdat hij pas half Juli
weer steun had gekregen.
— Half Juii... wat krijgt U? Dertien gulden vijftig...
De controleur had gekeken in de papieren, waar op moest
staan, dat Appie slechts dertien gulden kreeg en niet meer.
Toch vroeg hij :
— Dertien gulden vijftig?
— Waarom vraagt hij dat nu? dacht de vrouw weer.
Ze had zich met moeite op haar zij gekeerd, en keek de kamer in. De controleur had een dik rood gezicht.
— Hij vraagt het alleen maar om een mensch in de war te
brengen, viel haar in — Ze vragen altijd zulke dingen om een
mensch in de war te brengen.
Dat had ze wel al kunnen weten; ze vroegen altijd zulke
dingen, en als er dan iets van wat men zei niet klopte met iets
van wat men een vorige keer gezegd had —en als ze het maar
eenigszins konden doen — hielden ze de steun in.
— U hebt verkeerde opgaven verstrekt!
Appie zat te kijken naar een stuk kantkoek, dat op een hoekje
van de tafel lag. Het was een verdroogd stukje kantkoek; de
kinderen hadden het van de bakkersvrouw gekregen toen
ze dien morgen brood haalden.
— Waarom eten ze dat ook niet op, dacht hij, wrevelig.
Hij keek, even wrevelig, naar de bedstee.
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De vrouw keek hem aan; toen zag zij het stuk kantkoek ook
liggen: op een hoekje van de tafel.
Daar zou hij straks om beginnen te schelden, tegen haar —
— Die kinderen van jOu...
Altijd als hij kwaad op hen was, zei hij: — Die kinderen van
jOu! — ...waarom vreten ze het niet op? Ze gooien het maar
neer, en waar ze het neergooien daar blijft het liggen! Zoo'n
vent kan wel denken dat het bij ons nog opgeschept is!
Buiten denderde een vrachtauto voorbij.
De vrouw voelde zich heel moe; ze zou willen slapen, maar
ze kon niet slapen voor die controleur weg was. Ze spande
zich in om te hooren wat hij nog zou zeggen.
Appie schreeuwde, veel te hard: — Ja! Ja! Ik heb een kleine
driehonderd gulden verdiend, en daar heb ik een maand of
vijf van moeten leven. Denk je dat het teveel is? En ik krijg
dertien gulden steun! Dertien gulden! met mijn zieke vrouw
en drie kinderen!
— Hij moest zich niet zoo opwinden, dacht de vrouw.
De controleur legde het roode potlood neer, naast zijn papieren, en keek hem aan.
— Ja, ziet U eens : ik kom alleen maar om inlichtingen, en
die kunt U me geven of U kunt ze me niet geven, net zooals
U wilt. Maar dat geschreeuw is nergens goed voor.
— Nee, dat is nergens goed voor, dacht de vrouw ook.
De pijn in haar rug was weer veel erger geworden.
— ...en ik moet zelf de huishouding doen.... denk je, dat een
man zoo kan huishouden als een vrouw? eindigde Appie,
zachter.
— U krijgt ook nog iets van de kerk, nietwaar?
Achter den controleur, tegen den wand, hing een tekst: een
ruikertje bloemen in den hoek ; een paar witte schapen en
een herder in een Lang wit kleed:
— De Heer is mijn Herder, stond er op.
Daar waren de kinderen eens mee thuis gekomen van de
zondagschool; de vrouw had hem opgehangen.
Ze was altijd trouw naar de kerk gegaan — ze had altijd gedaan wat haar thuis, vroeger, was geleerd ; alleen was ze
met Appie getrouwd — en hij wilde van de kerk en van God
niets weten; hij wilde er geen praat over hooren en hij wilde
er zelf niet over praten.
5

66

LOF DER ADMINISTRATIE

— Ja... ik krijg een liter melk en twee eieren per dag van de
kerk!
De controleur vouwde zijn papieren op en borg ze weg in
een map.
— En nu moet U dus hulp hebben voor de verpleging van
uw vrouw... U doet zelf de huishouding?
Appie drukte zijn handen, die hij tot vuisten gebald had,
diep in zakken.
— Ik heb toch een briefje van den dokter ingeleverd.
— Ja, ja... dat weet ik. Dus U kunt Uw vrouw niet verplegen?
En zou U daarvoor... zou Uw kerkgenootschap niet genegen zijn U daarin tegemoet te komen?
— Ik heb bij Armenzorg een briefje ingeleverd van den
dokter, maakte Appie aan alles een eind. — En ik verwacht
een verpleegster van Armenzorg!
De controleur stond langzaam op; hij stond met zijn kop
voor de wandtekst, zoodat de vrouw in haar bedstee die niet
meer kon zien.
Maar omdat ze die nu toch al gezien had, en omdat de pijn in
haar rug en in haar zij haast niet meer uit te houden was, bewoog ze haar lippen; ze wilde bidden tot den Heer, die haar
Herder was... maar ze kOn niet bidden. Hiermee had God
niets te maken.
Ze begon te huilen, zachtjes. Echter niet zoo zachtjes of
Appie hoorde het wel. En de controleur hoorde het wel.
Appie kwam hij haar staan:
— Wat is het dan, ouwe? Weer pijn...?
Ze zei : — Ja...
De controleur ging stil weg...
Dien volgenden dag wachtten ze en den daarop volgenden
dag. De armen-dokter gaf Appie nog eens een briefje, en
Appie bracht dat briefje ook weer naar Armenzorg; hij
stond uren te wachten in de lange rij, voor de deur daar. De
kinderen kregen geen eten toen ze uit school thuis kwamen;
de vrouw lag alleen... Tegen den middag dommelde ze in
en dan droomde ze, van vroeger thuis, waar alles goed was
geweest, en ze droomde van een controleur, die telkens
maar weer kwam, telkens maar weer, en die telkens maar weer
hetzelfde vroeg, en grijnsde bij wat hij vroeg, alsofhij dacht :
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— De een of andere keer zul je je wel verspreken!
Hij had niet het gezicht van den controleur, die gisteren of
eergisteren was geweest; hij had het gezicht van iemand die
ze vroeger, thuis, gekend had.
De kinderen maakten haar wakker toen ze thuiskwamen.
— Is vader er niet?
— Nee, zei ze. — Ga maar zoolang buiten spelen...
Ze was er aan gewend geraakt dat te zeggen — ze had het
zoovaak moeten zeggen, als ze thuis kwamen voor ze het
beetje eten klaar had, of, op dagen dat de steun gehaald
moest worden, omdat er nog geen eten in huis was.
En zij waren er aan gewoon geraakt haar dat te heiciren zeggen; ze gingen.
Ze dommelde weer in, en opeens herinnerde ze zich het gezicht van den controleur; het was het gezicht van de ouderling, die toen ze met Appie zou trouwen, haar had gewaarschuwd :
— Denk er wel om wat je doet, Janske! Het mag een beste
kerel zijn — hij kan goed zijn voor zijn werk — maar het is
een, die om God noch Zijn gebod iets geeft! Denk daaraan...
— Hij is toch altijd goed voor me geweest, best, en voor de
kinderen ook, zei ze nu.
De controleur, met het gezicht van den ouderling, grijnsde...
Het was nog midden op den dag — Appie stond nog te
wachten voor het bureau van Openbaar Armenzorg, dat
om een uur 's middags gesloten werd! — maar in de kamer
waar de vrouw lag scheen het donker te worden als de nacht..
De kinderen, buiten, sjouwden achter groentekarren aan en
riepen om een appel of een peer of een worteltje.
— Wat wOrdt het donker, zei ze, net zooals haar moeder dat
vroeger kon zeggen, bij de winterdag als er sneeuwbuien
dreigden.
Ze zag alleen de witte schapen en den herder in zijn lange,
witte kleed op het wandtekstje. En ze begon weer te huilen...
— Het is allemaal zoo'n ellende... je kunt haast niet gelooven, dat het waar is...
— Het is waar, zei Hij. — Kom!
Ze kwam.
Achter haar grijnsde de controleur met het gezicht van den
ouderling, die dacht dat hij wel beter wist.
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Dien avond kwam er nog eens weer een controleur van Armenzorg. Appie zat in zijn stoel achter de kachel, die hij uit had
laten gaan; in hun bedjes, waar ze geen dekens genoeg hadden, lagen de kinderen; ze hadden zich in slaap geschreid.
— Ja, van der Weide, U is vandaag weer met een briefje op
het bureau gekomen? Maar ik word nog eens gestuurd om
to vragen of U ook met Uw kerkgenootschap overlegd hebt...
Appie gaf hem geen antwoord; hij verwonderde zich er
alleen maar over dat hij niet opstond, en de man sloeg of
schopte of hem gooide met wat hij maar het eerst vond om
mee to gooien...
— U begrijpt wel, dat er nog wel wat onkosten aan verbonden
zijn...
Toen antwoordde hij :
— het hoeft niet meer...
De controleur begreep hem niet.
— Ja, kijk eens. Het gaat er natuurlijk niet om dat wij...
dat men van Armenzorg geen hulp wil verleenen. Als het
noodzakelijk is — en als U niet op een andere manier geholpen kunt worden! — krijgt U natuurlijk een verpleegster
toegewezen.
— Het hoeft niet meer..., zei Appie nog eens.
Hij bewoog zelfs zijn hoofd niet toen hij het zei.
En toen begreep de controleur hem...
— Ja... dan...
Zijn stem trilde, en hij ging, net zoo stil als hij een paar
dagen tevoren ook gegaan was.

VERZEN

VERZEN
DOOR

RIET RAAPHORST
Ik zag een huis aan de achterkant
En ik wist niet dat 't zo triest was.
Er hingen wat kleren aan een lijn
Er groeide wat grauw en dood gras.
Aan de voorkant bloeiden de Bevels geel
Met glanzende rode kozijnen
Maar de achterkant was zo oud en moe
Met z'n arme verzakte lijnen.
Ik zag een huis aan de achterkant
En ik wist niet dat 't zo triest was
Ik zou wel iets goeds willen zeggen aan
Dat huis en aan dat dor gras.
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VERZEN

Vrouw, kent gij wel het groot geluk
Om grote lakens op te hangen in de zon
De wind te vatten in zo'n blinkend stuk
Zoveel het lentewind maar vatten kon?
Kent gij wel het groot en wijd geluk
Om grote lakens op te hangen in de storm
En woest te vatten in zo'n koel wit stuk
Zoveel het storm en wind bevatten kon?
Om hoofd en handen van je gaan alleen
De wilde ganzen met hun ver geschreeuw
En om je lakens vliegen stormen heen
En in je handen vliegt het als een meeuw
Vrouw, kent gij wel het groot en wild geluk
Dat ik U zo dikwijls heb benijd
Want in mijn handen hield ik nooit zo'n blinkend stuk
En om je witte lakens heb ik eens geschreid.
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W. VAN RAVESTEIJN
Wat zou deze man een naam hebben verworven, indien hij,
in een andere natie geboren, zich van een andere taal hadde
bediend — de Fransche b.v. — en een noodlottige kwaal, de
in de I ge eeuw nog zoo frequente tuberculose, hem zijn leven
lang niet tot lichamelijk on- of ten minste nimmer volledig
wel-zijn hadde gedoemd. Dat hij een eenzame werd is, mag
men aannemen, aan dit laatste vooral te wijten geweest. Zeker
niet aan aanleg. Allen, die hem goed hebben gekend, weten
van zijn gezelligheidszin. En aan „sociaal" gevoel in den
ruimeren zin des woords heeft het hem zeker niet ontbroken.
Daar legt zijn heele arbeid getuigenis van af. Te wijten of te
danken? De eenzaamheid, mits zij niet tot vereenzaming
wordt, biedt den kunstenaar, den geleerde of schrijver compensaties en voordeelen, die hem anders allicht zouden ontgaan. Is zij niet de moeder van die concentratie, die zelfbezinning, zonder welke moeilijk iets groots wordt bereikt en
dieper wordt gegraven? Aan eenzaamheid heeft het den man
wiens nagedachtenis en werk ik ook op deze plaats gaarne
zou eeren — zij 't niet zoo breed en uitvoerig als behoorde te
geschieden — niet ontbroken. Tot vereenzaming is hij gelukkig nimmer gekomen, zelfs niet in de latere jaren zijns
levens, toen hij, reeds lang partijloos, vrijwel onbekend was
geworden in de breedere kringen van de groote strooming,
waar hij sinds zijn jongelingsjaren deel van was gaan uitmaken. Steeds bleef hij, zij 't voor weinigen, een vriend niet
alleen, maar een meester, tegen wien zij, jongeren of gelijken
van leeftijd, met eerbied en liefde opzagen. Maar hoeveel
dieper, wijder zou zijn invloed zijn geworden en gebleven indien hij in een grooter land hadde geleefd en zelfs, indien de
omstandigheden, d.w.z. de gang der geschiedenis in het eigen
kleine, maar geestelijk toch wel intensief levende land hem
gunstiger ware geweest. In het eerste geval zou hij, met zijn
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talent, scherpte van geest en stilistisch vermogen, zeker tot
een, zooal niet door het grote publiek, dan toch door heel
de geestelijke elite erkende meester zijn geworden, ondanks
zijn eenzaamheid. Een vergelijkbare figuur in een der groote
taalgebieden te noemen laat ik na. Er is trouwens in dezen
ras-echten Hollander — dat was hij nu eens echt, o bloed- en
bodemdwazen: een autochthone Noord-Hollandsche boer —
iets, dat zich aan een vergelijking met Franschen, Engelschen
of Duitschers onttrekt. En misschien gaat het zoomin aan,
hem te vergelijken met groote buitenlanders als die andere
Hollander, Douwes Dekker, dien Wiedijk in zijn laatste werk
zoo minutieus heeft nagespeurd en met wien hij overigens
zoo weinig gemeen had. Hoe dit zij, dat de Nederlandsche
taal en de Nedcrlandsche „geschiedenis" der laatste 40 jaar
meer dan zijn eenzaamheid Wiedijk's grootere vermaardheid
in den weg hebben gestaan, is, meen ik, voor geen tegenspraak vatbaar. Wat het eerste betreft, hij schreef van den
aanvang of een proza, dat nu eenmaal een zekere inspanning
des geestes verlangde om genoten te worden. Ik wil niet zeggen, dat het buitensporig moeilijk was : auteurs in onze eigen
taal zoowel als in de wereldliteratuur hebben ons voor zwaarder taken gezet, wilden wij tot hun kern doordringen en hen
waarlijk savoureeren. Maar dat het vlot, eenvoudig, populair, voor Jan en Alleman genietbaar was, 4o jaar geleden,
toen hij zoo ongeveer begon en men aan moeilijker kost nog
meer gewoon was — men sla er de eerste jaargangen van
Tak's K r oniek maar op na, die in de jaren 'go het peil aangaf van de geestelijke elite ten onzent — zoomin als 25 jaar
terug, vlak voor den Oorlog, dan wel in onze dagen, zal niemand beweren. Soms zelfs — dit zij toegegeven — werd het,
zooal niet moeilijk leesbaar, dan toch meer inspanning vereischend dan men van den gemiddelden, zelfs goedwillenden
lezer verlangen kan. Dit zou echter, in een grooter land, geen
beletsel zijn geweest voor grooter vermaardheid. Integendeel.
Het wordt daar, onder zekere omstandigheden, allicht tot
een bron ervan. Is niet, om een poètische parallel te noemen,
een zeer „moeielijk" dichter als Mallarme zooal niet populair
dan toch wereldvermaard geworden? Dit overkomt onzen
dichters, zelfs den grootsten niet. En voor onze prozaisten is
het evenmin weggelegd, tenzij zij als Couperus, door zekere
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eigenaardigheden, bijna on-Hollandsch zijn. Maar aan Saks'
— dezen nom de plume heeft hij, voor zoover mij bekend is,
van den aanvang of aangenomen, als expressie van zijn uiterlijk misschien? — grootere vermaardheid — zelfs in het eigen
land — heeft in de eerste plaats nog iets anders in den wcg
gestaan. Jets, wat wij en als een algemeen en als een bizonder
fatum mogen beschouwen. Het bizondere, nauw verweven
trouwens met het algemeene, was dit, dat hij, van aanleg in
de eerste plaats, dunkt mij, literator, schrijver, geboren essayist en literatuur-liefhebber, zijn literaire loopbaan begon
als politicus, econoom, als socialist en, onder de socialisten,
als „marxist", ja, wat meer zegt als speciaal Marx-kenner.
Men mag nu wel zeggen de eenige, en in ieder geval de beste
uit die verre dagen (ik spreek over de jaren '9o, toen de
S.D.A.P. pas was opgericht en hij in de redactie trad van
haar „wetenschappelijk" maandblad: De Nieuwe Tijd).
Door de „omstandigheden", den loop der geschiedenis trad
in het begin van zijn literaire carriere, de econoom, de
„Marxist", de politicus, de geestelijke leider eener richting in
de nog jonge sociaaldemocratie, dus op den voorgrond, de
literator op den achtergrond. Wie Saks lazen, lazen hem niet
om zijn stijl, — althans niet in de eerste plaats, al apprecieerden de jongeren, vooral voor zoover zij zelf van beroep of
door studie „literatoren" waren, dien nog zoozeer — maar
om den inhoud van hetgeen hij te zeggen had, om de onverbiddelijke scherpte, waarmee hij een bepaalde politieke lijn
doortrok, om het sarcasme, waarmee hij zijn tegenstanders in
de partij te „grazen" nam. Wil men een goed voorbeeld van
wat ik bedoel, men leze het, toen in partijkringen vermaarde
artikel van 19oz: Naar Rechts of naar Links? Overwegingen inzake de schoolkwestie 1 ), dat een wending in
de geschiedenis der S.D.A.P. markeert en daarmee — maar
dit staat op een ander blaadje — misschien wel in die van ons
land. Wie het stuk thans herleest — vooral wanneer hij een
„buitenstaander" is, iemand voor wien de kwestie, er in behandeld, nooit „actueel" is geweest, nooit eene, die hem persoonlijk warm heeft gemaakt, —zal waarschijnlijk in de eerste
plaats getroffen worden door den voortreffelijken vorm, door
bouw, stijl, kracht van betoog, dialectische schranderheid.
1

) In Socialistische Opstellen (I). R'dam, Brusse, 1918, blz. II.
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Een meesterstuk van politieke polemiek, zal hij zeggen, ook al
laat de „kwestie" hem koud en acht hij haar volkomen „uit
den tijd" (iets, wat, tusschen haakjes gezegd, natuurlijk niet
juist hoeft te zijn). Maar voor de tijdgenooten was het stuk in
de eerste plaats waardevol om zijn inhoud, om zijn polemisch „gehalte". Zij bewonderden het of verwierpen het,
naarmate zij het cr mee eens waren of het verkeerd achtten,
zooals de meerderheid der S.D.A.P. bleek te oordeelen. Maar
die lezers waren... partijgenooten, waren, in hoofdzaak althans, leden van de, toen nog snel in omvang en geestelijke
kracht groeiende, maar toch slechts een fractie der natie en
van het lezend publiek omvattende sociaaldemocratie. Niet
eens van de geheele arbeidersbeweging. Want, in de kringen
van het toen nog sterke syndicalisme of anarchisme bekommerde men zich b.v. om den Homerischen strijd, die toen
reeds in den boezem der nog zoo jonge S.D.A.P. begon over
de taktiek en de leer, een strijd, die 7 jaar later voorgoed
beslist werd (te Deventer), volstrekt niet. Zoo werd de schrijver Saks dus al vroeg een partijschrijver niet alleen, maar in
die partij ook de verdediger van een richting, een opvatting,
die in de minderheid was en bleef, maar die bovendien hoe
langer hoe meer terrein verloor en na enkele jaren er geheel
werd „uitgedrongen". Wiedijk zelf heeft dat — hoe kon het
anders? — scherp gezien. Spottend noemde hij een en anderrnaal de Nederlandsche „Marxisten" „pechvogels bij uitnemendheid" 1 ). Dat waren zij ook, man voor man en vrouw
voor vrouw, mag men haast zeggen. Maar op Wiedijk zelf
past de qualificatie om zoo te zeggen in dubbele mate. Hij
was, door zijn aanleg en de omstandigheden, een der hoofdaanvoerders, de scherpzinnigste theoreticus geworden van
een „richting", die steeds meer aan invloed verloor, eerst in
de S.D.A.P. en, mede daardoor, sinds Deventer, in het geestelijke leven der natie. Indien hier opzet ware geweest, zou men
hebben kunnen zeggen: de literator Wiedijk had op het verkeerde paard gewed, een knol, die in de Nederlandsche corn1 ) In het artikel: Weekblad-Marxisme, b.v. Socialistische Opstellen (I),
blz. 178, waar hij het „een lapsus van de politieke afdeeling der voorzienigheid" noemt, dat hij dat zondagskind—bedoeld wordt Prof. W. A.
Bonger — een dozijn jaren geleden bracht in den intiemen kring dezer
pechvogels bij uitnemendheid.
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petitie zonder kans was. Wij zeggen liever : zijn noodlot of de
praedestinatie veroordeelde hem jaren lang tot het strooien
van parels, die zooal niet voor de varkens bestemd of geworpen, dan toch grootendeels in het gras of in de modder terecht kwamen. Ja, vele paarlen, paarlen van geest, geestigheid, vlijmscherpe ironic en... eruditie, ze liggen daar verspreid in die vele opstellen, eerst en meestal verschenen in
„De Nieuwe Tijd", het tijdschrift, waarvan hij met F. van
der Goes, Herman Gorter, Henrietta Roland Hoist — en,
min of meer als een vreemde eend in de bijt en die het er ook
niet lang uithield, Herman Heijermans Jr. — van het begin
der eeuw tot 1913 de redactie uitmaakte, al spoedig als secretaris, en waaraan hij daarna bleef medewerken. Daar, en gedurende den Oorlog in de Nieuwe Groene. Stukken voor
een deel althans gebundeld in de twee deelen Socialistische
Opstellen, die in 1918 en 1923 het licht zagen. Maar hoe
klein was de schare reeds toen, die van hun glans genoot!
Hoezeer moest men, om veel ervan ten voile te genieten, in
den harem zijn opgevoed en er alle gangen en paden kennen!
Waarlijk : voor een ietwat grooter publiek was dit alles reeds
niet geschreven, toen het verscheen, en men vraagt zich, de
bundels doorbladerend en er als oud huffs- en strijdgenoot
van genietend, af, of hcdendaagsche, vooral jongere lezers, er
ondanks den glans, nog veel aan zouden vinden, indien zij ze
ter hand namen, wat, vrees ik, niet 't geval meer zal zijn.
Wie — ik vraag het u! — bekommert zich hier te lande nu
nog om „de scheiding der Marxisten", het „geval-Leeuwenburg" (deze Lecuwenburg was, moet u weten, een ietwat
haastig gebakerde onderwijzer-propagandist in de S.D.A.P.
van + 19139, een man, die zijn tijd wat vooruit was en reeds
toen de partij wenschte, zooals ze Io jaar later werd), „antiministerialistische kritiek", „Weekblad-Marxisme" (ra, ra,
wat is dat?), „ministerialistische motieven" en dergelijke? Of
om: „Herboren Revolutionarisme", dat een groot deal van
den tweeden bundel beslaat en voornamelijk polemieken
bevat tegen de S.D.P., later Communistische Partij, waar
Wiedijk een blauwen Maandag, na Deventer, lid van geweest
was en welks program hij, met S. de Wolff, den nog levenden
marxist der huidige S.D.A.P., had samengesteld? Dit alles is
dermate reeds „geschiedenis" geworden, dat het, op den lan-
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gen duur hopen wij, de historici van „onzen" tijd ten minste
zal gaan interesseeren. Van den lezer echter, wien het om
literaire kunst te doen is, wordt hier te veel gevergd. Het
tijdelijke en ephemere overweegt er te zeer. Maar reeds in
deze bundels kan de hedendaagsche lezer, indien hij ten
minste niet te eenzijdig „literair" is aangelegd, doch ook nog
over een ietwat wijderen kring zijn belangstelling uitstrekt,
by. over de literaire en maatschappelijke geschiedenis der
Ige eeuw, een paar stukken aantreffen, die hem, vergis ik me
niet, ook nu nog kunnen boeien. In ieder geval treft men hier
al eenige bewijzen, hoe jammer het in zekeren zin mag heeten, dat de stylist Wiedijk zooveel tijd en moeite heeft besteed
aan onderwerpen en gevallen, nu reeds zoo dood als een pier.
Tot deze reken ik, in den eersten bundel, de studie over
Mr. H. P. G. Quack, die er de piece de resistance van uitmaakt, in den tweeden de opstellen als : De Pionier en van
Bussum, een Fopschel en De Wiegen. Het eerste, de vrij
groote studie, bijna Ioo bladzijden, over den bankdirecteur,
die de schrijver was van De Socialiste n, is niets minder
dan een meesterstuk, naar vorm en inhoud. Met geen geringer term mag men het qualificeeren. 1k ken niets in onze
literatuur en weinig in de buitenlandsche, dat dit, in zijn
genre, als essay over een historische persoonlijkheid, die een
yeelzijdige rol als econoom, als schrijver, als hoogleeraar gespeeld heeft, evenaart. Hier heeft men een literair portret „in
de lijst van den tijd", dat slechts met meesterwerken van
schilderkunst, ten onzent zoo talrijk, kan worden vergeleken.
Hier ontplooit Wiedijk, bevrijd van den dwang om te polemiseeren en te vechten, voor 't eerst de voile mate van zijn
groot talent om een mensch en een tijdvak samen te vatten
tot een geheel. Dit opstel verscheen in het toen pas opgerichte
wetenschappelijke maandschrift der S.D.A.P., gesticht gedurende den Oorlog, toen de partijverhoudingen nog scherper zich hadden toegespitst en de S.D.A.P., als onvermomde
hervormingspartij, de „marxistische" Nieuwe Tijd niet Langer als maandschrift kon gebruiken. Het is er, voor zoover ik
me herinner, het eenige in gebleven, want reeds het volgende
jaar werd de deur van deze spreekzaal voor Wiedijk, die zich
opnieuw aan scherpe kritiek op de S.D.A.P. had bezondigd,
weer dicht gedaan. Voortaan was hem de gelegenheid om
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politieke of economische onderwerpen te behandelen — de
,_,Nieuwe Gr oene" hield het ook niet lang uit — meer nog
dan te voren versperd. Ook het groote opstel over Quack
handelde nog over het socialisme, zij 't dan ook over een schrijver, die het zelf niet was. Wel kon Saks, die na den Oorlog
zich weer nader voelde tot de „Tribunisten", wier excessen
hij gedurende de worsteling had bestreden, en tot de pas gestichte Derde Internationale, waar zij sinds 1919 deel van
uitmaakten, zich nog een en andermaal van hun organen bedienen — De Tribune, de Ni euwe Tij d en haar opvolgster de „C o m mu nis tisc he Gid s" — en heeft hij daar ook
nog eenige malen over politieke of aan het politieke verwante
onderwerpen geschreven — slechts een stuk van dien aard is
in den Tweeden Bundel opgenomen, een open brief aan F. v.
der Goes — maar van dien tijd of wendde zijn aandacht zich
toch in de eerste plaats tot meer literaire onderwerpen. Vergis ik me niet, dan vond hij toen pas het werk, dat volkomen
met zijn aanleg strookte en kwam hij zoo tot zijn rijpsten en
meest blijvenden arbeid. Maar men begrijpt, wanneer men
deze wordingsgeschiedenis overdenkt, hoezeer deze voor de
aandacht van het groote publiek en zelfs van de literatuurliefhebbers en schrijvers een handicap moest zijn. Saks' publiek was tot dan toe d.w.z. tot het einde van den Oorlog, een
socialistisch, ja een marxistisch geweest. Het „marxisme" beleefde hier te lande, tegen het einde van de worsteling en gedurende enkele korte jaren — precies gesproken tot 1922,
toen de conjunctuur omsloeg — een nieuwen opbloei, maar
in een andere gedaante, als communisme, dat, politiek en
geestelijk, reeds toen nauwelijks meer relatie had met de
massa der socialistische beweging. In het licht der geschiedenis is deze opbloei niet veel meer geweest dan een laatste opflikkering, een na-bloei voor algeheel verval intrad. Het
„marxisme" als invloedrijke factor in het geestesleven der
natie doofde na 1922 langzaam maar zeker uit, en zou eerst
jaren later, in een geheel andere gedaante, maar nog meer
als „vreemde plant", weer opbloeien. Wiedijk echter nam in
deze geheele, snel wisselende situatie nog een aparte positie
in. Hij was en bleef „mandst", ja, hij is het gebleven tot zijn
laatsten ademtocht, de beste kenner van Marx misschien,
dien wij hier nog hebben gehad. Maar hij was en bleef mede
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volkomen onafhankelijk, volkomen zichzelf. Hij liet zich, na
zijn bittere ervaringen, die hem eerst uit de „oude beweging"
— waar hij zoo uitnemende herinneringen over heeft geschreven — die van de jaren '8o en begin 'go, hadden verwijderd,
daarna uit de „groote" partij, de S.D.A.P., en vervolgens
weer in conflict hadden gebracht met de leiders der kleine
zuivere, de S.D.P., die hem al spoedig niet zuiver genoeg
bleek, bij geen partij meer inlijven, voor geen partijkar meer
spannen. Reeds, toen de S.D.A.P. amper haar eerste lustrum
vierde, had hij tot besluit van een fellen en meedoogenloozen
aanval op Van der Goes, in dien tijd nog iets als de officieele
theoreticus van de Partij en pas benoemd tot privaat-docent
in de marxistische economie aan de Amsterdamsche Universiteit, alsmede tegen Dr. A. Pannekoek, die Van der Goes te
hulp was gesneld, aan willen toonen „hoe licht personencultus en kliekgeest zich kunnen invreten zelfs in een jong
lichaam als dat onzer partij" 1 ). Dit was van toen of zijn
devies gebleven. Beide, persOnencultus en kliekgeest, die bijna
onafscheidelijke begeleiders van elk partij-leven, bleven voor
hem voorwerpen van afschuw, afgoden, waaraan hij weigerde te offeren. Die afschuw was als de keerzijde van zijn
diepen rechtvaardigheidszin, zijn zin voor intellectueele reinheid, die het hem, op zijn eenzamen post, mogelijk maakte
niemand te ontzien, wanneer hij tot de overtuiging was gekomen, dat er, geestelijk gesproken, geknoeid werd. „Ik keer
terug" — had hij zijn eerste polemiek besloten tegen een
vriend — dat was Van der Goes immers en hij is het, vergis
ik me niet, tot zijn dood gebleven — een met groote verantwoordelijkheid bekleeden partijgenoot, een polemiek, die
hem, ontwijfelbaar, gesmart moet hebben — „ik keer terug
naar mijn hoogen observatiepost, om in de beeldspraak der
steltloopers te blijven, mijn eenzaam ooievaarsnest, waar ik,
verrijkt met zeer bijzondere kennis uit de wereld der „werkelijke beweging", mij zal beijveren op de voor onvruchtbaar
gehouden eieren mijner zeer overschatte belezenheid te broeden." Dat eenzame ooievaarsnest was en bleef in de volgende
') Naspel in De Kroniek t9oo, blz. 1 t, inderdaad het naspel op een
zijnerzijds in dat weekblad van 12 November '99 begonnen aanval:
Vergissingen, gericht tegen Van der Goes' onbekendheid met Marx'
werkelijke opvattingen over het loon.
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3o jaar zijn toevluchtsoord, waarheen hij steeds weer terugkeerde wanneer het noodig was in de socialistische beweging
„schoonmaak" te houden, den vuilen rommel te redderen.
En dezelfde drift tot reinheid schiep, toen de politiek op den
achtergrond trad, zijn meer speciaal letterkundig werk. Twee
grootere werken zijn daaraan te danken. Zij zullen, meen ik,
naast de boven genoemde studies over Quack en enkele
andere, op den duur zijn meest blijvende en waardevolste
kunnen blijken, ten minste voor een grooter, bij de literatuur
genteresseerd publiek. De eerste zuiver literaire studie is die
over „Busken Huet en Potgieter", die in 1927 het licht
zag. Zij geeft, evenals die over Douwes Dekker, die pas kon
verschijnen, toen hij 7o jaar oud was geworden en waaraan
hij 't langste heeft gewerkt, behalve uitmuntende karakteristieken van de schrijvers in kwestie, niet veel minder dan
een vizie op onze I 9e-eeuwsche beschaving, zooals er nog geen
andere bestaat. De studie over Busken Huet en Potgieter is,
werd reeds gezegd, opnieuw een gevolg van Wiedijk's zin
voor recht en reinheid. Zij is opgezet in polemischen vorm
tegen de wijze, waarop twee Leidsche hoogleeraren, Colenbrander en Verwey, de nagedachtenis van een man kleineerden, die voor Wiedijk een evenzeer miskendc als bewonderde
figuur was. Met bewonderenswaardige conciesheid, nietsontziende scherpte en groote belezenheid wordt den hoogleeraren aangetoond, hoe en waarom zij Huet, in tegenstelling
tot Potgieter, moesten miskennen en hebben miskend. En
deze kleine studie — niet meer dan een goede Ioo bladzijden
— werpt weer, evenals die over Quack, ecn zoo fel licht op
de 2e helft der 19e eeuw in ons land, als slechts een door
langdurige marxistische scholing gewende geest kon geven,
voor wien het denken in tegenstellingen, de dialectiek, maar
de echte, d.w.z. die nooit de werkelijkheid loslaat en haar
volkomen beheerscht, een tweede natuur was geworden. In die
goede I oo bladzijden vindt gij, in den schitterendsten vorm,
en literair en historisch meer essentièels over den tijd van
Huet en Potgieter dan in tal van dikke handboeken bij elkaar.
Het zij, om een denkbeeld van de wijze te geven, waarop
Wiedijk ook hier weer een figuur weet samen te vatten —
tevens als proeve van zijn stijl, waar het gebrek aan plaatsruimte me helaas verbiedt daarover uit te weiden — geoor-
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loofd, hier althans met een enkel citaat te komen. In het slotgedeelte voert Wiedijk Huet ten tooneele tusschen zijn beide
professorale critici: „Ziehier een man, een onbemiddeld man
die als predikant begonnen is een gevaarlijke rondborstigheid
te betrachten, waar anderen zwegen en de kat uit den boom
keken, die daarna als politikus opnieuw de gevaarlijkste partij
heeft gekozen, die als literator zijn geheele leven lang door
het publiceeren van harde maar heilzame waarheden tegenwerking heeft getrotseerd en rijkelijk ondervonden, en, omdat deze kranige kerel in zijn zorg „voor lieve vrouw en
kind" — misschien — een enkele maal over de schreef is gegaan, omdat tijdens den harden strijd voor het eigen zoowel
als voor een waardiger bestaan der natie, in het staal van dit
sterke karakter enkele scharten zijn geslagen, heeft onze officieele kritiek voor dezen voortrekker geen vriendelijker gezicht over dan het zeer bedenkelijke van den eenen en het
streng afkeurende van den anderen professor!" Wat Wiedijk
hier in Huet bewonderend prees, het kenmerkte hem zelf:
een sterk karakter, dat zijn geheele leven lang met gevaarlijke
rondborstigheid harde en heilzame waarheden publiceerde.
Zijn laatste werk, de studien over Multatuli alleen reeds behoorden hem, die ze geschreven heeft, op het niet uitgebreide
lijstje onzer groote prozaisten een plaats te verschaffen, indien er op dit terrein, gelijk op andere, rechtvaardigheid en
geen kliekgeest heerschende was. Zij zouden een uitvoerige
bespreking en ontleding verdienen. Zij zijn een schitterend
voorbeeld van „marxistische" literatuurkritiek beter dan
iets, wat er hier te lande onder deze vlag is verschenen. Maar
dit „marxisme" dringt zich hier nergens meer op dan in de
socialistische studies. Het is, organisch om zoo te zeggen,
samengegroeid met des schrijvers geest en stijl. Een groot
s c hr ij ver — daarop valt, dunkt me, thans reeds de nadruk,
is van ons heengegaan in die dagen, toen het lot van Europa
weer in de weegschaal scheen te zweven.
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VRIJGELEIDE EN TALISMAN AAN DEN CRITICUS
BIJ DEN NIEUWEN JAARGANG
Uit: DE DEENSCHE WIJSGEER, VAN HOLBERG
(Vertaling van 1754)
„Niets is verwonderlyker, dan dat een mensch wil, dat zich een ander naar zynen smaak zal schikken; en echter is niets algemener.
Want men hoort dagelyks de ene nabuur des anders levenswyze
critiseeren, ofschoon men niet eigentlyk zeggen kan, welke de beste
is, want een ieder volgt zijne inclinatie. Het spreekwoord zegt: Een
ieder heeft zynen smaak. En hy, die naar zyn eigen genoegen leeft,
leeft altoos wel, ofschoon hy in het oog van zynen nabuur een elendig
leven schynt te leiden. Daarom zegt men: Sequere naturam, dat is
volgt uwe natuur en inclinatie, zo zyt gy het gelukkigst. Wanneer
iemand over de levenswyze van enen anderen, over zyne soberheid
in spys en drank, zyn eenzaam leven, studien en wat diergelijken
meer is, oordeelt, is het even, als wilde hy zeggen: Schikt uwe maag
naar de myne, ofschoon zy gantsch anders gestelt is; eet en drink,
waarin gy zelfs genen natuurlyken smaak vind; doch waartoe ik en
andere lieden trek hebben enz. Zulks is niet anders, dan ene tyranny,
en maakt den enen mensch tot des anders cipier; want iemand datgene te benemen, waarin hy behagen schept, is even zo veel, als
hem van zyne vryheid te beroven en in enen dienstbaren staat stellen. Zy, die een 's anders smaak en genoegen naar de hunne willen
schikken, gedragen zich daarin als een kind, 't geen enen vogel
heeft, waartegen het zegt: Gy arme vogel zult by my in myn bed
slapen, en zo goed hebben als ik zelfs; waarna hy den zelven op zyne
borst legt, doch de vogel 's morgens dood, en door den adem en de
hette van den slapenden verstikt is; waar tegen hy geen schade bekomen zoude hebben, zo hy op de aarde in de koude lucht gelegen
had. Hoe slegt de predikatien gegront zyn der genen, die den smaak
van anderen menschen naar hunnen eigen dragen willen, ziet men
dikwerf aan hun eigen voorbeeld. Want in 't geen iemand in zyne
jeugd behagen schept, vind hy in zynen ouderdom enen walg; zulks
hem even het zelve onaangenaam word, 't geen hy te voren beminde; invoegen, dat wanneer men hem tot zyne vorige wellusten
zoude willen dwingen, even zo veel zoude zyn, als hem van de jegenwoordige te beroven. Want men zegt, andere tyden andere liefde;
andere zinnen, andere lusten. Ik had te voren behagen in danssen,
spelen, gezelschappen, en andere dingen, waarin ik thans genen
6
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smaak vinde. Wilde men my deswegens berispen, zoude zulks even
zo veel zyn, als wilde men my berispen, dat ik ouder geworden ben.
Dit stellen zich nochtans weinigen voor ogen, weshalven men dagelyks den enen mensch tegen des anderen levenswyze hoort declameeren, en dat men anderen uit vriendschap en liefde aanmoedigt,
zich naar zyn eigen voorbeeld goed te doen, 't geen dikwils niets
anders is, als hun van alles te beroven, waarin zy smaak vinden. Dat
is gelyk de Fransche dichter zegt : A force de m'aimer to me rends
miserable.
Titius beklaagt Sejus als enen bedelaar, vermits hy te voet gaat,
terwyl hy gelegenheid heeft, zich te laten dragen en ryden, en Sejus
beklaagt in tegendeel Titius als enen jichtigen, nadien hy zich laat
dragen, en echter goeden benen heeft. Ik myns deels beklage noch
den enen noch den anderen: den enen niet, dewyl het hem behaagt,
zich te laten dragen, noch den anderen, nadien hy genoegen vind,
zyne benen te gebruiken. Ik beklage nooit de Russische vrouwen,
die door hare mannen geslagen worden, maar achte haar veeleer
gelukkig, nadien zy smaak in die confituren vinden. Lusten hebben
verscheide werkingen en smaken, gelyk de medicynen in het lighaam. De een heeft smaak in zuur, de ander in zoet : de een heeft
gevallen in Harmonie, de ander in Dissonance. Een Polak kan genen
haring eten, die niet zeer rood op de graat, en een Engelschman
geen vleesch, 't geen niet half rauw is. Enigen vinden meet behagen
in het borrekikken der vorschen, als het gezang der nachtegalen, en
een zeker Scythisch generaal vond meer aangenaamheid in het hinneken van een paard als in pauken en trompetten. Wanneer iemand
verkrygt, dat waartoe hy belust is, verkrygt hy ook het beste. Want
alles wat naar iemands imaginatie kwaad is, is wezentlyk kwaad, en
ene ingebeelde krankheid ene wezentlyke krankheid, gelyk ene ingebeelde voortreffelykheid ene wezentlyke voortreffelykheid is."
PEARL BUCK WINNARES VAN DEN NOBELPRIJS
Pearl Buck heeft den Nobelprijs voor literatuur verworven. Volgens
velen terecht, anderen hebben zich erover verwonderd: het schijnt,
dat in onze tegenwoordige wereld niets gebeuren kan, of het wekt
vreugde bij een helft der tijdgenooten, wrevel bij de andere helft.
De politieke tegenstellingen hebben zich tot in het diepste cultuurleven ingevreten, er is letterlijk geen enkel gebied, of het is door
deze splijtzwam aangetast. Jules Romains had gelijk, toen hij in
Praag de opmerking maakte, dat wij wel beweren kunnen, ons ver
te willen houden van alle politiek, maar dat deze politiek zich thans
op het terrein der wezenlijkste cultureele waarden heeft begeven
en onze diepst menschelijke grondslagen heeft aangetast. Tegen-
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over de wereld van het geweld mkt de wereld van den geest zich
wel teweer stellen, kan zij niet afzijdig blijven. Zij moet zich en haar
levensinzicht belijden, dat is haar taak en haar bestaansrecht.
In dit licht bezien, komt het mij niet zeer steekhoudend voor, wanneer men in het werk van Pearl Buck een strekking zoekt, die zou
moeten verklaren, dat op haar de keus is gevallen. Wie dit beweert,
doet haar in twee opzichten onrecht. Allereerst, omdat haar werk,
zuiver artistiek beschouwd, belangrijk is en zeer groote hoedanigheden vertoont, maar bovendien, omdat de geest, die haar boeken
ademt, niet tendentieus is, niet sectarisch, en in Been enkel opzicht
eenzijdig, maar niet anders vertegenwoordigt dan de geesteshouding van den evenwichtigen, krachtig levenden, vrijen, onafhankelijken mensch, in staat tot een grootsche visie op het leven, warmvoelend, maar geenszins sentimenteel, eerlijk, en tegenover alle
kleinheid, die belaagt en insinueert, onverschrokken. Een universeel, grootvoelend mensch, zooals er gelukkig nog enkelen
zijn, wordt door de benepen, verpolitiekte geesten onzer dagen
reeds onmiddellijk ingedeeld in een groep. Hij moge wars zijn van
de eene drijverij, hij moge staan buiten alle beperkte gezindten, en
een afkeer hebben van de andere fanatieke hetze — in de oogen van
de kortzichtige kudde is hij daarmee al bij voorbaat veroordeeld :
een vrijbuiter, een ketter, een afvallige, en — het is aan de orde
van den dag! — de neutrale, boven alle geschillen staande mensch
wordt ingedeeld bij een groep, omdat men tegenwoordig, naar het
schijnt, alleen het recht heeft te leven en te werken, als men tot de
een of andere horde behoort.
Men zal echter niet kunnen ontkennen, dat, waar het hier den
Nobelprijs betrof, wel zelden een oeuvre meer beantwoordde aan de
bedoeling van den stichter. Het instellen van den Nobelprijs was
een zedelijk goedmaken van een duivelsche uitvinding, en het
was wel degelijk Nobel's opzet, den prijs toe te kennen aan dien
schrijver van beteekenis, die de gedachte van den goedwil tusschen
menschen en volkeren in zijn werken belichaamde.
Wij kunnen dan vaststellen, dat Pearl Buck met ongemeenen zedelijken moed, met bijna mannelijke vasthoudendheid en kracht, het
tegenover de kortzichtige ficties van zendelingen en een groot publiek van leeken, die over den Chinees de zonderlingste opvattingen
hadden, heeft opgenomen, en ons den Chineeschen mensch openbaarde als een wezen van vleesch en bloed, dat, zij het anders, toch
dacht met ons brein, voelde met ens hart, leed en duldde met anze
pijn, kortom: met en naast en samen met ons... mensch was. Wanneer zij daarmee, zoekende het diepere en waarachtige, het zuiver
menschelijke, den waan van het rassenverschil moest terugbrengen
tot een theoretische absurditeit tegenover de echtheid van het
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menschelijk leven zelf, dan was dit voor haar geen „partij kiezen",
niet zij is „politiek" geworden, maar de krankzinnig geworden
wereld heeft van de meest vanzelf-sprekende dingen absurde politiek gemaakt.
Ik was nog maar net terug uit China, waar ik zes jaren te midden
van deze zelfdc Chineesche boeren en dorpelingen had geleefd, toen
ik „The Good Earth" 1 ) in handen kreeg. Dit boek bracht mij in
opwinding: immers het deed voelen en begrijpen, wat ik zelf zoo
diep ervaren had : dat het waanzin is, menschen „vreernd" te vinden,
of „minder" of „anders", omdat ze een andere huidsideur, een
andere religie, een andere cultuur hebben. Met deze zoo lang voor
onbegrijpelijk gehouden menschen had ik zelf te diep en te vaak
contact gehad, om niet te begrijpen, dat meer mij scheidde van den
Hollandschen landman dan van den Chineeschen intellectueel, en
dat het alleen maar een kwestie van geestelijke moeite is: men moet
zijn eigen vooropgezette meeninkjes en geloofjes weten of te schudden, om den ander als mensch tot mensch, op voet van gelijkheid,
van diepe gelijkheid, te kunnen vinden. Maar niet alleen daarom
ontroerde mij dit boek. Ik was verbaasd, bijna ontsteld, over een
zoo diep zich inleven in de Chineesche psyche : dit boek was vanuit
de Chineesche ziel zelf geschreven. Eerst dacht ik: het is het werk
van een Chineesche vrouw; daarna ontdekte ik, dat zij een Amerikaansche was. Ik kon het bijna niet gelooven. Maar toen ik haar
levensgeschiedenis las, begreep ik, hoe zij dit heeft kunnen doen.
Alles in haar bock was waar, zonder verfraaiing, het waren de zuivere, nuchtere feiten. Het was China zooals het is. Maar dit was het
wonder: terwijl Pearl Buck China gaf, onverbloemd, onverwesterd,
geheel zooals het was, bracht dit boek den lezer voorbij de huid,
voorbij de zeden en gewoonten, voorbij de uiterlijke verschillen,
recht naar al wat er in het Chineesche hart leefde. Laat mij nadrukkelijk zeggen, dat dit geniaal kunstenaarschap is. Honderden
jaren zijn boeken over China verschenen, menschen, die er hun geheele leven sleten, schreven er over, maar nimmer tevoren had een
zoo eenvoudig, gewoon literair boek zoo diep gereikt, zoo sterk het
innerlijk van den Chinees ons geopenbaard. Alleen dit reeds wees
op grootheid.
Maar niet alleen de geesteshouding van de schrijfster geeft haar
recht op onderscheiding. Het werk zelf is goed, in vele opzichten
voortreffelijk. En de waarde van dit sterke, recht op de dingen afgaande en gedragen proza, deze vitale en heldere stijl, die zich, alweer op bijna mannelijke wijze, slechts bezighoudt met het belangrijke en alle details verwaarloost, voor zoover ze niet volstrekt noodzakelijk zijn voor den opbouw van het verhaal, staat boven allen
1) Methuen & Co. Ltd. London.
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twijfel. Maar zij wordt nog verhoogd, wanneer men zich er rekenschap van geeft, hoe dit talent is gegrocid, met welk een noeste volharding, met welk een taaie onverzettelijkheid deze vrouw zichzelf
heeft gevormd en geschoold.
Wij kunnen voorbijgaan aan haar moedig standhouden tegen de
aantijgingcn van den kant der zending. Pearl Buck had het bestaan,
de bekrompen, bijgeloovige, domme en neuswijze lieden, die naar
China kwamen zondcr eenig begrip van het land en de menschen,
waar zij heengingen, zonder de minstc eerbied voor de geestelijke
waarden, in het Chincesche yolk aanwezig, om er een bigot en bekrompen, bijgcloovig Christendom te predikcn, openlijk aan te vallen en haar grootsche gedachte van universeele liefde als de eenige
waarlijk zuivere opvatting van het Christendom daar tegenover te
stellen. De toorn der fundamentalisten stortte zich over haar uit. Zij
gaf niet toe, zij hield stand, en ze bchaalde de overwinning. Eerst
later trad zij uit de zending. 1 )
Men moet de lezing van haar boeken eigenlijk beginnen met haar
eerste werkje: „Eastwind — Westwind" 2 ). In een lateren verhalenbundcl kan men vinden, hoe dit cerste hock tot stand kwam, hoe zij
geen uitgever vinden kon, hoe het twee x'erhalen waren, die ze geheel moest omwerken, omdat ze hen, naar Chineesche stijl, gehcel in
clichC-zinnen had gcschreven, en hoe dit boek haar reeds bekend
maakte. Daarna moot men „The First Wife and Other Stories" 2 )
ter hand nemen. Allercerst om dc belangwekkende biografische bijzonderheden, die men er in vindt; maar ook, om de voortreffelijke
novellen, die het bevat. „The First Wife" heeft als schets ongetwijfeld het ontstaan van „Eastwind—Westwind" bemnvloed, of andersom; het is meesterlijk van compositie, aangrijpend en geen
oogenblik sentimenteel, ofschoon het gegeven er toe zou kunnen Leiden; de kracht van dit heldere, sobere proza houdt het scherp omlijnd in de verbeelding, zelfs lang nadat men het gelezen heeft. Uitmuntend is ook „The Frill", dat ik dezer dagen in een Nederlandsch
tijdschriftje zcer goed vertaald vond. Vele schetsen zijn duidelijk
voorstudies voor „The Good Earth". Dan yolgend: „The Young
Revolutionist"; het prachtige „The Mother" — dat ik een van
haar beste boeken vind — en, als vervolg van „The Good Earth":
„Sons" (De Zonen van Wang Loeng) en „A House Divided". Deze
boeken zijn, zuiver letterkundig gesproken, van zeer goed gehalte,
zij het ook niet altijd op eenzelfde niveau; maar als grootsche synthese van het Chineesche leven in al zijn geledingen en lagen, zijn
ze buitengemeen goed geslaagd en onovertroffen.
Over „Sons" heeft een onzer Nederlandsche schrijfsters (was het
1) Zie haar rede: Is there a case for foreign missions?
2) Alle boeken van Pearl Buck zijn verschenen bij Methuen & Co. Ltd. London.
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niet Marie Schmitz-Verhoeven?) in do N.R.Crt. een uitermate
waardeerend feuilleton geschreven, waarmee ik het volkomen eens
ben.
Maar dan komt er een merkwaardige keer in den arbeid van Pearl
Buck. Welbewust wendt ze zich of van het Chineesche yolk, er liggen haar dingen op het hart, die ze eerst van zich of moet schrijven:
haar ouders waren zendelingen, en haar strijd tegen de orthodoxe
zending is dan ook niet zonder innerlijk conflict verloopen. Zij
teekent hen in twee boeken: in „The Exile" haar moeder, in „Fighting Angel" haar vader, om straks in een roman: „The Proud
Heart" een soort psychologische autobiografie te geven: de strijd
van haar eigen ziel, haar eigen kunstdrang en taai doorzettingsvermogen naar het vervullen van haar geniaal kunstenaarschap.
Tusschen deze laatste werken door verricht ze een belangrijken arbeid : ze vertaalt in het Engelsch onder den titel „All Men Are
Brothers" de „Sje Nai An", een beroemde Chineesche schelmenroman, ook wel bekend onder den naam: „De Geschiedenis van den
Waterkant" die — via het Duitsch vertaald — kort gelcden voor een
klein deel in het Nederlandsch is verschenen als : „De roovers van
het Liang Sjan Moer".
Men kan het jammer vinden, dat Pearl Buck de stof, die haar grooten roem bezorgde, in het laatste bock: „The Proud Heart", heeft
losgelaten; het is echter een vergissing te mecnen, dat dit en de
beide andere latere werken van minder gehalte zouden zijn dan de
China-cyclus. Integendeel haar talent heeft zich in deze boeken
verruimd en verstevigd, haar stijl is vaster en welhaast strenger.
Vooral in „Fighting Angel", de geschiedenis van een fanatieken,
maar volkomen onzelfzuchtigen zendeling, een modernen heilige,
eenzijdig en absurd, maar door en door menschelijk en tragisch, is
haar werktrant bijna gcworden tot een sculptureel uitbeitelen van
haar figuren. „The Exile" en „Fighting Angel" staan naast elkaar
als een paar scherp omlijndc gestalten, in de literatuur welhaast iets
unieks, geciseleerd in raak, gevoelig proza, zakelijk hard en toch
soms van een groote teederheid, maar onverbiddelijk waar. Zij
heeft in deze gestalten niet alleen haar cigen ouders geteekend,
maar in hen en met hen vele zendelingen van hun soort. Het is aan
den eenen kant cen daad van pieteit, verklaarbaar omdat zij in haar
onherroepelijke levensgang als kunstenares:veel verloochenen moest,
wat haar ouders hoog hidden, — tevens is het een rechtvaardiging
op hooger plan. Ze peilt hun Leven en hun tragiek even diep als ze
eens de 'evens en de tragiek van een Wang Loen, een 0-Lan doorgrondde en doorvoelde. Maar ook bier staat ze onafhankelijk, vrij,
geestelijk koel al is het met heftig bewogen hart. Dit is in Pearl Buck
misschien wel het meest karakteristieke: deze welhaast onbarm-
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hartige eerlijkheid, deze onbefloerste visie, dit scherp, raak, feilloos
zien en zonder omwegen durven zeggen, maar in deze rondborstige
en onverbloemde visie zichzelf toch weer uitleven met zooveel erbarmen en zooveel zuivere liefde, dat men de figuren en de woorden,
die ze spreken, en de dingen, die ze doen, niet meer uit de gedachten
kan uitbannen.
In „The Proud Heart" beschrijft zij een beeldhouwster, een jonge
vrouw, die haar leven verdeeld ziet tusschen haar kunst en haar
kinderen, haar huwelijken. Wcl zelden heb ik in een zoo sober verhaal een zoo voortreffelijke psychologie van den kunstenaar gelezen,
het probleem in het kunstenaarsleven zoo scherp, zuiver en diep gesteld gezien. Maar ook hier geen subtiliteit, geen verzoetelijking,
ook hier datzelfde directe, haast harde, zakelijke, dat recht op de
dingen afgaat, dezelfde eenvoud. Wij begrijpen deze eigenaardigheid in het werk van Pearl Buck beter, als we Fighting Angel gelezen hebben.
Psychologisch is „The Proud Heart" bijna een sleutelroman voor de
persoonlijkheid van de schrijfster. Als ze de door haar gebeeldhouwde figuren beziet, weet Susanne: ,,...dat zij ze uit haar eigen leven
gemaakt heeft." En iets verder : „omdat ik alles, wat ik maak, uit
mijn eigen leven moet maken. Het is het cenige materiaal,
dat ik heb." Kenmerkend is ook deze uiting : ,,...het is de aarde,
waaruit het leven voortkomt." Evenals er in Pearl Buck iets robuusts
is, is er ook in Susanne iets mannelijks. Misschien zijn er ook in de
meer persoonlijke momenten wel evenwijdige lijnen te trekken. Dat
dit boek voor de schrijfster noodig was, dat ze hierin zichzelf moest
hervinden, zichzelf zuiver moest stellen en zich rekenschap had te
geven van het aandeel van de kunst aan haar leven in verhouding
tot alle meer persoonlijke elementen, spreekt voor mij vanzelf. Stylistisch is ze in dit boek geheel zichzelfgebleven, alleen heeft het voor
den lezer minder beteekenis door het onderwerp dat ze er in behandelt. Er zijn immers duizend-en-een romans over het kunstenaarsleven, over roeping en huwelijk en kinderen; dikwijls waren het
betere boeken, vaak belangrijker als roman. Maar over China is nooit
zoo geschreven als door deze merkwaardige vrouw, de Amerikaansche met de Chineesche ziel, en het zal dan ook om haar Chineesch
oeuvre zijn, dat zij in de harten van haar ontelbare lezers voor immer
zal blijven voortleven. Zoo er ooit ter wereld een woord van waarachtige menschelijkheid en diepe menschenliefde is gesproken buiten de Vier Evangelien om, dan is het wel in het werk van Pearl
Buck. Het is goed, dat in deze tijden in gedachten te houden.
Laat mij ten slotte nog iets over de vertalingen zeggen. „The good
Earth" vond, evenals „The Mother", een voortreffelijke vertaalster
in Bep Zody ; ongelukkig genoeg bedierf de uitgever (Literbo) dezaak,
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door het boek „Op Eigen Grond" te noemen, wat door de film later
is goedgemaakt. Lena Dammigh vertaalde „Sons" (De Zonen van
Wang Loeng) ; een goed stuk vertaalwerk, waarbij alleen jammer is,
dat zij zich niet op de hoogtc heeft gesteld van de juiste transscriptie der Chinecsche namen. Mevr. Maschmeyer-Buckens, anders een
goed vertaalster, slaagde maar matig met „Het Verdeelde Huis".
Zij wist de sobere, geserreerdc stijl van de schrijfster niet vast
te Ehouden, waardoor het proza verwaterde en vervloeide. Ook
„Oostenwind—Westenwind" werd door Bep Zody vertaald, en
door mij van een inleidend woord voorzien; het is uitmuntend
weergegeven. A. Edwards leverde een goede en verzorgde vertaling
van „The Exile". Ook „Fighting Angel" is in het Nederlandsch
overgezet geworden, ik heb dezc vertaling echter nog niet in handen
gehad en kan er dus niet over oordeelen. Naar ik meen staat „The
First Wife and Other Stories" op het punt in het Nederlandsch te
verschijnen. „The Proud Heart" kwam uit als : „Het Trotsche Hart"
en werd °vet gezet door Mevr. Musaph-Blijdenstein; hiervan zag ik
alleen de vertaling, die mij zoo op het oog goed toeschijnt, al weet
de vertaalster het onderscheid tusschen al s en d a n niet. Het zou
te wenschen zijn, dat de N.V. Literbo er eens toe overging, aan de
achterzijde van het titelblad de oorspronkelijke titel te vermelden,
het is maar een kleine moeite en een beleefdhcid tegenover
schrijfster en recensent. JOHAN W. SCHOTMAN
BEZOEK AAN SHAKESPEARE
A. G. VAN KRANENDONK, SHAKESPEARE EN ZIJN TIJD

Em. Querido, Amsterdam; f 4.25, f 5.25

Shakespeare is een wonder evenals de Egyptische pyramide of de
Franschc Kathedraal. Het tergende van het wonder-Shakespeare
echter is, dat hij u met verbijsterende gulheid al de sleutels tot zijn
geheim in handen geeft en niettemin onontraadselbaar blijft. Van
zijn wader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn dochter, van al zijn collegatooneelschrijvcrs, die hem, zooals Busken Huet zegt, omstuwen gelijk Napoleon omstuwd werd door de van hem hun roem ontleenende maarschalken, weet men voldoende om althans een beeld te
krijgen, een omtrek te onderscheiden, maar hijzelf, Shakespeare,
blijft een puzzle, een ondefinieerbare verdwijnende gestalte achter
de honderden en honderden personnages, die hij stuk voor stuk een
stem gaf en daarmedc de levensadem inblies. Men kan uit gemeentehuis- en schouwburgarchieven, uit dagboeken, pamfletten en anekdotes van tijdgenooten een chronologische volgorde van zijn tooneelstukken ten naaste bij vaststellen; men kan uit die wetenschap gevolgtrekkingen maken en een karakterontwikkeling aanwijzen,
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waarin de historie-stukken, blijspelen, tragedies en sprookjesachtige
fantasieen elkander zoo natuurlijk aflossen als lente, zomer, herfst en
winter; men kan volmaakt op de hoogte zijn van zestiende-eeuwsche
theatertoestanden, van den zoo mcrkwaardig wisselenden „tijdgeest" onder Elisabeth en Jacobus, van zijn artistieke carriere en
zijn gelijktijdigc landaankoopen te Stratford; niets helpt; na alles
gerangschikt en bestudcerd, bestudcerd en gerangschikt te hebben,
blijft het wonder cen wonder. Drie ecuwen van spitsvondige tekstkritiek en tocgewijde emendatie zijn nog altijd niet voldoende gebleken, om van den berg van schoonheid, die hij met ongehoorde
nonchalance achtcr zich liet tocn hij te Stratford ging tuinieren, ecn
definitieve uitgaaf te maken. Nog altijd zijn detail-studies, zooals
die van Van Dam over „Honderd rcgels van Shakespeare", verschenen in het laatste Jaarboek der Maatschappij, evenzeer welkom,
als het lijvige bock van Van Kranendonk, dat den „belangstellenden
leek" als een gids bij de hand neemt en rondleidt door de gangen
van het geheimzinnige monument.
Er zijn deskundigcn geweest die hun geduld verloren en tot beeldenstorm hun toevlucht zijn gaan nemen. — „Wat het meest tot de
kennis van Shakespeare in den weg staat," zoo ongeveer professor
Dover Wilson, — „is de afschuwelijke buste te Stratford, met zijn
burgerlijkc glimlach van zelfvoldaanheid". Weg met dat beeld!
„Wie een indruk van Shakespeare's uiterlijk wil krijgen," stelt hij
voor, — „kan beter zich in een portret van Shelley of Keats gaan
verdiepen, dan in de stompzinnige trekken van dit gearriveerde
slagersjongensgezicht." — Tot deze desperado's behoort Van Kranendonk niet. Hij behoort tot het genre der „onvermoeibare idealisten", hetgeen zeker voor een gids, en voor diens publiek, groote
voordeelen heeft. Hij geeft een nauwgezette historic van Shakespeare's tijd, hij geeft een zeer beeldende en boeiende beschrijving
van het stadsleven van Shakespeare's Londen, — men wandelt door
de straten als men die bladzijden leest, — hij geeft voorts een resume
van de beroemde stukkcn, waarbij hij telkens stilstaat bij zekere
passage's die biografisch of psychologisch belang kunnen hebben,
hij stelt u op de hoogte van de tekstkritiek en hare methoden om ecn
„vroege" regel van een „late" te onderscheiden, hij onderricht u
„en passant" nog over Marlowe, Jonson, Burbage, Greene, tot in
bijzonderheden, — kortom, hij geeft een handboek met orienteerende beschouwingen gelijk naar mijn weten in Nederland nog niet
bestond. Men kan natuurlijk niet alles vergen. Ik hoor in de titel
„Shakespeare en zijn tijd" zooiets als „Paris et ses environs". Maar
er is heel wat voor noodig om ecn Baedecker te schrijven. Een
Shakespeare-Baedecker geleverd te hebben is geen geringe verdienste.
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Ik behoor, op mijn manier, ook tot een genre Shakespeare-bezoekers. Ik heb een hobby. Blijkbaar behoort zooiets tot het karakter.
Ook te Chartres loop ik de beelden voorbij en ga in de kerk naar de
glazen kijken. Als dan de gids met het gezelschap mij achterhaalt,
bevredigt mij nooit zijn beschouwing bij de glazen. Wat de glazen
te Chartres zijn, zijn de sonnetten in Shakespeare. De „Sonnets" zijn
Shakespeare's „Saison en Enfer". Als men dit niet letterlijk opvat,
als men onder de Italiaansche manier en Renaissance-gemaniereerdheid niet de hevigste explosies verneemt, waartoe, na Rimbaud, ooit
een menschelijk hart bestand is gebleken, dan sluit men zich moedwillig den toegang af, dan geeft men er blijkbaar de voorkeur aan,
het dicpste geheim omsluierd te laten. Als ooit een mensch is gestorven, eer de kunstenaar in hem leefde, dan Rimbaud in de
„Saison en Enfer" en Shakespeare in de „Sonnets". De een ging
naar Abessynie en handelde in geweren, de ander schreef Hamlets
en King Lears. Beiden lieten geen woord meer los, noch over zichzelf, noch over God of de wereld, noch over goed en kwaad of al die
gevoelens en begrippen, de rede ontsnappend, welke tastbaar te
maken, volgens veler mcening, juist het doel van poezie is. Geen
zucht, geen credo. Beiden kochten geboortegrond, en, wat Rimbaud
niet gegund werd, Shakespeare stierf verborgen achter het maatschappelijk masker dat te Stratford glimlacht.
„Bleste be the man that spares thes stones,
„And curst be he that moves my bones."
M. NIJHOFF

HET RAD DER FORTUIN
THEUN DE VRIES, HET RAD DER FORTUIN

Van Loghum Slaterus N.V., Arnhem; f 3.9o, f 4.90
De roman „Het Rad der Fortuin", door Theun de Vries is een
familieroman, en wel die van een Friesche boerenfamilie. Zola,
Galsworthy, Thomas Mann en bij ons Herman Robbers, — om er
maar enkele te noemen, hebben familieromans geschreven. Men
zou aan de Rougon-Macquart-scrie van Zola ook als een soort algemeencn titel den naam Het Rad der Fortuin kunnen geven, en
misschien ook wel aan alle andere, want het leven is nu eenmaal
zoo, dat nauwelijks een paar geslachten komen en gaan, zonder dat
de wentelingen van dat rad zijn op te merken.
Het is een familie, die bestaat uit de nakomelingschap van twee
broers, waarvan de een, Boer gebleven, met een echt-degelijke
boerin met oorijzers als vrouw, twee zoons heeft, die in maatschappelijk opzicht nog stijgen, de ander, die een heftigen aard heeft en
de gevolgen van een jeugdige zonde nooit te boven is gekomen,
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sterft als melkrijder, door een ongeluk, en laat een vrouw na die niet
deugt, en een zoon, die braaf en degelijk is, maar dien wij het niet
verder zien brengen dan tot boerenknecht. Het is deze man, die aan
het land, den grond, het bedrijf der vaderen trouw blijft, de beide
andere Wiarda's verlaten Friesland voor andere gewesten, den akker
voor de groote stad, den stand van boer voor dien van beer. Tragisch verloopt het leven van den eerstc, den trots van het gezin, die,
predikant geworden, zijn jonge vrouw verliest en zijn geloof. Bij het
lezen van het relaas, hoe het den ander, die slaagt in al zijn ondernemingen, verging, komt de titel van ik weet niet welk, ouderwetsch
verhaal mij te binnen „Een voorspoedig, ook een gelukkig man?"
Aan het slot blijkt deze geslaagde handelsman Herre Wiarda toch
een zeker heimwee te hebben naar het leven op de Friesche boerehofstede, waarheen hij niet meer kan terugkeeren.
Het verhaal van deze familie in haar vertakkingen is goed geschreven, ook de buitenwereld heeft er een aandeel aan, meestal slechts
in den vorm van een invloed op hun gedachtenleven: het socialisme,
de vrouwenbeweging, de Transvaalschc oor]og, en later de nadering
van den wereldoorlog. De loopbaan van Herre, den koopman, wordt
afgeteekend door het verval van het kleine bedrijf en de opkomst
van de trust. Het rad der fortuin manifesteert zich ook in de omstandigheid, dat een der zoons van dezen zeer nuchteren zakenman
een sterken muzikalen aanleg toont...
Het is, zooals ik reeds zcide, een good geschreven boek, logisch en
helder ook van compositie. Het is, zonder bepaald naargeestig te
zijn, een eenigszins troosteloos boek. Twee bladzijden voor het einde
lezen wij weliswaar, dat Ekke Wiarda, de boereknecht, bij zich zelf
zegt : „o het leven kon slechter zijn." Op de laatste bladzijde schijnt
hij daarvan niet meer zoo zeker. De tegenhanger van zijn voorspoedigen, maar onvoldanen necf is hij toch nict geheel en al... Ik
ben niet zoo dwaas om optimisme te verlangen, maar ik had het verhaal sterker gevonden als die uitlating over het leven de laatste zin
was geweest. Meer, alsof de schrijver, na al zijn voortreffelijke beschrijving van het land en het werk, van de oer-instincten dezer
menschen en den invloed der beschaving, iets positievers te zeggen
had. CORNELIS VETH
HET BEPROEFDE RECEPT
ANTOON COOLEN, HERBERG IN 'T MISVERSTAND
Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam; f 3.4o, f 4.5o
Ook met zijn nieuwste boek blijft Antoon Coolen getrouw aan het
hem zo geliefde en bekende milieu : het Brabantse platteland, en
tevens aan het procede, dat hem zo gemakkelijk afgaat en men zo
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goed van hem kent: het boek vol typen. Hier staan ze gegroepeerd
om het natuurlijke middelpunt van elk Brabants dorp: de herberg.
Men kan in het werk van Coolen telkens weer dezelfde verschijnselen opmerken: een vlottcnde schrijftrant, die in de loop van de jaren
steeds vlottcr is geworden, een oppervlakkige, in elk geval sterk op
uiterlijkheden gerichte beschrijvingskunst, een breder uitgrociende
gezichtskring, als gevolg van een knapper beheersen van het metier.
Maar de tekorten van het talent kwamen ook steeds duidelijker aan
het licht. Want die voortreffelijke kennis van het onderwerp, en het
gemakkelijke succes, bijna automatisch op het verschijnen van zijn
boeken volgend, doet hem uit gemakzucht telkens tot dit milieu
terugkeren. De typen worden langzamerhand bijna tot caricaturen
(ik denk bier aan den postbode!) en zo krijgen zij het aanzijn van
gestalten uit Dickens of Van Lennep. Het gemak, waarmee Coolen
de pen hanteert, werkt de slordigheid in de hand; het beheersen van
het handwerk wordt tot manier.
Zo ver is het nog niet in deze „Herberg", maar met wat nadenken
begrijpt men gemakkelijk, hoe het talent van Coolen zich zal ontwikkelen, indien hij nict radicaal zichzclf poogt to herzien en zijn
talent, zijn kunnen, zijn voortreffelijke vermogens wendt naar andere mensen, andere problemen en een andere samenleving, dan
het Brabantse platteland hem bieden kan. Men moet helaas constateren, dat het talent van Coolen zich in de loop van de jaren
maar weinig verdiepte en eigenlijk toch weinig elastisch was, hoe
gemakkelijk het zich ook ging bewegen in het bekende kringetje.
Ondanks de boven geuite bezwaren is het mij cen vreugde te kunnen
wijzen op uitstekende bladzijden, voortreffelijke passages (de verkoping!) en, wanneer het oppervlak van de vlotte verteltrant verlaten wordt, waarlijk levende gestalten. Maar daarvan is er maar
weinig in dit bock, te weinig. Ik acht het aan twijfcl onderhevig, of
zo weinig inhoud zo veel volume rechtvaardigt.
Slechts beperking kan Coolen redden van een grote lezerskring op
kosten van een artistieke ondcrgang. Een ander milieu, een dieper
tasten na een rustig bezinnen, een minder vlotte, maar meer bcsloten schrijftrant lijkt mij de aangewezen weg. Hem blijve de eenvoud, de sobere menselijkheid, de ongetroebclde visie! Want deze
zijn de meest waardcvolle zijden van zijn talent!
Maar dan moeten lezers en uitgever niet elk jaar een nieuwe roman
verlangen.
JOHAN THEUNISZ
De Kosmos-eerstelingen-prijs 1938 is toegekend aan Jan Mens
voor zijn roman „Mensen zonder geld".
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„WIE HET GELUK VAN HET LEVEN NIET KRIJGT,
ZOEKT HET IN ZIJNE DROOMEN"
FELIX TIMMERMANS : „IK ZAG CECILIA KOMEN"

P. N. van Kampen en Zoon N.V., Amsterdam; f 1.4o, f 1.90
Een klein, ontroerend boekje van Timmermans, dit, „Ik zag Cecilia
komen"; ongetwijfeld op het sentimenteele af (en daar is een ieder,
schijnt het, in het openbaar kopschuw voor), maar niettemin nog
net zuiver. Timmermans had van het begin van zijn schrijvers-loopbaan af verschillende kanten in zich : het uitbundige, dat wel sterk
sprak in zijn „Pallieter" (al was ook daarin het innige van de liefde
aanwezig en het droomerig-teere van zijn visie op b.v. de breekbare
stilte van een sneeuwlandschap... welke stilte Pallieter dan echter
nogal onaangenaam verbrak...) ; daarnaast het zoet-sentimenteele
in zijn „Anna Marie"; het niet steeds zeer verheven humoristische
in meerdere zijner kleine verhalen (waaronder men echter ook
enkele met werkelijk waardevolle humor aantreft) ; het eenvoudigernstige in zijn prachtige „Boerenpsalm"; en ook nog die merkwaardige tot de dood neigende duistere kant van zijn wezen, welke
na „Schemeringen van den Dood" eigenlijk niet meer naar voren
is gekomen.
In „Ik zag Cecilia komen" vinden we bij den thans ruim vijftigjarige elementen terug van zijn eersteling: „Schemeringen van den
Dood", doch ontdaan van alle griezeligheden, en gelouterd door
meer dan 25 jaar levens. Herfst, ziekte, nacht, dood... alles attributen van de romantische levensvorm; met daarbij teederheid,
zuivere liefde, en vooral het verlangen liever de idee (of de illusie)
zuiver te behouden in het hart, zij het ook door afstand-doen of
verlies door den dood, dan de droom in het leven te verliezen.
Het boekje geeft niets anders dan de ontmoeting van een herstellend
jongmensch met een meisje, Cecilia, dat opgegroeid is ver van de
menschen als eenig overgeblevene van zeven kinderen. Haar vader,
de schoolmeester op het dorp, minnaar van bloemen en verzen,
schrijft zijn lofliederen aan God, ondanks de vele verliezen die hij
in zijn gezin leed; Cecilia, de klare ongerepte, leest ze zachtkens den
jongen man voor. Hun ontmoeting, hun onmiddellijk ontstane teedere liefde, haar ziek worden, zijn strijd (hij staat op het punt te
trouwen met Roelinde), haar dood... het is alles in weinige woorden
verteld; over het geheel meer lyrisch dan episch. Het boekje heeft
niets moderns; eerder Feith dan Vestdijk; eerder lijkt het op een
zwakke Van Schendel (uit vroeger jaren) (maar veel impressionistischer) dan op Walschap. Modern zijn wellicht alleen enkele beelden
en woorden, waarin wel even aan Moens' poezie gedacht kan worden.
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De compositie van het boekje is vooral daarom niet sterk, meen ik,
omdat Cecilia's dood, veroorzaakt door een korte gezamenlijke wandeling in een regenbui, de definitieve verandering in het leven van
den jongen man bewerkt. Dit is dezelfde eigenaardige zwakheid,
welke „De Pastoor uit Den Bloeyenden Wijngaerdt" in plaats van
tragisch melodramatisch maakt. Het zijn weinig diepe menschen die
het geloof pas vinden als zij b.v. een familielid verliezen of hun been
breken, en de ernst des levens eveneens pas definitief aanvaarden
wanneer zij dergelijke ondervindingen opdoen. Men zal wellicht
deze beoordeeling-van-levens in dit verband van weinig beteekenis
achten, aangezien het gaat om een litterair-kritische, en niet om een
ethische waardebepaling van „Cecilia" ; maar de hoofdpersoon in
Timmermans boekje maakt aanvankelijk een andere indruk dan
verantwoord is door het slot van het verhaal.
Goed is daarentegen de verstilling in stijl en sensatie bij den jongen
man na de eerste ontmoeting met het meisje ; er komt ernst en soberheid in zijn gevoelens en in zijn woorden, welke de lezer dan geheel
verantwoord acht. En men verwacht dan meer, dan het verhaal
tenslotte geeft; de afwikkeling van de opzet is wat gemakkelijk,
zoowel voor Timmermans als voor den jongeling.
Wellicht is dit een eerste stap van Timmermans op de weg naar een
nieuwe periode in zijn leven. Verinnerlijkte, herfstige weemoed.
W. L. M. E. VAN LEEUWEN
ONREEEL REALISME
ANDRE DEMEDTS, AFREKENING
Nijgh en Van Ditmar, N.V. Rotterdam; f 2.5o, f 3.5o
Er zijn boeken, waarop men dadelijk, in den een of anderen zin —
gunstig of ongunstig — reageert. Er zijn andere die geen vat op u
krijgen, op uw geest noch op uw gemoed. Niet dat men ze goed noch
slecht, dus middelmatig vindt, is de oorzaak van dit gemis van
reactie. Want ook een middelmatig werk kan zekere gevoelens in u
wakker maken of op de een of andere wijze vat krijgen op uw geest.
De oorzaak van die onafwijsbare onverschilligheid is dan ook minder van aesthetischen dan van menschelijken aard, — al spelen soms
beide factoren er wel een rol in.
Zoo ongeveer was het met mij gesteld na de lectuur van Andre
Demedts nieuwen roman „Afrekening". Dit boek, het moge nu
meer kwaliteiten dan gebreken (of omgekeerd) hebben, liet mij volmaakt koud. En dit kwam noch door zijn vorm noch door zijn inhoud. Veeleer is het genre daaraan schuld; het genre: de familieroman. Grenzenlooze verveling! 0, niet Demedts heeft schuld. Zijn
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werk is zeker evengoed en beter dan het gemiddelde van wat op dit
gebied verschijnt. Is dan overproductie de oorzaak van die fatale
verzadiging die ons belet te reageeren? Nauwelijks, want van die
productie, ze zij nu normaal of te intens, neem ik al heel weinig
tot mij. Het is veeleer de aard zelf van dit soort literatuur, de wetten,
de vereischten, de procede's die voorzitten aan zijn ontstaan, al het
onverhelpbaar kunstmatige waaraan een roman over het algemeen
zijn ontstaan te danken heeft, tenzij dan dat men met een waarlijk
buitengewonen roman te doen had. Maar is dit laatste niet het gcval, gaat het om een werk dat op zichzelf niets speciaal verrassends
aan zich heeft, dan is het mij wel zeer moeilijk geworden zoowel zijn
kwaliteiten te loven als zijn tekortkomingen te laten uitschijnen...
A quoi bon? Al deze werken der verbeelding, deze gefingeerde menschen en toestanden, deze uitgedachte ontwikkeling van zielsprocessen en conflicten, is dit alles wel van wezenlijk belang? Het schrijven
van een realistischen roman (en tot dit soort behoort „Afrekening"
doodgewoon) is ten slotte wel een hachelijk ondernemen. Aan verbeeldingskracht vergt hij niet bijster veel; hij brengt ons niet, als het
romantisch verhaal, in een bovenwerkelijke wereld die kan verblinden, betooveren, en ons in hijgende spanning onze alledaagsche
miseries doen vergeten. Hij wil ons de werkelijkheid toonen, met of
zonder eenigen ethischen inslag, die werkelijkheid, die we zelf alle
dagen beleven, maar die, helaas, meestal op een ve el verse hrikk eI ij k e r wijze werkelijk is dan de ons door de romanschrijvers getoonde realiteit. Niet dat deze terugschrikken voor de
laatste tragedien van het leven: heel een deel der hedendaagsche
romanliteratuur bewijst het tegendeel: men denke b.v. maar eens
aan Celine. De kwestie is, dat de kunst zich nooit geheel in de plaats
kan stellen van het leven en dat de nooden en ellenden, die men zelf
aan den lijve (en aan de ziel) gevoelt, steeds oneindig praegnanter
zijn dan de somberste „realiteiten" der kunst. Trouwens, ik acht het
volkomen uitgesloten, dat men zonder de minste restrictie zekere
eigen belevenissen aan het papier zou kunnen toevertrouwen —
zelfs getransponeerd. In eens menschen leven komen er nu eenmaal
dingen voor die men niet zegt, — nooit. Een soort praelogische
pudeur brengt een zekere mate van machteloosheid teweeg die hier
vanzelf grenzen stelt. En nochtans zijn die verzwegen feiten soms
het essentieele van de ervaring van heel een leven. Slechts de lyricus
wellicht spreekt ze uit — maar dan volkomen gesublimeerd. Waar
de romancier uit eigen ervaring schrijft laat hij — dit lijdt voor mij
geen twijfel — het allereigenste van zijn persoonlijke belevenissen
buiten kwestie, ofwel hij vervormt het zoodanig dat er van de oorspronkelijke actateit niet veel meer overblijft. Behandelt hij echter
in hoofdzaak andermans wederwaardigheden, dan heeft hij die le-
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venselementen maar uit de tweede hand en hebben zij dus nog meer
van hun ontroeringsvermogen verloren. En, ik herhaal, geen kunst
kan dit geheel verhelpen, — indien althans deze kunst angstvallig alles uit den weg gaat dat met „realisme" in botsing zou kunnen komen. Hetzelfde geldt voor de meeste psychologische romans,
die doorgaans, hoeveel eerbied men vaak ook hebben kan voor de
scherpzinnigheid en de menschenkennis van den schrijver, toch
steeds iets missen, dat men de „proef op de som" zou kunnen noemen : niets waarborgt er ons de absolute levenswaarheid van. Het
meest onaantastbaar als kunstwerk blijven die werken der verbeelding, die geen vooropgezette realistische pretenties hebben en waarin de auteur een eigen kijk geeft op leven en menschen, dien men
aanvaarden of verwerpen kan, al naar gelang van eigen overtuiging.
Want dan reageert men tenminste. Het is, als gezegd, dit Bemis van
reactie dat mij het stelling nemen tegenover een werk als „Afrekening" zoo moeilijk maakt. Wij slagen er net in veel belang te stellen
in de levensomstandigheden en wederwaardigheden van deze kleinsteedsche rechtersfamilie. Wij vernemen al dadelijk dat de oudste
zoon, een oud-strijder, gewikkeld is in een anarchistisch complot,
dat, zooals al deze dingen, natuurlijk ten doel heeft een nieuwe,
rechtvaardige maatschappij op het puin van de oude te grondvesten.
Het gerecht komt echter de zaak op het spoor. Moeder en zusters
van den delinquent maken een geweldig misbaar. Zijn vader — de
vrederechter — en zijn verloofde verstaan hem weliswaar beter,
maar trachten hem toch van zijn compromitteerende anarchistische
vrienden of te brengen. Het gevolg is, dat Daniel uitwijkt naar
Amerika en jarenlang niets meer van zich laat hooren. Ten eerste is
mij niets bekend van revolutionnaire complotten in dit land, cornplotten waarvan leden het hazenpad zouden hebben moeten kiezen,
zoodat het uitgangspunt van dezen realistischen roman al weinig
overtuigend lijkt. Wat ervan zij, de goede vrederechter, die nooit
iemand veroordeelt, omdat hij de menschen goed acht van natuur
(wat hem den spotnaam van „Roesoo" heeft bezorgd), wacht te vergeefs jarenlang op den terugkeer van zijn oudsten zoon en komt
op den duur op tragische wijze aan zijn dood. Intusschen is Daniel's
verloofde met een ander gehuwd, terwijl een zijner zusters, die niet
zonder temperament blijkt te zijn, het in het klein plattelandsplaatsje niet kan uithouden, naar Antwerpen een zaak gaat openen
en er een ongeregeld leven lijdt. Zijn jongere broeder Willy, een
kind nog toen hij vertrok, is nu volwassen en heeft een verhouding
met de verwaarloosde jonge vrouw van een zijner vrienden. De
moeder, die steeds haar man het leven heeft verzuurd, vervalt in
kwezelarij en brengt haar tijd door met zoogenaamd liefdadige werken. Zoo is de toestand, als Daniel opeens terugkeert, rijk, naar men
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zegt. Hij is vierkant en gedecideerd, bijna cynisch. Wat is hij van
plan uit te voeren in zijn vaderland? Wij hooren daar voorloopig
weinig over, maar het eerste dat hij doet is zijn jongen broeder in
het ongeluk storten. Hij moeit zich, om bestwil, dat spreekt, met
diens hartsaangelegenheden, bewerkt dat zijn geliefde met hem
breekt, wat het noodlottig gevolg heeft dat de geheel overstuursch
geworden Willy een paar dagen nadien door den trein wordt overreden... Ongeluk of zelfmoord? De auteur laat het, a l'instar van
Walschap als het over dergelijke gevallen gaat, in het vage. Daniel
verdwijnt daarna opnieuw uit de circulatie. Eenige jaren nadien
duikt hij op in de Vlaamsche boschstreek, vestigt daar een modelfabriek, heeft aanvankelijk den argwaan der dorpelingen te overwinnen, maar slaagt er toch in welvaart in het oude, verachterde
dorp te brengen, hij doet verder goed waar hij kan, maar heeft ook
te worstelen tegen de, met den grooteren welstand gepaard gaande,
losbandigheid die zich van enkele zijner werklieden meester maakt
en wordt ten slotte door een afgedankten arbeider vermoord.
Zeer verrassend, zooals men ziet, is de inhoud van dit verhaal niet.
Die Daniel is ook een soort „mensch van goeden wil", veel minder
onwaarschijnlijk dan Walschap's onmogelijke Thijs Glorieus, maar
voor wien de auteur ons toch volstrekt niet weet te winnen. Hij
blijft nogal vaag, zooals trouwens al de personages van dezen roman,
behalve dan „Roesoo", die ons menschelijk soms wel nader treedt.
Waar Demedts' vrouwen geen schimmen zijn, zijn het karikaturen,
zooals de moeder Josephine en de meid van den pastoor. Alles te
zamen nogal onderhoudend geschreven, wat traag van tempo weliswaar, maar toch beter gebouwd dan Demedts' vorige roman en
aldus, technisch, zeker een vooruitgang. Maar, — en dit is de vraag
die ik in verband met mijn inleidende beschouwingen wel moet stellen — is dit alles inderdaad van wezenlijk belang? Beantwoordt dit
realisme wel aan eenige levenswaarheid en -werkelijkheid? Krijgen
we hier oprecht de gewaarwording, spijt het tragisch einde van niet
minder dan drie der leden van deze familie, van een onafwijsbaar
menschelijk lot en noodlot? Ik moet bekennen, dat ik deze gewaarwording geen moment heb gehad. Dit realisme draagt te veel het
kenmerk der fictie en deze fictie is te zwak van verbeelding. Wat verklaart waarom deze roman mij emotief noch intellectueel sterk heeft
toegesproken.
Terloops gezegd: taal en stijl zijn niet altijd vlekkeloos: „het is
een storm (. . . .) die door zijn hersens dwarrelt". — „Hij heeft
misschien gehoopt, dat zij nu z ou bego nne n te weenen zij n".
— Hij heeft ons alien in een vernederende hou ding gebracht", enz.
U. VAN DE VOORDE
7
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PROF. VERAART OVER DE JODEN... EN VELE ANDERE
VRAAGSTUKKEN
PROF. DR. J. A. VERAART, JODEN VAN NEDERLAND

Hilversum, Paul Brand; f 1.5o
Wie meent, dat de titel van dit boek ook de inhoud dekt, zal bedrogen uitkomen. Men zal goed doen, Prof. Veraarts beschouwingen ernstig te lezen, want er staan ontstellend rake formules in.
Maar ik schat, dat niet meer dan plusminus dertig bladzijden rechtstreeks over de Joden gaan. Men vindt bier allerlei. Wanneer ik het,
als veel jongere, zo zeggen durf: rijp en groen. Over het historisch
materialisme, over kapitalisme en „solidarisme", over de Franse
Revolutie en de Katholieke Kerk, over de beide vleugels van het
liberalisme in Nederland (de verdraagzame en de klasse-hoogmoedige), over Struycken en de coalitie, over de Pyrrhus-overwinning
der Colijnse „democratie" in 1937, over werkloosheid en bedrijfsorganisatie. Dat dit alles ook met de Joden te maken heeft (meer of
minder direct of indirect) is zeker, want alles houdt tenslotte met
alles verband. Doch dat de relatie hier daar wel bizonder vervaagd
is, kan evenmin worden ontkend.
Geen weloverwogen ontleding dus van het onderwerp, op de omslag aangegeven. Een strijdschrift, waarvan de forse betoogtrant
slechts wordt gehinderd door de voortdurende citaten uit eigen
werk, voornamelijk ontleend aan het te weinig meetellende maandblad „Roeping". Maar als zodanig toch van grote waarde. Laten
wij enkele van de grondgedachten nader onder het oog zien.
Het boek begint met een afdoend godsdienstig getuigenis : katholicisme en anti-semitisme zijn onverenigbaar. „God heeft tot Abraham gesproken"; „het heil komt uit de Joden": daarmee is, bovennatuurlijk gezien, voor den gelovigen zoon der Kerk, het zogenaamde „ Jodenvraagstuk" uit. Althans : het behoorde uit te zijn, want
door niets wordt de innerlijke zwakte van Rome duidelijker gedemonstreerd, dan door het feit, dat de schitterende pauselijke veroordelingen van Jodenhaat en rassenwaan toch eigenlijk practisch...
archiefstukken blijven. „Paus en Kerk moeten hun handen zegenend en beschermend uitstrekken naar het Jodendom", schrijft
Prof. Veraart (biz. zo). Waar is de niet-katholiek, die hier niet de
schouders ophaalt, en bitter zegt : „Ach, ja?"...
Dan volgt een reeks van hoofdstukken, waarin de staatkundige en
maatschappelijke crisis van deze tijd breedvoerig wordt ontleed, en
gesteld onder de norm van de katholieke democratie. Hieraan wordt
dan, in verband met de titel van het boek, telkens een passage toegevoegd, om aan te tonen, hoe onschuldig de Joden zijn aan de
dwaasheden en vergrijpen van het „Nationaal-Kapitalisme" : in de
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meeste gevallen onttrekt men zich niet aan de gedachte, dat deze
gevolgtrekking meer is toegevoegd par acquit de conscience, van
wege de uitgevers-opdracht, dan omdat het betoog nu juist daarop
moest uitlopen.
Wij hebben dus zeer wel oog voor de fouten van Veraarts boek —
als bock. Wij willen er nog aan toevoegen, dat zijn methode, om
bladzijden lang zichzelf te verdedigen vermoeiend werkt, terwijl
hier bovendien een gebrek aan tijd of een gebrek aan compositorisch vermogen schijnt tot uiting te komen. En toch...
Toch hindert het ons, dat Prof. Veraart aan zijn talloze conservatieve tegenstanders zo vele, gemakkelijk te hanteren wapenen in de
hand heeft gegeven. Zij zullen nu van zijn redeneringen afkomen,
met een spottend: „Nu ja, Veraart, een zo zelfvervuld man, die in
de Kamer mislukte...!" En dan is hij daarmee „geklasseerd"...
Dat hindert ons, omdat de schrijver van dit wonderlijke boekje over
ons parlementarisme een aantal dingen zegt, zo scherp en juist, dat
wij ze ter ernstige overweging zouden willen aanbevelen aan ieder
verantwoordelijk politicus.
Veraart betoogt namelijk, waarom, sinds 1913, de Nederlandse
democratic bezig is te lijden aan steeds gevaarlijker bloedarmoede.
Sedert Troelstra de opname van socialisten in een vooruitstrevende
regering-Bos afwees, scheen ons politieke leven voor zijn leiding
aangewezen te zijn op vertegenwoordigers van een „dm istelijke coalitie", die in het verleden, tegenover een onverdraagzaam liberalisme, haar grote zedelijke kwaliteiten had bezeten, maar waarvan
de zakelijke grondslag thans geheel verdwenen is. Tijdens de oorlog
wist een krachtig politick kabinet de doem van dit onvruchtbare
coalitie-dogma te breken, doch „het beleid van Cort van der Linden
is de zwanenzang der Nederlandse Democratic" (blz. 71). Een
onreele tegenstelling blijft de politick bezwaren met schijn-principiele slagwoorden, waarachter een ontstellende onmacht-in-het-concrete probeert schuil te gaan. Banaal conservatisme tooit zich met
de versleten koningsmantel van grote levensbeginselen, die in de
zakelijke staatkunde van vandaag nauwelijks richting kunnen geven. Wat overblijft, wanneer de theologische nevel optrekt, is een
versteend parlementarisme, dat slechts weinige jongeren vermag te
boeien.
De oplossing hiervoor? „Niet regerings- en oppositiepartijen van a
priori gevormde coalities; maar regerings- en oppositiepartijen op
grond van de tegenstelling over belangrijke, actuele vraagstukken"
(blz. 79).
Dat al les is niet nieuw. Troelstra heeft in zijn „Politick Testament"
niets anders betoogd. Maar het is van betekenis, dat ook een „man
van rechts" (om die term te gebruiken) het attentiesein met zoveel
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hartstocht hijst: „Past op! De Nederlandse politiek stikt in het a
priori!"
De gedachte, die wij hierboven met onze eigen woorden hebben uiteengezet, is voor Nederland een der actueelste en gewichtigste. Op
onderdelen moge men Veraart bekritiseren, doch de grote lijn blijft
volledig juist. Het is voor onze democratie een vraag van zijn of nietzijn, de totaal onwezenlijke „antithese" van „christelijk" en „paganistisch" te doorbreken, ten einde aldus zichzelf en de tegenstanders
op zakelijke feiten en verdiensten te kunnen toetsen. Alleen door het
trekken van deze consequentie geraakt de Nederlandse politiek weer
vlot: het is verheugend, dat een tijdschrift als het jonge „Gemenebest" hiertoe zijn krachten wil geven... maar het is broodnoodzakelijk ook!
Ziedaar de overpeinzingen, die het boek van Prof. Veraart bij ons
opwekt. Ze leiden ons ver weg van het eigenlijke onderwerp: Joden
van Nederland. Maar wij zijn er dankbaar voor, dat wij over deze
staatkundige essentialia aan het denken zijn gebracht. Moge het
velen gaan gelijk ons! Men late zich niet van de wijs brengen door
onsamenhangende bouw en oppervlakkigheden hier en daar: de
kern is waard, dat wij de bolster doorbreken! H. BRUGMANS
DE PRIX-GONCOURT
HENRI TROYAT, L'ARAIGNE
Roman, Plon, Parijs
De titel is ontleend aan Marguerite de Navarre : „gardez-vous de
faire comme l'araigne qui convertit toutes les bonnes viandes en
venin." De spin heet Gerard Fonseque, een oud geborene, verstrikt
in wat de leek zich verontschuldigt verdrongen complexen te noemen. Een onmachtige, op wiens psychologie de letterkunde zich
acharneert. Een van een groep, die zich daardoor onderscheidt, dat
de bruggen, die de gelijksoortige enkelingen tot een groep kunnen
binden, verbroken zijn.
Gerard heeft een moeder en drie zusters. Geestelijk spel met Nietzsche en anderen dient hem om zijn sarrenden weerzin tegen de dagelijksche omgeving te stijven en te rechtvaardigen. Hij kan niet
verkroppen, dat hun ziels- en lichaamsleven gezond is en ze huwen.
Hij stoot die zusters of om hen bij zich te houden en vindt iets als bevrediging in deze zelfkwelling. Het schaarsche bloed, hem toebedeeld, verwordt tot gal en dit venijn kruipt waar het niet gaan kan.
Hij stookt in het geniep en verlustigt zich daarin zelfs niet van harte.
Ten slotte grijpt hij naar den supremen vorm van afdreiging, zelfmoord, maar de macabere comedic van voorgewenden dood kant
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zich tegen hem: de mise en scene verkeert in een drama, dat zijn
dorre knoeien eindelijk neerslaat.
Deze in-beeld-brenging van een klinisch geval is met den Goncourtprijs bekroond. Met de geringste meerderheid heeft de jury zich hiermee vereenigd. In deze kringen groeit het verzet tegen wat velen hier
als ontaarde kunst zien en schuwen. Het talent van Troyat heeft het
eindelijk gewonnen. Dit talent is er een van meedoogenloos peilen,
van onbarmhartig wegscheuren van alles, wat in zelfbedrog de wondenvan lichaam en geest overpleistert, van het kervende operatiemes.
Troyat was twintig, toen zijn eerste roman verscheen. Van stonde
af toonde hij zich een chirurg met vaste hand. Deze geboren Rus
had op school het Fransch in de perfectie geleerd. Een Barre schranderheid, die niet alleen niet zwicht, die in de lijn van La Rochefoucauld uit grimmige vrees voor door eigen te-kort geroepen
schoonen schijn elke waan bestrijdt door in tegengestelde richting
tot het uiterste te gaan, heeft gesteund door een gave techniek dit
boek geschreven. De waardeering voor de scherpte van het inzicht,
voor het vakmanschap verdoezelt niet, wat bier ten gevolge van een
te-vecl ontbreekt. Troyat heeft dit geval bij wijze van een tooneelstuk opgezet en zich laten ontwikkelcn. Het raderwerk van G6rard
verkreeg iets mechanisch', dat het voor het tooneel voorbestemt.
Scherp en naakt is de dialoog. Doordat Troyat alles weghoudt, wat
de evolutie zou strcmmen, daar van het eerste woord af alles op de
fatale ontknooping gespannen werd, is het den lezer onmogelijk
zich hiervan te laten doordringen. Hij beziet wat er gebeurt als een
entomoloog zijn vlindcrs.
Zich nauw aan de werkelijkheid houdend, moest Troyat meenen
dit boek met waarheid te laden. In dit opzicht heeft hij misgegrepen.
Het dwingende van wat onontkoombaar zich voltrekt werd verdrongen doordat de schrijver deze dingen niet in vrijheid zwevend
concreet maakt. Veeleer is het een aanklacht tegen het leven zelf,
door de oogen van Fonseque gezien. Deze kleineert het, moet het
lasteren, omdat het hem anders zou verbrijzelen en hij op de been
wenscht te blijven om zich het wrange genoegen niet te laten ontgaan, zich te voeden met het vergif, dat hij door den omgang met
zijn omgeving afscheidt.
Uit het feit, dat hij thans bezig is aan een werk over Dostojefski
mag worden afgeleid, dat hij zijn eigen tekort beseft. H. VAN LOON
LAST OVER SPANJE
JEF LAST, DE SPAANSCHE TRAGEDIE
Uitgeverij Contact, A'dam; f 2.90
De lezer is met dit boek van Jef Last een beetje verlegen. Het is een
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slordig samengesteld allegaartje, dat met elkaar in tegenspraak is.
De omslag en de middenmoot zijn in wezen en opzet een verheerlijking van het gewapend verzet tegen den Spaanschen militairen
opstand, en het internationale fascisme. De inleiding en het slot
verwerpen zoowel het beginsel van het gewapend verzet als de verheerlijking ervan.
Toen Jef Last naar Spanje ging was hij zoomin nalef als onervaren.
Hij was in Rusland geweest, en hij erkent nu zelf dat hij daar gezien
had dat het Stalinistische communisme het tweelingbroertje van het
nationaal-socialisme was. Jef Last wist dat de internationale politiek
van Rusland opportunistisch was, en in volslagen tegenstelling tot
de vormelijk beleden politieke of sociale beginselen van het cornmunisme. Jef Last wist dat in Rusland zoomin vrijheid van geweten
als burgerlijke vrijheid was. Bovendien wist hij de oorzaken daarvan. Afgezien van dit alles wist Jef Last bovendien nog dat Rusland
de Spaansche aangelegenheid opportunistisch zou behandelen, geheel binnen het kader van zijn eigen buitenlandsche en binnenlandsche politiek, en met groote welwillendheid jegens zijn bondgenoot Frankrijk en het gecourtiseerde Engeland.
Niettemin, Jef Last ging naar Spanje, toen de Russische kranten het
Spaansche geval nog als een onbelangrijk binnenlandsch conflict
behandelden. Jcf Last was niet zoo nalef als die armc Spaansche
arbeiders, boercn en intellectueelen, die hulp van de democratische
landen verwachtten, en over een nieuwe regeling van de maatschappij droomden. Jcf Last wist beter, hij wist toen al heel goed dat in
de tegenwoordige politieke constellatie van de democratische landen
geen hulp to verwachten was, en dat de socialisten, die zich in
Italie, Oostenrijk en Duitschland rustig van hun plaats hadden
laten dringen, Diet in staat en niet van zins waren ook slechts een
dag van protcststaking of to kondigcn.
Niettemin, Jcf Last ging naar Spanje. Hij wist dat Franco helpers
en lastgevers achter zich had. Hij wist dat de regeering hulp zou
moeten koopen. Van wie en tegen welken prijs?
Jef Last wist dat. Hij wist dat Rusland, het Stalinistische Rusland,
slechts bij mondjesmaat wapens en voedsel zou leveren, en hij wist
tegen welken prijs. Jef Last wist beter dan de rechtsche pers wat het
eigenlijke Russische gevaar in Spanje beteekende. Rusland wenschte
geen socialen ommekeer in Spanje. Rusland wenschte, het koste
wat het koste, het behoud van den toestand van begin 1936, liever
nog van 1935, zeker niet van 1934 (Asturie). Ik schreef dit reeds
in September 1936, en Jef Last, die Rusland beter kept dan ik,
wist dit beter dan ik.
Niettemin, Jef Last ging naar Spanje. Er gebeurde wat gebeuren
moest. Op grond van zijn geconditioneerde hulp kreeg Rusland
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belangrijken invloed. Die werd in twee richtingen gebruikt: het
neerslaan van de libertaire en sociaal-revolutionnaire arbeidersbeweging, en het organiseeren van een Leger. VOOr dat de Spaansche regeering weer voldoende effectieve macht kreeg door eigen
organisatie, administratie en industrie, gebeurde er, onder communistische leiding, met behulp van de Gepoe, dingen waarover
Jef Last zich ergert. Waarom? Hij heeft het recht niet zich daarover te ergeren. Dat recht heeft hij verspeeld, omdat hij zich willens en wetens geleend heeft tot de Stalinistische tactiek.
Toen Jef Last inzag (waardoor?) dat hij zich tegenover den gang
van zaken moest stellen, had hij dit in Spanje moeten doen. In zijn
rede in Juli 1937 te Madrid, gehouden n a de discussies over Gide,
had hij volkomen zijn eigen standpunt moeten verdedigen. Een
man, die zijn leven aan het front waagt, kan zijn leven ook op een
congres wagen. Overigens — het zij bescheiden gezegd — als ik,
die door de communisten met argwanende oogen werd gevolgd,
in het openbaar, op het zelfde congres, de vrijheid van het geweten
verdedigde en het recht van de persoonlijkheid opeischte, kon Jef
Last dit ook. Jef Last hield echter de lezing die men in dit boek
(blz. 136-1 41) kan lezen, en hij beriep zich waarachtig... op den
grooten leider Stalin! Geen woord over de, in zulke aangrijpende
omstandigheden, tijdens cen zwaar bombardement gehouden, discussies over Gide, die hij nu openbaar maakt. Geen woord over
de Stalinistische terreur.
Ik weet bij ervaring dat Jef Last een dapper man is. Wij zijn tezamen in ernstig levensgevaar geweest, meer dan eens, en ik heb
hem voortdurend rustig gezien, zonder aandacht te geven aan het
onmiddellijke, ernstige gevaar. Waarom heeft Jef Last dan niet
in Spanje geprotesteerd, en wel buiten Spanje? In Spanje waren
duizenden die dezelfde gevoelens van vcrontwaardiging hadden
over de methoden van de communisten, en velen zijn daarvoor gevangen gezet of gevonnisd. Wat heeft Jef Last weerhouden om in
Spanje zijn standpunt te verdedigen? En waarom schreef hij in
Spanje dingen die met zijn inzicht en geweten in strijd zijn?
(zie Critisch Bulletin 1938, Februari).
Dit boek is slordig samengesteld. Het voorbericht en de epiloog
bevatten zijn, helder uiteengezet, nieuw inzicht. Het middenstuk
is gevormd door saamgeraapte brokstukken uit vroegere brieven,
met enkele nieuwe stukken, die buiten de Spaansche sfeer geschreven, onwaarachtig aandoen (bijv. De zwarte vogel, Hollandsche
sentimentaliteit geprojecteerd in een Spaanschen jongen). Storend
zijn de vele fouten in het Spaansch. Nalef is de mededeeling over
de Jezuieten op blz. 24. Hieruit blijkt dat het voorbericht ongeveer
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Januari 1938 is geschreven. Het boek is in Augustus verschenen,
en toen wist ieder wat vroeger enkelen wisten, dat het bericht over
de Jezuieten een van de vele Spaansche canards was. Een man als
Jef Last had die geruchten niet behoeven te gelooven. Op blz. 199
staat een Erratum, dat niet een herstel van fouten is, maar zelf
een zeer misleidende vergissing, verschrijving of drukfout. Een
nader ingekomen bericht meldt dat „loyaal" voor „legaal" staat.
Een ernstige slordigheid is het slot van dit moreel, intellectueel
en litterair onbevredigende boek, dat een grondige verhandeling
van Jef Last over zijn Spaansche ervaringen noodzakelijk maakt.
J. BROUWER
GETUIGENIS ONDER EEDE OVER SPANJE
ANTONIO RUIZ VILAPLANA, IK VERKLAAR ONDER EEDE,
VERT. DOOR DR. J. BROUWER
Brusse N.V., Rotterdam; f 1.5o
Ruiz Vilaplana was griffier van de rechtbank te Burgos sedert Nov.
1935 en heeft in de latere hoofdstad van het Franco-Spanje zijn
ambt tot 30 Juni 1937 waargenomen. Hij kon dus zijn boek (de Sp.
titel is „Doy fe") met recht den ondertitel geven „Een jaar werkzaamheid in het nationalistische Spanje". De auteur maakt door
zijn boek den indruk van een heel gewoon gestudeerd Spanjaard,
goed Katholiek maar wat afkeerig van de holle pompositeit der
liturgic en daarom liever Mis-hoorend in het Karthuizerklooster
van Miraflores; zijn ideeen zijn heel gematigd Iiberaal, zijn hart
was goed en menschelijk; cen jaar lang ziet hij allerlei gruwelen en
onrecht, vernedcring van het civiele door de domme militaire
dictatuur, maar hij zou onder dit alles waarschijnlijk gelaten en
zelfs afgestompt zijn gewordcn, had niet de invasie der Duitschers
en Italianen en hun met den dag brutalcr en minachtender optreden zijn trots van Spanjaard te cynisch gcwond. 't Lijkt een braaf
mensch, zonder de sluwheid en de achterdocht die vele Spanjaarden
van zijn groep en van de meeste groepen plegen te kenmerken,
iemand met gevoel voor do armsten van zijn yolk, met een echtSpaanschen afkeer van het militairisme, een fatsoenlijk, wat nalef
man, zooals de Republiek er, als reactie op vroegere perioden, heel
wat in dienst heeft gehad. Tot haar voorloopigen ondergang misschien, want, gezien het gehalte van haar tegenstanders, hadden wat
meer uitgeslapen dienaren met minder vertrouwen in hun medemensen de afschuwelijke ellende van deze 2 jaren gemakkelijk kunnen vermijden : met 500o arrestaties en even zoovele ontslagen was
de rebellie verhinderd, die aanvankelijk slechts een lang-voorbereid complot van militairen en monarchisten (Calvo Sotelo) was,
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dat alleen in den smaak viel van de echte reactionnaire elementen
van Kerk en grootgrondbezit, gelijk Vilaplana in Hfdst. I en II
wel laat zien. Er volgen dan hoofdstukken over de terreur en de
fusilleeringen — vooral ter „maatschappelijke zuivering" — waarmee de auteur, als rechterlijk ambtenaar, wel voortdurend moest
in aanraking komen: een typisch voorbeeld van de daarbij een rol
spelende brute sociale wraakzucht is de moord op Jose Antonio,
den dichter-musicus (Hfdst. X). Jets minder anecdotisch maar toch
ook echt direct-beleefd is het 2de deel van het boek o. a. over
Franco, die den auteur een middelmatig mannetje lijkt, wat trouwens de dictator Primo de Rivera (1923-1930) ook was en wat
dictators van dezen tijd meestal zullen zijn, omdat juist daardoor
de gemiddelde burger zich met hem kan identificeeren. Het hoofdstuk over Queipo de Llano, die „baas" is over Zuid-Spanje, lijkt
mij een natuurgetrouw beeld te geven van dezen oubollig-plebejischen Andaloezier zonder geweten. Ook over de geestelijkheid
en de militairen handelen rake hoofdstukken. Bij Hfdst. XIX (Het
yolk) moet ik nog even stilstaan: de schrijver merkt daar op dat de
mislukking van den militairen opstand Spanje kunstmatig in 2 gebieden heeft verdeeld, het z.g. witte en het z.g. roode Spanje, die
louter een product zijn van de guerrilla-tactiek: „daar waar de
botsing ontstond of de loopgraaf werd gegraven, daar werd ook de
grens tusschen de beide gebieden getrokken." Hij wijst dan op de
ten-cur en de pers als de 2 machten die in het „witte Spanje" de
bevolking onder den duim houden. De pers moet de militaire
dictatuur door leugens en laster staande houden: in de eerste plaats
door eindelooze, eentonige verhalen van moorden en folteringen,
b.v. die van Benavente, den beroemden dramaturg, die nog steeds
in Valencia de republiek verdedigt, die van Ricardo Zamora, den
bekenden voetballer, die nu in een Fransche club speelt en die van
den bisschop van Valladolid, die echter 20 dagen na de zielemis,
voor hem opgedragen, in een officieele auto uit het „roode" Baskenland kwam aanrijden en alle folteringen en overlast ontkende, wat
hem den bijnaam van „rooden bisschop" bezorgde. Een ander
middel om angst en haat te wekken zijn de „roode lijsten", die bij
arrestaties van linksche elementen z.g. op dezen gevonden worden:
ten eerste worden daardoor deze arrestaties c.q. executesgerechtvaardigd en ten tweede wordt de woede gewekt van degenen die
op die lijst staan. En niemand vond het blijkbaar verwonderlijk
dat die „rooden" die van Februari tot Juli 1936 dan toch meester
van de situatie waren geweest, pas na dien I6den Juli hun bloeddorstige plannen hadden gemaakt.
Zij die nog neiging hebben om het Franco-Spanje te idealiseeren,
mogen dit boek wel nauwgezet lezen: het zal hen weer wat dichter
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bij de waarheid brengen. Ofschoon blindheid een kwaal is die men
niet geneest door te zeggen: „zie eens dit en zie eens dat." In ieder
geval is dit een bock zoo eerlijk als 't maar geschreven kan worden
door een echten Spanjaard die als zoovelen binnen en buiten Spanje
meenen „in politicis" indifferent te zijn geweest.
De Hollandsche vertaling van Dr. Brouwer leest prettig en is door
den uitgever royaal verzorgd. G. J. GEERS
PEREZJKOWSKIJ'S FRANCISCUS
DIMITRI MERESCHKOWSKI, FRANCISCUS VON ASSISI
Petropolis Verlag, Berlijn, 1938
Merezjkowskij is ook voor den Westeuropeaan een vertrouwde naam.
De meeste van zijn tallooze romans en bundels essays zijn in vele
Europeesche talen overgezet. In den laatsten tijd heeft de oude
schrijver, die te Parijs woont, zijn aandacht op de hagiographie gevestigd en een reeks levens van Heiligen uitgegeven. Naast Paulus
en Augustinus heeft hij nu ook den arme van Assisi tot onderwerp
van zijn uitbeelding gekozen. Er is wel tcrnauwernood een historische persoon, die zulk een veelvormige literatuur heeft doen ontstaan als de Poverello van Assisi. Nog in den laatsten tijd hebben
twee vooraanstaande Italiaansche schrijvers degelijke werken over
Franciscus uitgegeven, die in de kleinste bijzonderheden treden:
„Vita di San Francesco" van Luigi Salvatorelli (Bari 1926), en
I1 Francescanesimo" van Augustino Gemelli O.F.M. (in het
b uitsch: das Franciskanertum, Hegner Verlag, Leipzig) bewijzen,
dat over deze bijzondere verschijning nog steeds nieuwe bladzijden
kunnen worden opengelcgd en dat het onderwerp op zichzelf onuitputtelijk is, niettegenstaande de werken van Sabatier, Thode, Gebhard, Leon, Masscron, P. Gratien, Karsawin, E. Gilson (om slechts
de meest bekende uitbceldingen van Franciscus te noemen).
De beschrijving van Merezjkowskij brengt geen uitgebreider kennis
omtrent den Heilige uit Assisi, maar zij kan door de manier van
uitbeelden een niet al te veeleischenden lezer boeien en stichten.
Dit bock is nu juist niet voor den vakman bestemd, aan wien alle
feiten, die Merezjkowskij aanhaalt, reeds bekend zijn en die zeker
belangrijke critische bedenkingen tegen den een of anderen zin zou
maken, vooral voor zoover het over de historische opvatting van
Merezjkowskij gaat. Het schijnt ook, dat het den schrijver minder
om de uitkomsten van het onderzoek omtrent Franciscus dan wel
om een voorstelling volgens de bronnen van de vita van Franciscus
te doen was. Ongetwijfeld bestond bij Merezjkowskij de eerlijke
wil om de werkelijkheid over den Heilige bloot te leggen, deze
van alle historisch vuil te zuiveren en aan den modernen mensch
,
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een biografie van Franciscus te geven, die in het licht van de
„Apokalyps van onzen tijd" (Rosanow) gezien, de menschen tot
bezinning moet roepen. Merezjkowskij wilde Franciscus als een
mensch van vleesch en bloed, niet als een schoone kunstfiguur
scheppen, dit docl heeft hij door dichterlijk en denkend opsieren
bereikt. Zoodoende is een gemoderniseerde, vereenvoudigde vita
van Franciscus ontstaan, die onderrichtend, opvoedend en tegelijk
waarheid en verdichting dooreenmengend, bijna romantisch voorkomt, maar die gevaar loopt zich in het onbestemd dolende, fraai
vernuftig-sentimenteele te verliczen.
Merezjkowskij wil de eeuwige kern van de boodschap van den
Poverello, den naar de toekomst wijzenden zin van zijn levenswerk
uit het aardsch-historische omhulsel bevrijden en ons den „echten"
en eeuwigen Franciscus geven.
Uitgaande van de ervaring van het Bolsjewisme — het communisme
is voor Merezjkowskij de duivelsstaat, de wereldlijke tegenpool van
het Franciskaansche ideaal, van den Godsstaat — teekent Merezjkowskij een bceld van het tijdperk, dat door twee figuren wordt behcerscht : door den heiligen Franciscus en door den Calabrischen
monnik Joachim del Fiore, den verkondiger van het „eeuwige
Evangelic" en van het tijdsgewricht van den geest. Het tijdsgewricht
van den geest, dat na het tijdsgewricht van het Oude Testament of
van den Vader en na dat van het Nieuwe Testament of van den
Zoon als een bevrijding en verbroedering van de geheele menschheid in den geest zal aanbrekcn, deze profetie van Joachim del
Fiore is de lievelingsidee van Merezjkowskij van oudsher geweest,
die hij in al zijn werken in den een of anderen vorm tot uitdrukking
bracht. In hoever men den profeet van Calabrie als voorlooper en
baanbreker van Franciscus kan beschouwen, en in hoever Merezjkowskij door het tegenover elkaar stellen van deze twee grooten van
geest ons Franciscus nader heeft gebracht, blijve hier onbesproken.
Op de vercerders van Merezjkowskij zal dit bock zeker zijn uitwerking niet missen. Maar toch lijkt het ons, dat Merezjkowskij
met deze uitbeelding van Franciscus niet zoozeer historische als wel
subjectief-wereldbeschouwende doeleinden heeft nagestreefd. Van
dit standpunt bekeken, kan het verschijnen van dit gloedvolle soms
al te zalvende werk gerechtvaardigd worden. ALFRED HACKEL
DE ZWANENZANG VAN HET OUDE SALZBURG
ANNETTE KOLB, FESTSPIELTAGE IN SALZBURG
UND ABSCHIED VON OESTERREICH
Allert de Lange, Amsterdam, 1938
In het smaakvol uitgegeven boekje „Festspieltage in Salzburg" van
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Annette Kolb, dat met een verlengstuk („Abschied von Oesterreich")
in herdruk is verschenen, werd het eigenaardig gebruik gevolgd, om
boven iedere pagina een slagwoord te plaatsen, dat zoo ten naaste
bij den inhoud van de desbetreffende pagina aangeeft. Zulk een
aanduiding is zelden raak en wanneer men de herkomst van deze
titeltjes nagaat, ziet men dat deze tot een vrij komische willekeur
aanleiding geven. Maar in deze reportage van Annette Kolb hinderen zij in het geheel niet. Zij verhoogen veeleer het flitsende, levendige aspect van dit kostelijke boekje, waarin de zonnige sfeer van de
Festspiel-stad glinsterend en volmaakt weerspiegeld is. Wie verwachten zou, dat de voortreffelijke Mozart-biografe Annette Kolb
de muzikale evenementen van Salzburg in gedegen essay-vorm zou
bespreken, komt bedrogen uit. Bij geen enkel onderwerp staat zij
stil. Zij babbelt en snapt er op luchtige wijze op los, in een pittig en
schuimend proza, zij springt van de hak op de tak, volop in vacantie-stemming, maar haar opmerkingen zijn dikwijls zoo geestig,
treffend en diep, dat men dit boekje een tweeledige verdienste moet
toekennen : als improvisatie, maar ook als document.
Men moet dit boekje dicht in de buurt bewaren van Richard BeerHofmann's „Gedenkrede auf Wolfgang Amadeus Mozart", waarin
het musisch karakter van Salzburg zoo poetisch is geteekend en ten
opzichtc waarvan Annette Kolb's intelligent geschriftje een onmisbaar pendant vormt. Het is een verheugend verschijnsel, dat dit
boekje, waarin een allengs zeldzamer wordend humaan-Europeeschcultuur-beleven aan het woord komt, om een herdruk vroeg. Maar
het is pijnlijk, dat deze herdruk vergezeld moest gaan van een afscheid van Oostenrijk.
,Versunkenes, nicht untergegangenes Oesterreich Adalbert Stifters,
Hugo von Hofmannsthals..." Zoo besluit Annette Kolb het laatste
hoofdstuk, waarin zij nog eenmaal het Oostenrijk van vOOr den
Anschluss oproept in al zijn mildheid en bekoorlijkheid. Het ligt
niet in den aard van deze schrijfster, haar Salzburger mijmeringen
te besluiten met een straffe philippica. Maar wij, die evenals Annette Kolb eenige jarcn achtereen den Oostenrijkschen zomer hebben genoten, die Salzburg hebben gezien en beleefd, zooals Annette
Kolb deze meest muzikale aller steden zag en beleefde: terwijl zij
doortrokken was door den gloed van Toscanini's onaantastbaar
kunstenaarschap en den glans droeg van Bruno Walter's zoo diep
met Mozart's kunst verwante genius, — wij begrijpen, waarom zij
heeft afscheid genomen van dit land en van deze stad, waarvan de
zinrijke Barok-gevels thans schuil gaan achter de triomfante hakenkruis-vlaggen. De Stijl van Annette Kolb is tot het einde toe tintelend gebleven; haar weemoed kent geen neerslachtigheid.
WOUTER PAAP
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L'AUTO C'EST MOI!
UPTON SINCLAIR, „HET GEZOND VERSTAND BEN IK", DE GESCHIEDENIS
VAN FORD, AUTOKONING, IDEALIST EN WERKGEVER,
VERTAALD DOOR WILHELMINA F. H. TER BRUGGE
Brusse N.V., Rotterdam; f 2.9o, f 3.90
Upton Sinclair heeft over het leven van Ford een leesbaar boek geschreven, dat ons echter aan het eind even wijs laat als aan het begin. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit, dat hier niet een man
der wetenschap, noch een romanschrijver, maar een pamflettist aan
het woord is. De eerste is het te doen om de werkelijkheid, dan wel
de waarheid, den ander din actie, om werfkracht, om een bepaald
resultaat. Er is in den grond van de zaak niet eens zoo veel verschil
tusschen den socialist Sinclair en de in zijn millioenen verstrikten
Ford. Beiden zijn monomanen, beheerscht door een gedachte, Sinclair door zijn opvatting over de maatschappij der toekomst, Ford
door die van de automobiel. De een tracht politieke drogredenen
ingang te doen vinden, de ander economische. Het blijmoedig optimisme van Sinclair, wat zijn gemeenschaps-idealen betreft, wedijvert met dat van Ford, die in den verkoop van automobielen de
alpha en omega van alle levensgeluk ziet. Simplistisch als echte
Amerikanen zijn beiden in hooge mate. „Betaal toch hooger loonen,
dan kan het publiek meer koopen, en de crisis is uit de wereld!" zegt
Ford. En hoort Sinclair over het nationaal-socialisme :
„Zij deden nu hun werk in elk land van de wereld; zij vermoordden
den Roemeenschen premier en den Oostenrijkschen kanselier, den
koning van Joegoslavie en een minister van Frankrijk; zij hadden
honderden van hun politieke tegenstanders in Centraal-Europa en
zelfs in Frankrijk ontvoerd en vermoord..."
Eenvoudiger kan het niet. Waarom toch niet ieder deze waarheden
voetstoots tot de zijne maakt! Maar het gezond verstand geeft noch
den een noch den ander gelijk.
Vandaar, dat Sinclair met zijn boek even ver van de schoonheid
blijft als een revue van waarachtig theater. Hij geeft wel veel feiten,
veel lezenswaardigs over Ford's leven, zijn streven, zijn fabrieken
(de titel van het boek is een denkbeeldige slagzin, door Sinclair op
Ford toepasselijk verklaard) maar alles blijft een beetje onwezenlijk,
een beetje te veel propaganda en te weinig vleesch en bloed, en
zelfs de werkloosheid, en de strijd om het recht van vakvereeniging
blijven te veel drukletters, program; een sociaal drama wordt het
niet.
M. REVIS
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HERZIEN. HERDENKEN
IN MEMORIAM J. HEUFF VAN HOUWENINGE
Met Johan Heuff, die in Parijs plotseling op r 6 Dec. jl. is gestorven,
is ons een jong schrijver ontvallen die bezield was door een heftigen
drang naar waarachtigheid. Heuff kende de grenzen van zijn talent,
hij was even critisch als bescheiden, en woekerde met de gaven die
hij bezat. Slechts de twee eerste resultaten van die worsteling, de
beide kleine boeken over de speelzalen aan de Riviera, „Droesem"
en „Zoo piepen de jongen", zijn ons nagelaten, als wij zijn eersteling, het merkwaardige boek dat hij onder schuilnaam schreef, niet
meerekenen. Daarin herkennen wij de sterke eigenschappen van zijn
talent, een scherpe menschenkennis die zich door geen schijn verblinden liet en die hij in de korte, concentreerende formules zijner
karakterteekeningen soms als met bliksemlicht onthulde, en een
levendigen verhaaltrant, die verwikkelingen uitspon en intrigues
ontwarde, en daarbij weer niet zoozeer op fantasie bouwde, maar afging op zijn met diezelfde menschenkennis scherp gadegeslagen
waarnemingen van milieus en gebeurtenissen. Op den man of als hij
de dingen placht te verhalen, kostte het hem moeite zijn uitbeelding,
die juist in het constateeren haar kracht vond, toe te lichten en uit te
werken, en het is dat afkortende in zijn werk dat men als een tekortkoming gevoeld heeft, maar waardoor men ook de bijzondere eigenschappen ervan over het hoofd dreigde te zien. Een grenzenloos
medelijden met de menschelijke gebrekkigheid deed hem die twee
schrille levensbeelden schrijven van een hulpeloos en ontwricht
kluitje mondaine schipbreukelingen aan de COte d'Azur. Met beurtelings schrijnende en schampere deernis mat hij die menschelijke
restanten of aan wat hij onweerstaanbaar als de goddelijke strekking
der ziel voelde. Die ethische drijfveer tot zijn werk hield hij artistiek
in bedwang met de zakelijkheid zijner noteering. Wie die twee
grondtrekken van zijn werk in het oog houdt, hoort er de hijgende
klacht over den mensch in die eruit opstijgt en die hem aan zijn
laatste boek de woorden van Huxley als geleide deed meegeven:
„Filling the mind with so much earthy rubbish, that God has no
room to enter it, that is the sin against the Holy Ghost." Midden in
zijn werkplannen voor een nieuw, grooter opgezet boek is hij weggerukt. Voor wie hem gekend hebben leeft hij behalve in zijn boeken
voort als een onvergetelijk vriend, een rusteloos brandende menschenziel, die iets had van een uit den hemel gevallen gloeienden
zwerfsteen, een om zijn prachtige, verschroeide menschelijkheid
waarlijk zeldzame mensch. ANTHONIE DONKER
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KAREL gAPEK t
Het is laat in den nacht, een laatste brokje muziek uit den aether
wordt in dezen Kerstnacht opgevangen. En dan ineens komt de
ontstellende mededeeling, dat de Tsjechische schrijver Karel capek
na een korte ziekte op 48-jarigen leeftijd is overleden. Het is een
tijding, die in vele hartcn, overal ter wereld, droefheid zal brengen.
Karel capek was de voorman en aanvoerder der Tsjechische letterkundigen, hij was op alle P.E.N. Congressen een graag geziene en
beminde figuur. Beminnelijk mensch, eenvoudig en uiterst vitaal,
vol levendige belangstelling voor het leven rondom en met een
krachtige, warme overtuiging was hij herhaaldelijk de woordvoerder van de letterkundigen van zijn land, dat altijd zooveel
openlijke waardeering had voor zaken van schoonheid en geest.
Hij was een geestig en beweeglijk intellect, dat al spelend de kern
der dingen kon benaderen. Zijn humor wist door de oppervlakte heen te breken, even maar, om dan weer op jets anders
aan te wieken. „Het jaar van den tuinman", het aardige boekje
„Over Holland", maar vooral „Seltsames England", dat telkens
diep de roos treft, geven, evenals zijn „Daschenka, of het leven van
een jongen hond" en „Hoc een tooneelstuk ontstaat", kostelijke
staaltjes van zijn zin voor het komische en zijn snel en diep raken
van den kern der dingen.
Maar zijn overtuiging is wel het nadrukkelijkst tot uiting gekomen
in zijn romans, o.a. „De oorlog met de Salamanders" 1 ) en zijn
tooneelwerk 2 ). Bijtend scherp en sarkastisch behandelde hij daarin
politieke en sociologische problemen. Hij zou „de Tjechische
Wells" genoemd kunnen worden, is zeer waarschijnlijk door diens
fantastische scheppingen geinspireerd geworden. Een krachtig
pleidooi voor den vrede was het ook hier te lande door Cor v. d.
Lugt-Melsert opgevoerde tooneelstuk „De Witte Ziekte". capek
was een overtuigd humanist, een van die mannen, die het hoofd
koel wisten te houden en trouw bleven aan de ideeen van den
grooten Masaryk. Voor hem moeten de gebeurtenissen van dit jaar
een grooten slag zijn geweest; misschien hebben zij wel bijgedragen tot zijn dood. Nog in Juni van dit jaar was hij actief, jeugdig,
vol sprankelend vuur; alles hoopte toen op de eenig juiste oplossing van de politieke spanning. Zijn heengaan is een zware slag
voor de Tsjechische letterkunde.
Maar ook wij zullen hem en als mensch, en als schrijver van beteekenis, erg missen!
JOHAN W. SCHOTMAN
1) Andere romans: „Het absolutum of d eGodsfabriek", „Uit het leven der Insekten".
2) o.m. R.U.R., „De Zaak macropoulos."
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PERISCOOP
B. ROEST CROLLIUS, IK WIL VAN IEMAND HOUDEN

L. & J. Brusse N.V., Rotterdam; f 2.9o, f 3.9o.
We kunnen zeggen, dat de schrijver de ontwikkeling van een jong
meisje in de puberteitsjaren delicaat behandeld heeft, we kunnen
ook zeggen, dat hij er zich met een Jantje van Leiden heeft afgemaakt; het hangt er alleen maar van af, van welken kant men de
zaak wil bekijken. In zulk een geval tracht de criticus na te gaan
met welke pretenties het werk geschreven is. Ik kan me vergissen,
maar het komt me voor, dat die pretentie niet zoo bijzonder groot
is, ondanks de hier en daar wel wat overbodige stippeltjes en den
eenigszins opgeschroefden stijl. Dit boek hangt tusschen literatuur
en kitsch, te goed voor het laatste, te weinig zeggend voor het eerste.
Roest Crollius heeft, naar ik mij weet te herinneren, eens andere
verwachtingen gewekt, maar dat kan hij ten slotte niet helpen.
We zijn allemaal op een of andere manier begonnen met deze of
gene verwachtingen te wekken, ze worden wel eens grooter en ze
worden wel eens kleiner. Ditmaal zijn ze kleiner geworden, zullen
we maar zeggen. R. BLusTRA
W.

VERKLARING
Ondergeteekenden verklaren, naar aanleiding van een tusschen hen
gerezen geschil over een door den tweeden ondergeteekende in het
Critisch Bulletin van Oct. 1938 gebruikte zinswending, dat zij, na
elkaars standpunten te hebben gehoord, overtuigd zijn elkaar ten
onrechte van kwade trouw te hebben verdacht en dat zij de scherpe
woorden betreuren, die bij een daarover gevoerde discussie zijn gevallen.
MENNO TER BRAAK
N. A. DONKERSLOOT
J. GRESHOFF

ERRATUM
Bij vergissing is een onjuistheid in het artikel van Dr. U. Huber
Noodt, in het jl. Dec.nr., over Josine Reulings Senta Meloni,
ler ar es solozang, blijven staan. „Terug naar het eiland" is natuurlijk niet haar eersteling geweest; wij vermelden nogeens de deels
vroeger hier besproken boeken: „Sara Vierhout", „Siempie", „Het
Kind met de sprietharen" en „Intermezzo met ernst".
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DOOR

GERARD WALSCHAP
„Mme Ebsen pensait tristement combien les differences de
religion importent peu, puisque les hommes se servent indifferemment de toutes pour des oeuvres mechantes et
injustes," schrijft Alphonse Daudet in „L'Evangeliste". Mme
Ebsen zal hierbij aan de godsdienstoorlogen en de geloofsvervolgingen hebben gedacht, doch slechts wanneer wij hier
het woord godsdienst in de ruimste onrechtstreeksche beteekenis opvatten, nl. als verzamelwoord voor alle groepsidealen, beseffen wij ten voile den tragischen, afschuwwekkenden zin van haar boutade.
Evenals de kruisvaarders, die hun doel onderweg vergaten
of niet konden bereiken, maar toch degelijk moordden en
brandden en wereldwijzer terugkeerden dan zij vertrokken
waren, rukten de in 732 door Karel Martel te Poitiers tot
staan gebrachte Islamieten voor hun godsdienst op, precies
zooals de Turken, wier dynamisme op de muren van Weenen
eindelijk te pletter liep in 152g. Maar al dit moorden en verwoesten, hoe onlogisch in schijn, was logisch. Als het ware
leven van den mensch dat zijner eeuwige ziel is en zijn waar
geluk in het hiernamaals ligt, is het heelemaal niets ergs hem
aan een spies te rijken, d.i. hem op kunstmatige wijze te
brengen waar hij zijn moet en voor eeuwig gelukkig zal wezen. Onlogisch daarentegen stormden de troepen der Fransche revolutie over de nabuurstaten. Van de vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid die zij brachten, konden de lijken die
zij over Europa zaaiden niet meer genieten, tenzij in de
oogen van aanhangers des ouden Chineeschen wijsgeers
Yang Tschu: „Dat waardoor alle menschen verschillen is
het leven, dat waardoor allen gelijk zijn is de dood. In het
leven kent men wijzen en dwazen, rijken en armen: daarin
ligt het verschil. In den dood blijft alleen het verbleekend
gebeente, vergankelijkheid en vernietiging: daarin ligt de
gelijkheid."
8
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De geschiedenis der menschheid behelst wel nets onmenschelijkers dan het verhaal der kolonisatie van kleurlingengebied door de Europeanen in naam der christelijke beschaving. Deze was wederom volkomen logisch. De honderdduizenden negers etcaetera die men meest neerschieten, ophangen, doodmartelen enzoovoort, lieten hun Leven opdat
aan hunne broeders de eeuwige waarheid zou kunnen verkondigd worden, waarheid die zeker een hooger goed was
dan die honderdduizenden levens. De civilisatoren schonken
de overlevende naastbestaanden der slachtoffers verder syphilis, tering, alcohol die zij nog niet bezaten, doch deze
tijdelijke en lichamelijke kwalen wegen niet op tegen het
eeuwig geluk dat den christen hiernamaals ten deel valt. De
civilisatoren schaften de slavernij of en dit weegt op tegen
het feit dat zij ze inhun eigen werelddeel, in Rusland, tot in
1862 lieten voortbestaan en dat zij het langst heeft voortbestaan dank aan de Zuid-Amerikaansche kolonisten. In ruil
voor de oude slavernij, die met de zeden en gebruiken sinds
eeuwen vergroeid was, brachten zij de industrieele slavernij,
waarmee de kleurling niet vergroeien kon. In de oude slavernij diende deze neger echter kleurlingen en in de industrieele
den blanke, d.i. de beschaving, den vooruitgang. Hij werd
voor dezen dienst vergoed met spiegeltjes en katoenen kleeren die hij niet noodig had, hij mocht foto-apparaten, stoommachienen en auto's aanschouwen, zoodat hij besefte net beschaafd te zijn vermits hij dit alles niet kon maken.
De laatste bladzijde misschien van het gruwelboek der kolonisatie schreef Benito Mussolini. Deze pagina behelst dan
ook een ontzettende climax, waardig aan het geheel. De
Spaansche koningen, die de eerste conquistadores uitzonden,
geloofden vermoedelijk vast in het verheven doel. Sindsdien
hebben de opdrachtgevers der roovers en schenders mettertijd geleidelijk minder in die verhevenheid geloofd. Mussolini besluit de rij als degene die er zeer zeker heelemaal niet
in gelooft. Alle tegenstellingen zijn er. Een der onbekwaamste volkeren van Europa viel een der oudste en meest beschaafde volkeren van Afrika aan. De verovering werd uitgevoerd beestachtiger dan ooit. Direct kregen de negers de
lucht der christene beschaving in te ademen, zoodat zij
stikten of hunne longen uitspuwden. Zoon Mussolini vertel-
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de in een boek hoe hij zich hierbij persoonlijk onderscheiden
heeft en hoe verrukkelijk het was het manna der christelijke
beschaving onder den vorm van bommen te laten neerregenen over open markten, waar negerinnen, met hare
wichtjes op den rug, wat kokosnoten trachtten te verkoopen.
Maarschalk de Bono onthulde in zijn memoires met welk
cynisme van het eerste grensincident of alles geensceneerd en
omlogen werd. Dit was niets ongewoons, maar voor het
eerst werd er zoo brutaal voor uitgekomen. Aan de rooftochten der oude veroveraars viel persoonlijke dapperheid te bewonderen; naast de dwingelandij van Engeland en Frankrijk schitterde hun diplomatische tactiek in het zich te vriend
maken der overwonnenen. Aan de verovering van Ethiopie
was alles eerloos.
Volgens den ex-keizer te Doorn en den Mussolini van voor
enkele jaren, zullen de door Europa in de vorige eeuwen
uitgezogen rassen, aangevoerd door Japan, eenmaal opstaan
en, na ons economisch gewurgd te hebben, ons manu militare onderjukken. Deze profetieCn zijn juist waard wat de
profeten waard zijn. Prognosen van lieden die meer weten
en minder hard schreeuwen verdienen meer confientie; wijs
echter is het, door de profeten gewaarschuwd, zich op de
diverse mogelijkheden voor te bereiden en het komende of te
wachten.
De thesis van ex-keizer en duce is een van die mogelijkheden.
Gaat zij in vervulling, dan zal ook dat alweer, van het
Oosten uit gezien, een logische heilige oorlog zijn. De ministeries van propaganda zullen de millioenen rijstboeren, die
niet van hun grond weg te krijgen zijn, omdat Europa hun
niets kan schelen en de blanke, hoe verachtelijk ook, hun persoonlijk niets misdaan heeft, de religieuze en cultureele
fetichen voorhouden: de gele vloedgolven zullen geestdriftig
over Europa rollen. Namens de christelijke beschaving hebben wij de morgenlanden vernederd en uitgebuit; namens
Shintoisme, Confucianisme, de superioriteit van het gele ras
enzoovoort, zullen zij het ons betaald zetten.
Veel meer dan de europeesche munten zijn de europeesche
idealen gedevalueerd. Het humanisme waande de waarden
uit te schakelen, waaraan de mensch leven en goed van den
naaste slachtofferde met de oogen beaat ten hemel. Perio-
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disch echter stellen we vast dat er geen spraak van is. Moord,
roof en tyrannie worden met onverminderden lust beoefend
in opdracht onzer mindere goden. Zonder het plezier den
verslagene naar den hemel te sturen, blijft de moord even
heilig. Zonder de voldoening de eeuwige ziel van hem die uit
onzen weg moet, te redden, blijft het stelen van zijn tijdelijke
goederen even rechtvaardig. Wisten wij al lang dat er „geen
yolk is dat zijn godsdienst minder beoefent dan het europeesche", zooals G. Lowes-Dickinson zegt in „Brieven van
een Chinees", we moeten stilaan erkennen onze humaniteitsidee op dezelfde wijze te schande te hebben gemaakt.
We gedragen ons als het minst humane ras ter wereld.
Verontrust door het vorderen van wetenschap en kunst terwijl de zeden achteruit gingen, schreef Rousseau : „Indien
een vreemdeling uit verre gewesten zich een begrip vormde
van Europa's zeden naar den stand onzer wetenschap, de
volmaaktheid onzer kunst, de hoflijkheid onzer tooneelspelen, de hoofschheid onzer manieren, onze vriendelijke woorden, onze ononderbroken betuigingen van welwillendheid, en
gansch dien drukken wedijver van lieden van elken ouderdom en stand, die zich van den morgen tot den avond schijnen te beijveren elkaar aangenaam te zijn, deze vreemde zou
van onze zeden juist het tegenovergestelde denken van wat
zij zijn." Zooals bij geheime wet de hoogmoedige vernederd
wordt, de puritein onkuisch en de bekeerder twijfelaar,
schijnt het ras met de menigvuldigste en hoogste idealen het
misdadigste ras te moeten zijn. Het vreedzaamste, evenwichtigste yolk ter wereld, het chineesche, heeft de eenvoudigste, minst verheven ideologie.
Niets laat verhopen dat wij tot inkeer zullen komen. Het is
dus waarschijnlijk dat wij in naam der humanistische cultuur de menschheid, die wij mishandeld hebben, eenmaal
zoo volslagen te gronde richten als dit mogelijk is. Alles
hangt er van of of de kleurlingen, die ons wraakgierig uit alle
werelddeelen beloeren, het zoo ver zullen laten komen omdat
zij niet eerder op ons kunnen los slaan. Geen schijn van hoop
dat wij eenmaal onze idealen, humanistische en andere,
waaraan wij allen en alles ten offer brengen, zullen laten
varen om ons berouwvol te bezinnen op het eenige ideaal, de
mensch, de eenige waarde, het leven. Wij zullen blijven tyran-
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niseeren in naam der vrijheid, verontrechten in naam der
gelijkheid, oorlogen in naam van den vrede, levens vernietigend voor ideeèn, eenlingen vertrappend voor groepjes,
groepjes verdelgend voor groepen en dit alles immer wrekend en herstellend door hetzelfde to doen. Zooals niemand
als piloot met een vliegtuig mag opstijgen, die geen vliegeniersbrevet heeft behaald, zou het yolk van Europa al zijn
idealen moeten laten rusten en de illusie van zijn activiteit
laten varen, tot het zijn unum necessarium innerlijk heeft
verworven d.i.: eerbied boven alles voor den mensch en het
leven. Maar hoe zou de europeesche gemeenschap zoo diep
in zichzelfkunnen keeren, het gelooft niet in Lao-tse's woord :
„De wereld veroveren willen door handelen, ik heb het beleefd dat het mislukt."
Voorloopig beslist Europa nog over het lot van dat groote rijk,
de wereld, en het voelt niets voor den goeden raad van denzelfden Lao-tse: „Een groot rijk moet men regeeren, zachtjes
zooals men kleine vischjes braadt."
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DIRK COSTER
Prof. R. N. Roland Hoist t
Den 'sten Januari des ochtends brachten de kranten de voor
duizenden in Nederland schokkende tijding, dat R. N. Roland Hoist vrijwel plotseling in den middag van Oudejaarsdag overleden was. En een der eerste dagen van het jaar, toen
de wegtrekkende barre winter nog even een vleug van sneeuw
over boomen en velden wierp, als een wit kleed voor hem uitgespreid en dadelijk weer weggenomen, ging zijn baar de
stijgende, kronkelende weg naar Westervelds hooggelegen
Crematorium, na Leopold, Havelaar... Redevoeringen werden niet gehouden, behalve dan dat eene korte woord van
Professor Huizinga, dat zuiver veler gevoel te vertolken vermocht, en dat de aristocratische afstand nam, die Roland
Hoist voor alles zelf gewenscht zou hebben, een korte rede
die men bij groote bewogenheid klassiek zou kunnen noemen
door beheersching en ingetogenheid.
Dat Roland Hoist te vroeg of te laat geboren was, dat zag
men hem dadelijk aan. In de verleelijkte beschaving van voor
den oorlog vooral deed zijn verschijning aan als die van een
verbaasde Helleen, verdwaald temidden van een potsierlijke
maskerade met pothoeden en draaisnorren en ronde ruggen.
En zoo hij een zeer belangrijk kunstenaar was — een der
eersten die de naieve en slordige begeestering van onze Nieuwe
Gidstijd tot meer bezinning en tot de maatschappij terugbracht — ook van zijn leven maakte hij een kunstwerk, iets
dat schoon was en vooral menschelijk schoon. Maatvol, mild
en harmonisch, vol begrijpen van al het menschelijke, al was
er zekere gedemptheid noodig, om een zoo onaantastbare
harmonie te handhaven. Le don de plaire was hem zoo eigen
als leven. Niemand meer dan Roland Holst was er toe voorbestemd, zelfvoldaan door het leven te gaan, met zooveel
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begavingen, lichamelijk en naar de ziel, sportief en geestelijk. Dat men hem deze zelfvoldaanheid wel eens toeschreef,
terloops, het vond zijn oorsprong in een kleine geheime naijver, die „de dandy" naast veel bewondering steeds in zijn
omgeving en zelfs bij zijn vrienden ontmoet. Want deze
zelfvoldaanheid was in den grond in Roland Hoist juist nie t
aanwezig. Veeleer een zekere deemoed tegenover andere
levensverschijnselen, een over zichzelf uitzien, zooals ook de
verlichte aristocraat der i8de eeuw over zichzelf uitzag, en
de rijke jongeling der Evangelien die tot Christus zeide:
Meester, zeg mij wat ik doen moet... Deze eigenaardige
deemoed van Roland Holst bepaalde zijn houding tot het
Socialisme, als het misschien minder harmonische, maar meer
bewogene en noodzakelijke, al zal hij het dan altijd gezien
hebben als de noodzakelijke doorgangsphase naar een parkschoone wereld waar welgebouwde menschen een volbloeid
en harmonisch leven leiden.
Alle kranten hebben over de beteekenis van Roland Holst
uitvoerig geschreven, zijn beteekenis als schrijver, sierkunstenaar, leeraar der jongeren. Daarover is veel to zeggen nog,
maar later. Een necrologie echter, van een anonym blijvende
„vriend", is weinig opgemerkt, in de Haagsche Post. Deze is
een zoo treffend en scherp portret, dat ik er iets van herdrukken laat:
In de oorlogsjaren en kort daarna heb ik hem menigmaal in
het Gooische Laren zien wandelen met zijn vrouw, de dichteres — toen was zij nog lid van de communistische partij en
ging in zekere pers door voor „een petroleuse". Soms had hij
haar dan afgehaald aan het kale tramstation, ja hij moest er
haar zelfs wel ui t de tram halen, want, met een oudmodisch
en versleten hoedje op 't hoofd, was ze daar dan verloren geraakt in tijdschriftjes met actueele vraagstukken van tactiek
c.d. en zag nets en niemand. Die twee menschen, de „schilder" en de „dichteres", scheelden onderling veel en hoorden
toch zoo geheel bij elkander : de wel eenvoudig gekleede,
maar voor het elegante compromis geboren landjonker met
zijn soms aan Goethe herinnerend profiel en postuur, en die
— men zou wel denken alle aesthetica met voeten tredende,
wilskrachtig voor zich uitkijkende, schrale, donkere vrouwen-
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figuur. Ja, zij behoorden zeer innig bij elkander. Hij scheen
haar aardsche bloeiende tuin te zijn, terwijl zij voor zichzelf
en anderen een bovenaardschen menschentuin in een hard
gedachtenleven opspoorde. Naast de „calvinistisch-strenge"
Henriette Roland Holst-Van der Schalk leek Richard Ho1st
de beminnelijke wereldling, die geen grooter levensdoel kende dan aan het ongestoorde voortbestaan van de sterk gespannen dichteres en hagepreekster, die zijn vrouw was, al
zijn rijk geschakeerde, mannelijke en bijna moederlijke zorg
te besteden...
Maar, zie... hij was nog iemand anders! Dat andere ging toen
voor de menigte veelal schuil. Pas in de laatste twintig jaar
van zijn leven werd zijn eigen beteekenis meer algemeen bekend.
Dat was het nu juist: evenals Henriette Roland Ho1st zocht
deze schilder tenslotte naar een andere, een meer harmonische samenleving. Maar hij deed dit, los van alle dagelijksche
politiek. Hij deed het bijna speelsch zou men zeggen, op zijn
charmeerende, grand-seigneurachtige manier, causeerend en
ironiseerend, in woord en geschrift. Zoo ge nooit met hem
hebt gepraat, hebt ge dan tenminste zijn „Bramenzoeker"
gelezen? Zelden schreef men in Holland zoo luchtig, behaagziek en diepzinnig tegelijkertijd als hij voor zijn pleizier met
de pen deed, gelijk met een etsnaald. Niemand kon als Roland Holst een congres leiden, zoo wijs en vol warmte. Roland Holst een schilder? Ja, een schilder was de versierder
van zooveel beurzen en vereenigingsgebouwen en de glazenier van zooveel kerken en kantoren. Een monumentaal kunstenaar was hij, maar hij was ook iets anders: hij was op zeer
hoog niveau een van onze rijkst genuanceerde cultuurdragers.
Zijn onverwachte dood is een Ne d er 1 a nd s c h verlies.

*
Napoleon en de Joden
Men kan den Fiihrer en den Duce zeker geen grooter plezier
doen, dan in hun nabijheid den grooten naam Napoleon Bonaparte uit te spreken. De Duce heeft zelfs een filmstuk geschreven over zijn voorganger, en een serviele Duitsche acteur
heeft toen een Napoleon „geschapen", die eigenlijk de Duce
was, die een lawaai maakte om de kommetjes op de kast te
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doen beven en den grooten Latijn in zijn diepe eenzame graf
onrustig te maken.
Ik zou niet graag aan deze oppervlakkige vergelijking mededoen, tenzij om te bewijzen dat Napoleon in alles de preciese
tegenvoeter van den Duce en den Fiihrer was. Maar wat ik
wel kan, is een klein napoleontisch bouquetje plukken— simpele veldbloemetjes des geestes — en die per procuratie aan
die vier voeten eerbiediglijk nederleggen. Zoo een en ander
wat Napoleon over de Joden zeide:
„Ons Joel is, het geloof der Joden met hun plichten als
Franschen te vereenigen, en hun daardoor tot nuttige burgers te maken.
De Joden voelen zich broeders van de inwoners van alle
landen, waar men hen niet alleen verdraagt, maar ook bescherming verleent, en waar zij van alle rechten kunnen
genieten, die aan het burgerlijke en politieke leven verbonden zijn.
Zij moeten hun jeruzalem in Frankrijk leeren vinden.
Dat men alle volken als broedervolken moet beschouwen, onverschillig welke godsdienst zij ook belijden, mits zij geen
afgodendienaars zijn en de Joden temidden van hen dezelfde
rechten genieten als zij zelve.
z8o6
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VAN OLDENBURG ERMKE
gedachten in de kamer van 'n honderdjarige
Men moet het licht niet onder de korenmaat, maar men
moet ook de schaduw niet op den kandelaar plaatsen. En dit
is het wonder van de „Camera Obscura", dat men schaduwen leven ziet en de schemering ons verschijnt, als 'n lichtend visioen.
Bekennen we het eerlijk, dat we meer sympathie gevoelen
voor den klassieken vrek van Moliere en P. C. Hooft, voor
den gierigaard, die zijn goudstukken bij kaarslicht beschouwde, dan voor den modernen kapitalist, die op klaarlichten
dag z'n bank bezoekt en z'n safe in 't licht van honderden
kaarsen.
De vrek had fantasie, de kapitalist enkel maar geld.
Dit wordt geschreven ter verdediging van 'n boek, dat niet
veel licht verdraagt, maar dat in de schemering niets van z'n
oude bekoorlijkheid blijkt te hebben ingeboet.
Het is geen schande, mooi te zijn bij kaarslicht. — Pleit het
ten nadeele van Mozart's genie, dat men z'n strijkkwartetten
niet zou kunnen waardeeren in 't R.A.I.-gebouw of zijn
„Kleine Nachtmusik" op het Rembrandtplein? —
„De schaduwen en schimmen van Nadenken, Herinnering
en Verbeelding vallen in de ziel als in eene Camera Obscura".
Hildebrand leefde in een tijd, dat het zooveel stiller was, de
ziel zooveel meer van 'n Camera Obscura had, — nog waren
de luiken niet opengestooten, nog had Freud de dakpannen
niet gelicht! — het leven zooveel meer stof tot nadenken, herinneren en verbeelden bood, er zooveel minder kranten waren om voor ons te denken, populaire geschiedbeschrijvingen
om voor ons te herinneren, toen er nog geen bioscopen waren
om voor ons te ver-beelden.
Hij leefde in den avond van 'n goeden, van den goeden,
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ouden tijd, in de gulden schemering van tondeldoos, olielamp en gouwenaar.
Geen Gotterdammerung, maar burgerschemer...
'n Ooglijdster vroeg me, haar voor te lezen.
't Was in 't hartje van den zomer.
En middag aan middag bracht ik door in de donker gemaakte ziekenkamer.
'k Las haar uit de Camera voor „Hoe warm het was en hoe
ver", de aankomst van Hildebrand in de stad van Pieter
Stastok, de ontvangst te zijnen huize en het avondje aldaar.
En nog nooit was de Camera zoo levend voor me geweest,
als in deze donkere kamer, waar ik las bij zonlicht, dat niet
sterker dan 'n kaarsevlam door 'n spleet tusschen de gordijnen scheen.
Die schemerige, verre tijd herleefde in de schemering. Was
langs de in de zomermiddaghitte verlaten straat de wagen
van tweeen niet net voorbij gegaan?
De rol van Hildebrand in de Camera Obscura...
Men heeft den goeden jongen pedant genoemd, hem de
ijdelheid verweten van hen, die den held uithangen in
andermans leven.
Maar kan er in die beminnelijke schetsen wel sprake zijn
van heldhaftigheid of zelfs maar van 'n schijn daarvan,
wordt eenieder, die in dien gulden schemertijd voor held
poseert, niet onmiddellijk door z'n vadermoorders verraden?
Niemand verzuimt de gelegenheid, als die hem geboden
wordt, om mede vereeuwigd te worden op 't familieportret,
dat de apotheose en in zekeren zin de bevestiging vormt van
de gouden bruiloft zijner grootouders. En wie zal 't eenigszins triomfantelijk gebaar misverstaan, waarmee de linkerhand tusschen de vestopening glipt en de rechter rust op den
versierden „grootvadersstoel"? En wie zich ergeren aan 't
argeloos glimlachje, waarmee een jong gelaat acte de presence geeft op een reeds op het moment der vervaardiging
stokoud, historisch portret?
De aanwezigheid van Hildebrand himself in de schetsen en
groepen zijner „Camera" bevestigt er niet enkel de geschied-
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kundige echtheid van, maar verheft ze ook uit de doodsche
sluimersfeer van 't museum tot levende werkelijkheid.
„De mooie rol" van den „ijselijk verlegen" auteur is, als de
handteekening op 't bankbiljet. Waar die ontbreekt, kan men
nog slechts spreken van 'n handige reproductie, van geslepen
namaak.
En toen „de schaduwen en schimmen" op het met treinsnelheid naderen van 'n nieuwen tijd vluchtten in de beslotenheid
van hofje en museum, gelukte het zelfs Beets niet meer om
binnen hun voorgoed gesloten toovercirkel door te dringen.
De „Camera Obscura" bleef voortaan voor Beets zelf 'n
gesloten boek.
„Dat echter," zoo schrijft hij in zijn Voorbericht bij den
Zesden Druk, „het boek, zooals het is, in meer dan een opzicht de sporen draagt van den jeugdigen leeftijd waarop het
is tezamengesteld, ziet de Schrijver nu beter dan menig ander, en hij weet de zoo ongemeene gunst, welke het bij zijne
landgenooten steeds gevonden heeft, aan nets anders toe te
schrijven dan daaraan, dat het zijner onbekommerde jeugd,
hij weet zelf niet hoe, over het algemeen eenigszins gelukt
moet wezen, met waarheid te schetsen, zoodat in zijne kleine
tafereelen de Mensch den Mensch, en de Nederlander zijn
Vaderland gevonden heeft; terwijl de herkenning niet al te
pijnlijk was gemaakt door een jong gemoed dat, van boosaardigheid vrij, zijn vaderland en de menschheid liefhad.
En, ook na vijfentwintig jaren, is dat gemoed niet veranderd."
Het gemoed moge dan al niet veranderd zijn, de Schrijver
is het wel.
Beets heeft Hildebrand overleefd.
Hildebrand is, compleet met vadermoorders en bakkebaarden, achtergebleven op 't familieportret, in de betooverde
kamer van zijn „Camera", omgeven door den tijdeloozen
schemer van 'n avond, die steeds wederkeert, zoolang er nog
een Nederlander zijn Hildebrand leest.
En Beets raakt steeds verder van hem af. Het „Hildebrand",
waarmee hij „Gerrit Witse" teekent, heeft reeds veel van 'n
valsche handteekening.
Dat verhaal, waaraan, omdat het net van harte begOnnen
is, het eind ontbreekt, hoort er al niet meer bij, is al net
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meer van Hildebrand, maar enkel en alleen van Beets, die
Hildebrand weliswaar bijzonder goed gekend heeft, echterniet
langer het recht bezit om te beweren, dat hij Hildebrand is.
„Gerrit Witse" is „overbelicht". De held van dit verhaal
heeft geen plaats onder de dierbare schimmen van de
„Camera". — Het is natuurlijk slechts verbeelding van ons,
dat hij de bittere lucht van benzine meedraagt in zijn kleeren, maar onmogelijk is het niet om ons hem op 'n motorfiets voor te stellen. Al zou het ons spijten voor Klaartje
Donze! —
Het verging Beets met zijn Hildebrand, als Goethe met diens
,Werther".
Na „die Leiden des jungen Werthers" geleden te hebben,
kon Goethe niet langer de Goethe blijven, die hij was, toen
hij zijn „Werther" schreef. En er kwam 'n oogenblik, dat
Beets niet langer die Beets was, die eens Hildebrand was.
Zum Bleiben ich, zum Scheiden Du erkoren,
b ingst Du voran and hast nicht viel verloren,"
,

dichtte Goethe in zijn „Einleitung der neuen Ausgabe" van
1834. En hij had de scheiding met Werther consequent doorgevoerd door hem 'n pistool in de hand te drukken, al liet
hij hem later nog wel hier en daar clandestien 'n briefje inlasschen!
Dit is het verschil:
Goethe, met 'n traan in 't oog zich buigend over de nalatenschap van zijn romantisch sentimenteelen Werther;
Beets, in toog en bef tot op hoogen leeftijd de illusie koesterend, nog steeds den oolijken en wel heel erg zelfbewusten
student Hildebrand te zijn!
Burgerschemer...
Herfst in Holland's tuin...
Nog rijdt de gele diligence over D— van C— tot E— vice
versa. Nog sloffen er op 't geluid van de bel door de lange
gang van oude, deftige huizen bejaarde keukenmeiden, die
eerst den aardappel, waaraan zij bezig waren, hadden moeten afschillen, daarna den bak van haar schoot en haar beide
voeten van haar stoof zetten, „om vervolgens haar roode

1 26

BURGERSCHEMER

muilen aan te trekken, haar neus met het buitenste van haar
hand of te vegen, haar eva in de schuinte op te slaan, en den
langen weg te aanvaarden, die van de keukendeur tot bij den
barometer twintig, en van den barometer tot de mat, zes
stappen" vergt. Nog wordt er bij bakker De Groot en bij
andere bakkers koek verguld en verstouten tot blozens toe
verlegen studenten zich, pot te spelen. Nog rijden de sjees
van den dokter en het wagentje van den grutter door den
Haarlemmerhout.
Maar reeds ligt er staal langs de Haarlemmer trekvaart en
waait er rook van treinen door de op 'n kiertje geopende
raampjes van de roef. Reeds dreigt de verontwaardiging van
Potgieter den milden humor van Hildebrand te vervangen.
— Had de geduchte dichter-makelaar niet al in 1837 aan
Hildebrand verweten, dat er iets, wat hij geschreven had,
„tegen het gezond verstand" was? —
De bekoring van de „Camera Obscura" schuilt in de weerlooze broosheid der figuren, in de argelooze onnoozelheid
van 'n Pieter Stastok, om wien men lacht, maar dien men
niet uitlacht, en in het niet minder argeloos zelfbewustzijn
van Hildebrand.
Alles van de „Camera" is „passe", maar dit is het wonder
van de „Camera", dat het allemaal weer terug komt.
Deze Hollanders bestaan niet meer, maar dit Holland bestaat nog!
Zoolang er nog een Hollander leeft, die 'n stil plekje vindt
om zijn „Camera" te lezen...
Overdrijving?
In „The great Journey" van Sheriff, op het hoogtepunt van
dit zeer sterke spel, stopt 'n bejaarde sergeant nog een pijp
Engelsche tabak en nog een keer leest hij in Caroll's wonderlijk nonsensboek, „Alice in Wonderland", alvorens met z'n
mannen de loopgraaf te verlaten en 'n welhaast zekeren
dood tegemoet to gaan.
Hij leest hardop.
En de heerlijke wartaal van dokter Caroll roept in een bliksemsnel moment heel Engeland op, als door 'n wondere bezweringsformule. —
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Iemand vroeg me:
„Zeg, ik lees de „Camera"! Vin-je dat gek?"
Is het gek om te bladeren in 'n oud familie-album?
Maar doe het niet op klaarlichten dag.
Vergeelde papieren vragen om kaarslicht en schemering.
't Is geen grootsch verleden, dat in dat schemerlicht herleeft, maar het is ons verleden.
En zou dit boek eens voorgoed gesloten blijven en nog slechts,
als curiosum, 'n plaatsje behouden in bloemlezing en litteratuurgeschiedenis, dan mag Holland groeien tot de afmetingen van 'n natie-aan-de-spits-der-volkeren, maar, — de
Hemel beware ons ervoor, dat we ooit zoover komen, de
portretten onzer grootouders naar den zolder te doen brengen! — dan is het Holland niet meer.
Eens las 'n grooter Nederland zijn „Vos Reinaerde".
Dat 'n kleiner Nederland toch nooit z'n „Camera" vergete!
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Scimus quod omnis creatura ingemiscit.
(Rom. VIII, 22.)
Wie heeft verstaan wat drijft achter 't geluid
van wind en stormen zwalpend over de aarde?
Nu zwijgt de wind; een vogel zingt zich uit.
'k Zie wilde bloemen wassen in mijn gaarde —
Weet gij wat haast van uur en tijd beduidt?
'k Hoor stemmen vluchten, en het firmament,
zoo straks door zon bestraald, dekt zich met wolken,
die drijven naar een landstreek onbekend.
De wat'ren jachten met hun wentelkolken...
0 immer onbevredigd element!
Spreek zacht, want heden is de morgenstond
vol schijnbre rust en onontwaakte stilte.
Opeens, hoort gij dit lied dat ongegrond
heft aan to zingen, en het klieft de mildte
van dit verholen uur — uit welken mond?
Wat zingt die stem en haar verbaasd gezang
dat stijgt en — zwijgt? Daar komen menschenschreden
langs dezen landweg. 'k Luister naar hun gang
terwijl zij ijlings naar welk doelwit treden?
(Wat duren opgelette dingen lang!)
Eens zat ik neer in hooge kathedraal,
leeg van geluid en menschen, en het donker
zonk neer bezwijmend in die zuilenzaal.
Op eenmaal uit een hoog gewelf weerklonk er
een orgelklank en zong zijn wondertaal.
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Toen zweeg 't geluid, en in dit zwijgen werd
de ziel die 't hoorde in landen weggedreven
ver als een wereld door de nacht be-sterd,
bleef over diepten en afgronden zweven,
tot ze uitgeput zonk in die sterrenvert'. —
Wie heeft gehoord het binnen-in-geluid
in 't klokkeluien, en het lang uithalen
van een violoncel, die kloeg zich uit
tot de' einder van verlaten nevenzalen?
Wie weet wat deze galm beduidt?
WaarOm dreven die wolken ver van huis?
Wat joeg ze voort? Wat zegt het heimlijk klagen
en de gedempte roep van windgesuis
in populieren? Vragen, aldoor vragen!
Wat wentelt in het golfgedruis?
1k zag het licht neerstralen op het veld;
zeg welke Drift achter dit licht verbleven
onzichtbaar in dit zichtbre nedersnelt
om in ondenkbre verten uit te streven —
een drift die niet met snelheidsmaten telt? —
't Is al Versmachting. Niets is nog bevrijd
van dezen dorst om, ingaand in zichzelven
te ontkomen aan de zwalping van den tijd;
eer bleekt de heete zon aan haar gewelven! —
U zij o God dit dolend lied gewijd.
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HAARDVUUR
Zijn de blinden toegesloten?
Luister dan naar 't oud verhaal
dat mijns harten huisgenooten
kennen, elk in de eigen taal.
Doof de lichten, zit hier neder bij het haardvuur in de zaal.
Zie de vlammen laaie' ontstoken
uit het glanzend beukenhout,
Steigrend en weer weggedoken
in hun asch, en eensklaps boud
zegevierend in een vuurge en wilde wervling opgestouwd.

Toen de Demiurg zijn aarde
zonnen en planeten schiep
dreef zijn vuurziel door de gaarde
van het vormloos werelddiep,
tot zijn woord uit warrigen chaos vorm na vorm tot aanzijn
riep.
Is het vuur in de geschapen
werelden tot vorm gestold,
't wacht als in een wakend slapen
of de vorm als was versmolt,
en in blinkende gedaanten de oude vlam zijn vaan ontrolt.
Wie heeft ooit het vuur bedwongen
als het door de wereld laait,
met verdeelde flikkertongen
als een wilde stormwind waait,
en doorheen ontzette volken zijn gescherpte zeisen zwaait?
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Hoed u 't inlijk vuur te dooven
dat voor kilte uw hart bewaart,
godsdrift neergestort van boven
die vervoerings vreugden baart,
met zijn lichten en gedichten door de menschenzielen vaart.
't Vuur ontsteekt in ziel en zinnen
hoop en wanhoop, liefde en haat,
krijgerslust en wereldminne
waar zijn schicht naar binnen slaat.
Geen geluk zal 't lot verwinnen, dat niet uit de vlam ontstaat.

Maar zal 't brandend wereldleven
nooit verkillen in zijn gloed?
moet niet alwat hoogstijgt sneven
na zijn allerlaatsten groet?
is de vuurvlam uitgezonderd van wat elk ervaren moet?
Eens gaat ook het vuur ten onder
in zijn eigen duisternis
als de stof van 't vlammenwonder
mettertijd geslonken is
en de gloed is uitgeschenen met zijn laatste heugenis.

'k Voel de nacht, die haar spelonken
over mijn gedachten spant,
waar de slaap ligt neergezonken
die het denken overmant,
en— wij zitten nog te zamen waar het mindrend haardvuur
brandt.
'k Geef mij over nu aan 't zwijgen
wijl slechts 't einduur van de nacht
ons nog blijft terwijl het eigen
hart op rust na peinzen wacht,
en door prille vogelstemmen de' eerste roep wordt uitgebracht —
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Ach, 'k verdoolde in mijn bespieglen
over 't vuur dat voor mij blinkt,
nu de vlammen zachter wieglen
en gestaag de houtmijt slinkt,
en — ik zou 't verhaal vermelden dat in mijn geheugen klinkt.
Het verhaal is uitgebleven.
Was het al te droef wellicht
om te worden weergegeven
in een simpel menschendicht? —
Open de gesloten blinden, want ik zie het morgenlicht!
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Ik weet niet, of het voorbestemdheid zou moeten heeten; of
er eenige geheime macht achter steekt, die me dreef om
z456 en niet anders te voelen en te reageeren; of er onderbewustzijn of keurverwantschap mede gemoeid is; of er bij geval (en dit is zeker aller-onwaarschijnlijkst, vermits bevoegde
ras-specialisten mij onbetwist tot het merk „Noordsch of
Teutoonsche ras (Homo europaeus)" hebben gerekend) van
dieper-liggende, zich in den nacht der tijden verliezende
oorsprongen sprake kan zijn... Dit eene is zeker: ik heb
mijn leven lang, en ondanks of en toe een vleugje cerebrale
reticenties, instinctief, dus : zonder dat ik daar door redeneering toe gekomen was, een uitgesproken sympathie gevoeld
voor enkele onder mijn medemenschen, die dan toevallig
Joden waren.
Ik heb, haast doorloopend, en door een toevallige lotsbeschikking, waar ik geen verklaring voor weet, vriendelijk
kontakt, ja bijzondere genegenheid en waardeering, tot zelfs
zeer hartelijke vriendschap, stevige gevoelsgemeenschap en
aard-verbondenheid gekend met kinderen van het Oude
Volk, met Joden.
Ik ben Vlaming en geboren katholiek.
Op de lagere school begon dat reeds in me te groeien: uit
dien tijd herinner ik immers nog in de klas druilerige zomernamiddagen, dat we ons in Bijbelsche lezingen verdiepten,
en ik tot in 't diepst van mijn wezen ontroerd was bijv. door
de edele vriendschap van David en Jonathan. Vriendschap
was voor mij trouwens altoos een der subliemste uitingen van de menschelijke gevoeligheid. Ik denk... aan
Castor en Pollux, aan Orestes en Pylades, aan zoo menig
ander klassiek voorbeeld nog, waar die superieure, belanglooze, ja bovenaardsche, van alle baatzucht gespeende neiging roemruchtig uit is gebleken. En figuren als de dichters
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Flaubert en Louis Bouilhet zijn me, buiten de literatuur om,
niet alreeds daardoor, zoo aan 't hart gegroeid, omdat zij
toonbeelden geweest zijn van dit klassieke mannelijk-reine
en over alles uitstralende sentiment, dat in „de vriendschap"
schittert met onverdoflijken glans?
Hoe hebben ook de beide „Geisteshelden" Goethe en Schiller in hun idaele vriendschap me een gevoel van verheven,
harmonische schoonheid en evenwicht geschonken!
Albert Verwey gewaagt van „de liefde, die vriendschap
heet", een heerlijk woord. Hoe zeldzaam is ze, die liefde, en,
als ge ze ontmoet, wat een ontzag en wat een bewonderend
beschouwen verdient ze!
Ik keer dus terug tot mijn jeugd-vriendschap, een die, ik
durf het bevestigen, mijn jongens-gemoed van omtrent twaalf
tot vijftien a zestien jaar vervuld heeft met alles wat een
jong hart kan voelen, een hart dat open staat voor ieder zuiver gloeiend avontuur, en dat het leven wil vieren als een
groot en nobel geschenk.
Hij heette, die jonge vriend van me uit den knapentijd —
ik wil zelfs zijn naam niet verzwijgen — niet meer of niet
minder dan: Ben van Gelder. Ben; Benjamin; de lieveling,
de jongste zoon van den aartsvader Jacob.
Ben was van mijn leeftijd, misschien scheelden we niet meer
dan een maand of vier, die hij jonger was. Die vier maanden
schonken me 't voorrecht in sommige omstandigheden te
mogen doorgaan voor „den rijkere aan ervaring", voor den
„dieperen menschenkenner", voor het „ijzeren karakter en
den bezonken wijsgeer", in een woord voor een wezen van
hoogere orde, waartegenover Ben zich, tot mijn niet geringe
verbazing en zelfs tot mijn deemoed, gevoelde als een zwakkere, een willooze, een meisjes-achtige dweper, een ongeneeslijk aan zijn vage droomen en duistere drangen overgeleverde. Zoo iets te ervaren, zulk een attest te mogen ontvangen, zou in staat zijn vroegtijdige laatdunkendheid en
zelf-overtilling bij iemand te verwekken. Mijn critische zinin-den-dop verzette zich echter tegen dat overspannen huldebetoon; ik vermocht niet het te accepteeren; ik kende mijn
tekortkomingen en wilt mijn gemis aan wereldwijsheid en
aan de hooggeprezen ondervinding oftewel experientie. En
wat Bien ijzeren wil betreft, goden, hoort mij aan! Vast
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staat alleen, dat Ben mij „mocht", dat hij met geen andere
schoolmakkers op zulk een voet van intimiteit verkeerde, en
dat ik hem daar niets in toegaf: hij vervulde mijn bestaan
van twaalfjarigen groeizamen knaap; door zijn wezen, zijn
persoonlijkheid bekoorde hij mij: zoowel door zijn aard, zijn
ietwat Orientaalsch-romantischen, dwepend-droomerigen
aard, die door zijn zwarte oogen als 't ware soms een onbegrijpelijk melancholische kwijning, iets verlangerigs, iets
smachtends jaagde, dat mij aandeed min of meer als bijv.
een wondergedichtje van Heinrich Heine: een onvatbaar
flulde van jeugd en droom en vaag begeeren.
Wij gingen beiden op de middelbare school, zaten in de laagste klas der middelbare afdeeling: dus die, waar men belandde na 't afloopen der lagere school. En, dat toenmaals
alles (met als gedeeltelijke uitzondering, den leergang van
„langue flamande") daar in 't Fransch gebeurde, zal niemand verwonderen, die iets afweet van toestanden uit het
vierde kwart der 19e eeuw in ons beminde vaderland.
Merkwaardig was onze verhouding: ze ontstond met totale,
absolute ontkenning en verloochening van al de andere
scholieren en klasgenooten. Die vonden zelfs in die ego-centrische, centrifugale twee-eenheid van „ces deux la qui se
suffisent", van beide alleenloopers, iets waar ze smalend en
ietwat geblesseerd naar opkeken. Een onzer liefste leeraars,
een die een fijnbesnaard gemoed had, bekeek ons door zijn
glinsterende pince-nez-glazen, en stelde met zekere sereene
philosofie vast, dat wij „les deux inseparables" waren...
Het was dan ook een absolute, zelfzuchtige, tyrannieke
vriendschap, waar geen derde bij gevraagd of gewenscht
was. Onze liefste kindergeheimen, ons verdriet om onoverkomelijke rampen, onze weelde om kleine genoegens of om
hoop opgevijzelde en eindeloos bedroomde kalverliefdes: dat
alles werd, geregeld, door de onafscheidbare kameraden in
hun wederzijdsche boezems uitgestort. Het was aandoenlijk,
en het viel ook wel op. Maar wie stoorde zich aan die gedaantelooze menigte daarbuiten, aan die vage vormelooze
massa?
Een typisch ding was, dat ik — zonder dat ik er iets van
begreep, hoe dat zoo kon — toevallig de eerste was in ettetijke vakken (mathesis uitgezonderd), en dat Ben schitterde
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en uitblonk op... „le banc des moules". Ook wegens bijziendheid moest ik aan een der lessenaars vOOraan zitten,
waardoor ik den meester op 't katheder wet zeer in 't oog
viel en ook meest altijd het eerst op zijn strik- en andere
vragen te antwoorden had. Ben prijkte achteraan in de klas,
naast eenige onverbeterlijke lammenadige luiaards en achterblijvers, die meer babbelden dan dat zij zich in de
schoonheden der Fransche spraakkunst, bijv. in de „temps
primitifs", de onregelmatige werkwoorden en derg., zouden
verdiept hebben.
Ik schaamde me er voor, maar God betere 't, de gunst van
den leeraar had me uitgelezen om allerlei eere-bedieningen
waar te nemen. Zoo mocht ik de les openen met een ijverig
„Notre Pere, qui étes aux cieux..." en had tevens tot taak
al de straffen gaandeweg in een speciaal cahier op te schrijven, waaraan de baldadigste onder mijn jonge tijdgenooten,
wien aldaar aller wetenschappen essentie moest ingepompt
worden, zich hadden blootgesteld door hun wangedrag of
hun voorbeeldeloos gemis van ijver. Er was niets dat me
pijnlijker viel, ja me als iets tegennatuurlijks tegen de borst
stuitte, nl. wanneer ik een straf te noteeren had op het debet
van mijn vriend Ben. Het ging doorgaans om vergrijpen van
onbeteekenenden aard : als praten, „bavarder", van elkaar
afschrijven, of elkaar bij een ondervraging opstoken of inblazen... Hoe 't zij, dat ik geroepen was tot de beulstaak om
mijn geliefde zusterziel te beladen met de foltering der honderdmaal te vermenigvuldigen „temps primitifs" of de
laatste bladzij van „Een onweer op de heide" door Hendrik
Conscience: dat was me een kwelling, waar ik me alleen of
en toe door brutale en moedwillige weglating of door plots
opgekomen geestes-afwezigheid of geheugen-zwakte kon uit
redden. Voor hem beging ik „schriftvervalsching in de bockhouding" en dat ik herhaaldelijk zijn pensum meegeschreven
heb wil ik niet eens tegenspreken.
Was ik, in 't oog des meesters, die mij voor een heilig boontje
hield, een „fort en theme", een „as" in zake „application et
bonne conduite", Ben had andere eigenschappen, en allereerst: hij speelde, naar mijn meening verrukkelijk, viool. In
de muziekschool volgde hij reeds de hoogste klas van Meneer
Antoine en thuis kreeg hij particuliere lessen: hij moest een
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virtuoos worden, waartoe hij trouwens geen aanleg miste,
als solist op concerten en in orkesten uitblinken. Zijn „Cavatine" van Raff, de concerto's van Vieuxtemps, de Beriot, Max
Bruch... hoe vaak heb ik er, smeltend van verteedering en
bewondering naar zitten luisteren, wereld-vergeten!
Ben was wat je zoo noemt een mooie jongen. Een teint als
melk en bloed. Ravenzwarte, met blauwigen glans soms overgoten, weelderig krullende haren. En groote zwarte karbonkels van oogen, als zoete chocola-pralines zwemmend in een
meertje van fondants! Meisjes-achtig schoon was hij zelfs, en
toch weer behept met een besliste en onovertroffen jongensbranie, een bralle onverschrokkenheid van een die zich bewust was dat hij niet min was, integendeel, heel wat boven
al die „schoenmakers-gasten" verheven, een meerderwaardigheidscomplex, dat hem boven iedere verongelijking of
vernedering zegevierend deed uitzwieren! Hij sprak — met
beter accent dan de leeraar — Duitsch, want zij hadden
thuis een Duitsche schikse, terwijl wij nog aan de eerste beginselen laboreerden. Bovendien leerde hij meteen thuis nog
Engelsch — het kwam er vooral op aan zich met vreemde
talen uit den slag te trekken, — wat nog niet eons op ons
program stond. En dan kreeg hij, van een gebaarden rebbe
met haarvlechten als kurkentrekkers en een pluizig-fluweelen
hoogehoed, aparte les in 't Hebreeuwsch, in Bijbel en in
Talmoed.
Als hij zijn Bar-Mitswo vierde zijn vormsel of bevestiging — was hij met opperste elegantie aangedaan, in een
zwart kostuum met spannende broek en blinkende lage
schoenen met zilveren gesp. Zijn eerste lange broek was
't, die hem subliem stond: ze viel met breeden val keurig-uit
op zijn glimmend schoeisel; dan had hij nog een wonderlijk
zwart vilten hoedje met smalle boorden, met een zijden lint
waaraan een kleine zwarte, fijn-geplooide kokarde, in een
woord: bij ons katholieken in ceremonieelen dos vond hij
nauwelijks zijns gelijke, en het was begrijpelijk, dat het
traditioneele portret, hetwelk in vergroot formaat in een
zeer drukke straat nabij 't station vOcir 't raam van den
photograaf geexposeerd lag, een zeker opzien baarde, als
fijn en aanvallig jongske dat hij was, de roem van Israel te
wege! Want zijn viooltje hield hij immers daarbij ook naieve-
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lijk in zijn hand, zoodat men dadelijk zag, dat dit een artistiek jongske was.
Wij waren dus geweldige vrienden. Zoo'n stel vrienden komt
ge niet meer tegen. We vergenoegden ons niet, met luchtig
praten of samen ons in eindelooze gesprekken verdiepende,
te loopen over de speelplaats of, na de school, langs de
straat. We „schreven" elkaar ieder dag. Daar was ik mee
begonnen, en dat had hem zeer aangestaan. Eerst schreef ik
hem regelmatig mijn persoonlijke impressies over ... 't weer,
mijn ernstige bespiegelingen over den regenval in onze gewesten, en de vooruitzichten van den dag van morgen! Ik
onthield hem niets. Dat breidde zich gaandeweg uit tot meer
geestelijke bekommernissen; ieder gebeurtenis, thuis, op
straat, op school, gaf aanleiding tot een meditatie, die den
vriend onder oogen moest komen. Af en toe kwam er een
solemneele bevestiging van de eeuwige, onsterfelijke vriendschap, en een soms zelfs wat ijverzuchtige aanmerking over
een of andere tekortkoming, als scholier dan, en soms ook om
onvoldoende besef van de plichten die zulk een monumentale vriendschap als de onze hem oplegde. Hij schreef ook,
en niet altijd zonder spelfouten, wat mij zelfs een bekoorlijkheid te meer toescheen.
Maar, liefst van alles, zwierven wij, op vrije dagen, als ons
beider families 's avonds naar 't concert in den Dierentuin
gingen, langs half verlichte belommerde zijlaantjes en
dweepten zonder eind over alles — maar vooral over... onze
verre liefderomans.
Ben verweefde zijn muzikale droomen met een ongeneeslijke
passie voor een vermoedelijk niet meer dan elfjarige sylphide,
met slanke leest, blonde harengolf tot tegen haar smalle
enkels, die hij vie), als droom-prinsesje, had zien rijden langs
de laantjes in de Zoologie, gezeten op een koffie-met-melkkleurig vospaardje, een pony met langen gelen staart, ofwel op een hakkenei of schimmel, waar ze lenig op troonde,
met een sierlijke gracie onvergelijkelijk. Het gevolg was,
dat hij doodelijk verliefd was, zoo moorddadig verliefd,
dat deze Romeo van niets anders droomde dan van deze
Julia bij de eerste gunstige gelegenheid te schaken, haar
te ontvoeren, om te zamen, verborgen op een onbewoond
eiland ergens, gelukkige dagen te gaan slijten, tot het berei-
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ken van een gezegenden ouderdom, omringd door een uitvoerige smala van min of meer ondeugende telgen!
Over dit en soortgelijke thema's — mijn passies hielden gelijken tred met de zijne, maar waren misschien minder romantisch, schoon even sentimenteel — dweepten wij in 't
oneindige, gezeten op een bank, beschenen door een melkblank maantje, in de nabijheid van het berenhok, terwijl
achter onzen rug, zeer prozaisch, zeehonden en zeeleeuwen
met hun gebraak de luchten scheurden.
In de klas drukten wij elkaar bij ieder gelegenheid de hand:
als Ben naar zijn mosselbank trok (met een valsch air van: 't
kan me wat schelen!), gluurde ik naar hem met deernis om
zijn „outcast state", eigenlijk vol rouw en schaamte vanwege de blakende gunst waar ik, ondanks mezelf, door een
mij over 't paard tillend leeraar 't slachtoffer van was. Aan
mijn lessenaar voorbijgaand, wist hij dat mijn hand reeds
naar hem toegestoken zou zijn, en met zijn fluweel-zwarte
oogen keek hij zijn boezemvriend diep nadrukkelijk en ernstig in de oogen. Het was een oogenblik van verheven genot:
we beleden, boven alle contigenties van vriend of vijand, de
oppermacht onzer broederlijke vriendschap! Tristan en Kurwenal hielden niet meer van elkaar.
Over de straat slenterend op weg naar school of na afloop
van de lessen liepen wij gearmd en lazen samen de 26 kleine
deeltjes van een historischen avonturen-roman van Alexandre Dumas pere: „la Comtesse de Charny". Dat ging zoo
gezapig door, zonder verpinken, 26 deeltjes lang. Daar heb
ik voor 'teerst (en nooit boeiender!) van de Fransche revolutie
gehoord: o Marie Antoinette, o Barnave, o Mirabeau! en die
geweldige redevoeringen! Later vulde Erckmann-ChaLrian
mijn historische kennis daarover aan. De Wandelende Jood
van Eugene Sue verontrustte den godsdienstig-opgebrachten
knaap, die ik was, om de anticlericale tendenz die er wat dik
op lag. Een geheime angst voor die geheimzinnige secte der
vrijmetselaars had me to pakken. De Jezukt Rodin joeg me
trouwens het kippenvel op de huid. Uit les Mysteres de
Paris herinner ik me zeker teeder zwak meisje, een proletarisch arm schaap, luisterend naar den melodischen naam van
la Goualeuse en er kwam daar nog in een onwezenlijkmooie Javaansche prins, die niets minder dan Djalmar was
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genaamd. 0 eerste lecturen, les Trois mousquetaires, Vingt
ans apres, le Vicomte de Bragelonne: zullen we ooit nog zoo
in boeken-helden kunnen opgaan, als in d'Artagnan, Porthos en Aramis? „C'est toute ma jeunesse qu'on enterre",
jankt een der figuren uit Henry Murger's Vie de Boheme.
Maar wie zou 't willen gemist hebben?
Soms rezen er donkere wolken aan den gezichtseinder. Dan
waren 't vlagen van diepe neerslachtigheid om trouwloosheid, ongevoeligheid of onverschilligheid. Dan werd er gecorrespondeerd. Aan de gasbuis van den lantaarn tegen zijn
huis werd een briefje gepost, dat hij daar vinden moest, en
waar dringend antwoord op werd geeischt. Zijn antwoorden
stonden vol adorabele fouten; hij had een broertje dood aan
d t's in den derden persoon enkelvoud van den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs. Jaren voor dat ooit iemand
van Kollewijn had hooren spreken, gebruikte hij een vereenvoudigde spelling van eigen makelij. Zoo min letters als
mogelijk: lopen, bomen, enz. En hij schreef zooals hij thuis
hoorde spreken: „het is mijn onverschillig".
Als ik een poos met vacantie was met mijn moeder, werd
het me na een dag of tien te bar, het heimwee had me te
pakken, en met de diligentie (ja, zoo lang is 't geleden!)
trok ik, door een kouden smoor, langs de Kempische heirbaan terug stedewaarts, op den bok gezeten naast den voerman. En ik weet nog, hoe heerlijk de eerste zon kwam priemen door den ochtendnevel: verkleumd keek ik naar 't ontwakende landschap, de hoeven voorbij, waar bandhonden
ons nablaften. Die heerlijke morgenstond en die koude handen vergeet ik niet, zoomin als de blauw-lakensche koetsiersmagenta met enorme parelmoeren knoppen, zijn klakkende
zweep en zijn posthoren...
Dan was het weerzien van mijn beminden kameraad zoet.
Mijn kroniek over 't weer was religieus bijgehouden, trouwens. En hij kreeg erbij de eerste impressies in proza van een
jong studentje in mensch-kunde, naar de wijze van MultaIk ben dan vaak door Ben's moeder genood geworden om
bij hen aan huis te komen. Nooit vergeet ik mijn ontreddering, toen me daar aan tafel een gerecht werd voorgezet dat
me onbekend was, en dat ik hield voor iets speciaal-Joodsch,
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dat me zeer kwalijk zou opbreken. 't Zweet barstte er me van
uit, als ik bedacht, dat ik dat bordje niet vol mocht laten
teruggaan. Wat ik voor een onder rabbinaal toezicht, alleen
voor Hebreeuwsche magen bestemd olla podrida hield, was
eenvoudig: spinazie.
Met Ben en zijn zustertjes — de oudste Rachel was een ondeugend nest, die me tergde door met veel lof te praten
over een mij zeer onsympathiek medeleerling, die volgens
haar, als opperste deugd, beschikte over een volmaakte rij
tanden — mochten we Zondag's namiddags mee naar 't
openluchtconcert in het Stadspark. Daar zaten we, onder 't
geleide van den nobelgebaarden patriarch, die Ben's grootvader was, braafjes naast elkaar op ijzeren stoelen die uiteen-ploften en waar je niet op slingeren kon. Onderwijl
speelde de harmonie een „Transcription sur Aida, de Verdi", of: „sur les Huguenots, de Meyerbeer". We luisterden
bij voorkeur naar het schrille piccolo-fluitje, dat „le Roitelet" fijfelde: een halsbrekerig kunststukje, waar we met gespannen adem naar luisterden, en, als 't uit was, ons handjes
haast kapot op elkaar om kletsten!
Die grootvader van Gelder was een Rembrandtieke verschijning : zijn prachtige, keizerlijke haviksneus boogde in
zuivere lijning vooruit in een Lange uitgestreken goudgeel
gelaat, waar de eenigszins donker berande amandelvormige
oogen in leefden met een exotischen, als profetischen glans.
Zijn schoone blanke, ietwat gelende baard golfde tot op zijn
borst, als het schuim van een waterval, of een mooi geborduurde franje. Hij kon u aankijken met een raadselachtigen
vreemden blik, hij deed u aan een der figuren uit Duizend
en een Nacht denken, den ouden Arabischen verhaler...
Deze goede ouderling kon met het jongste broertje van Ben,
den kleinen Mayer, tusschen zijn beide knieen hangend, gemoedelijk innig praten, terwijl zijn twee aandoenlijk-magere
handen, geel en verschrompeld, het kinderhoofdje liefdevol
omvingen: ik dacht aan Abraham en Isaak. En ik wist van
toen af, dat de Joden dit heele mooie hebben: de zin voor
't huiselijke, de liefde voor het eigen yolk, het patriarchale...
Die grootvader vertelde, dat hij in 't jaar '3o mee had moeten optrekken tegen de Belgen. Waarop ik wist te repliceeren
met de mededeeling, dat mijn grootvader dien „oorlog" had
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meegemaakt tegen de Hollanders. We zochten te vergeefs
naar eenig overblijfsel van een ouden wrok. En toch leek het
me, dat ik er fier op was, een grootvader bezeten te hebben,
die in een oorlog had meegevochten!
Mijn vriendschap voor Ben werd in dat Jodenhuisgezin blijkbaar zeer gewaardeerd, te meer daar mijn reputatie van
bravigheid en van gehoorzaam leerling me met een soort
aureool omhulde. Ben had me afgeschilderd als het toonbeeld van de klas, maar dat hij de behoefte zou gevoeld
hebben om me te bevrijden vanwege die lauweren, daar heb
ik nooit lets van gemerkt. Hij voelde zich knus op zijn mosselbank.
Eens hebben we leelijk herrie gehad samen. Het was dan ook
tragisch. Ik had met een zweem van zorg zijn geliefkoosde
lectuur nagegaan: wat moest daaruit groeien, peinsde ik
zoo; die jongen, peinsde ik, loopt nog in zijn verderf: ik ga
hem Conscience laten lezen. En ik bracht voor hem mee:
„De Kwaal des Tijds" en „Het IJzeren Graf". Ik had daarbij een geheime, en, ik beken het, tamelijk geniepige bedoeling.
Nu we dan toch zoo'n paar uitstekende vrienden waren, en
ik me 't leven zonder hem nauwelijks kon indenken, ware 't
dan niet verkieslijk, dat hij zich maar ineens... bekeerde, zijn
Jood-zijn opgaf, en een braaf Roomsch-katholiek jongetje
werd? Zie eens, wat een geluk dat zou zijn. Niets meer dat
ons zou scheiden, dezelfde gedachten, dezelfde betrachtingen,
gelijke kansen om later in een zelfden Hemel te komen, waar
we broederlijk rijstepap en suikerboonen zouden deelen, al
luisterend naar goddelijke muziek van violen en orgelspel.
Ziet ge ons daar arm in arm wandelen door de zonnige
dreven der hemelsche paleizen met hun lusttuinen waar zilveren fonteinen spuiten en een gezang is van swatelende
vogeltjes onder 't heilig loof der boomgaarden? Conscience,
laat hij dat maar eens lezen, in plaats van dien goddeloozen
Eugene Sue: daar liep zijn zieltje erg gevaar — al moet ik
zeggen, dat die histories van Sue toch maar allemachtig
boeiend waren en een soort van gouden nevel in u achterlieten: heel die romantiek van helden en deugnieten in een
lucht doorstoofd van vreemde geuren en angstig-melodramatische narigheid.
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Maar daar had de aan proselytisme zich wagende jonge
Christen het leelijk verkorven. 't Waren dolken die hem uit
de oogen van Ben toesprongen: hij keek hem smadelijk aan,
verachtend, en liep weg. En eindelijk kwam een laconisch
briefje op een smeekende vraag van hem:
— Dat ge zoo'n leelijke Jezwiet waart, dat had ik nooit gedacht..."
Een Jezulet, heere God, waar haalt het jong het vandaan?
Wat is dat een Jezufet? Het moet iets afzichtelijks, iets afgrijselijks zijn. Jets om van te rillen, als van een ratelslang, of
een hyena, of iets vies als een inktvisch, die u in zijn yangarmen wurgt en plettert! God, neen, een Jezuiet, dat was hij
niet. En hij wou toch niets kwaads, hij wilde enkel dat Ben
met hem, ook hiernamaals, zijn vriend zou zijn, met hem 't
eeuwige heil proeven en genieten, in 't kort: hij wilde hem
nooit missen, ook daar niet, bij Ons Lieven Heer, als ze eenmaal samen daar terechtkwamen. Was het denkbaar, dat
hun wegen daar gingen uiteenloopen? Onzin. Maar als 't
iets slecht was, dat Ben meende dat in zijn bedoeling had
gelegen, och dan liever maar alles bij 't oude. Laat hij dan
maar Jood blijven. Joden kunnen overigens ook goede menschen zijn. Er zijn er zeker, dat lijdt geen twijfel. En de van
Gelders zijn alien beste menschen. Ben's vader met zijn
bakkebaarden, zijn pofferswangen, en zijn dikke wenkbrauwen, lijkt op Keizer Franz-Josef. Hij is diamantkliever,
of zoo iets. Hij verdient prachtig zijn brood. Ze wonen in
een huis niet ver van 't Park, en ze maken er veel muziek
's avonds, vooral Zondags. En Ben's moeder is een matrone,
die verbazend mooi moet geweest zijn, nog is, wel wat erg
dik mettertijd geworden, maar wat een ivorig, glad en blank
en Oostersch-zacht uitgestreken gelaat met die gitzwarte
lokken. Dat zijn goede menschen, en ze mogen gerust blijven
wat ze zijn. Vragen ze (ins om Jood te worden?
De twee knapen hadden elkaar weer spoedig teruggevonden:
want Ben had begrepen, dat als ik hem volstrekt zalig wilde
maken, ik daardoor geenszins bedoeld had hem eenige part
te spelen of hem los te scheuren van de zijnen. Daar werd dus
niet meer over gesproken, en — de jeugd droomde en
dweepte verder. Ik had veel Conscience gelezen, en Ben was
doordrenkt van melodramatiek en valsche romantiek. Zoo
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geloofden wij volop aan „'t wonderbare", aan dingen die
geheel onverwacht op u toekomen, en liefst u overstelpen
met een nooit vermoed geluk.
Zoo was ik me stilaan gaan inbeelden, dat ik eigenlijk niet...
de zoon van mijn ouders was; dat ik feitelijk — heelemaal
zeker was 't wel niet, maar waarom zou 't niet kunnen? —
dat ik feitelijk maar in „bruikleen" was bij die ouders van
me. Een of ander Zigeuner had me op een schoonen Maandag daar op den drempel van ons vaderhuis gedeponeerd.
En moeder had me in haar goedheid dan maar met de rest
van de bent in een moeite grootgebracht. Ik was nu als kind
van den huize geworden. Ik had niets te kort, en, rechtuit,
ik hield van mijn „zoogenaamde" vader en moeder, van
mijn zusters en broers: daar niet van. Maar 't zou dan toch
eens uitkomen, wat waar was: namelijk, dat ik een broer van
Ben eigenlijk was.
Ziehier wat er zou gebeuren. Iets zou opeens uw leven omwentelen, alles keeren en omgooien. Gij zijt feitelijk een te
vinden gelegde prins, let wel op. En Ben is er óók zoo een.
Wie weet komt, op een of anderen dag, niet een rijke graaf
of baron op u af, thuis, om u op te eischen van uw ouders,
die ten slotte erkennen, dat ge maar een aangenomen kind
zijt, dat ze liefhebben, ongetwijfeld, maar dat van hooger
kom-af moet zijn, al weten ze 't niet zeker. Vast staat, dat
de graaf u meeneemt naar zijn feeeriek kasteel, met grooten
lusttuin, watervallen, vijver, donkere lanen, dichte bosschen,
met vogelhuis, een hovenierskluisje tusschen 't groen, en
konijntjes in den maneschijn dansend. Zwanen drijven op 't
water, de nachtegalen gorgelen in de Lente de parelendste
zangen. En in de verte hoort ge aldoor 't gesuis van zachtruischende wateren... 's Avonds, in den zomer, als ge in den
schemerlichten tuin op de graszode uitgestrekt ligt, met de
andere kinderen van 't Kasteel moegespeeld zijt van „Kille
man dee dee dee! 'k Zal e-w-e satijnen kleéken koopen..."
Dan zaagt ge, hoe de vensters van 't Kasteel, een voor een
verlicht werden, hoe grootsch in de groeiende duisternis
praalt de prachtige bouw, en hoe 't daarbinnen feest werd.
Schoone heeren en madammen, — de eersten met veel sierlijke buigingen voor de tweeden — kwamen af, door de
knechten aangemeld, die diep en plechtig bogen... En als de
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deuren opensloegen, straalde het licht in een breede gulp
buiten tot op de zode, waar gij laagt te droomen onder een
reusachtigen boom. Muziek weerklonk, en gij zaagt, tegen de
geelrood-verlichte vensters, koppels dansers voorbijzweven...
Had men u vergeten? Ge laagt daar zoo heerlijk en tuurde
naar den hemel vol sterren, met dat diep nachteblauw... en
alles was weg, in een droom van verlangeloos geluk...
Hoor, de meid komt uit het poortje ginder, in haar witten
voorschoot, ze zoekt met de hand plat boven de oogen, omdat ze dat zoo gewoon is, en ze merkt u niet.
„Kareltje!"
En ik schiet uit mijn droom — maar kan niet spreken.
En ik zie moeder, die aan mijn bedje zit, en mij lachende
beschouwt.
„Kareltje, waar zijde-gij toch? waarvan droomde?"
't Was niet waar dus... maar een droom... en vragend bekeek ik moeder.
„Waar de graaf en de gravin? En Ben, was die ook geen
zoontje van 't Kasteel?"
En ik kon maar niet gelooven, dat ik dat andere Kareltje
was... niet dat van 't Kasteel, dat op het grasplein lag te
droomen al kijkend naar de dansende paren achter die verlichte ramen... niet „de broer" van zijn vriendje Ben, het
Jodenkind, het heerlijk ventje van de mosselbank, die zoo
prachtig op zijn viool krast... alleen maar het Kareltje, dat
den naam heeft van „zoo braaf te zijn, en zoo leerzaam, op
school" — een doodgewoon ventje, dat nog veel moet leeren
en ondervinden, eer het een vent zal zijn.
En wat zou er nu van Ben, zijn boezemvriend uit diep goddelijken jongenstijd, geworden zijn?
Ik kan 't niet gelooven... van die balletjuffrouw.... en dat
miserabel huwelijk... en dat droevig, droevig eind in Amerika, in New York of in San Francisco...
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Voor mij een der aardigste episoden uit „ Jeugd en Jongelingsjaren" van Tolstoi is die, waar hij ter gelegenheid van
zijn grootmoeders geboortedag een gedicht tracht te maken.
Als vanzelf vond hij de eerste rijmende regels; maar toen hij
meende even gemakkelijk de overige te zullen vinden, bleek
het hem alras, dat dit niet meeviel; uren en uren bracht hij
daarmee zoek, en na zich lang afgepijnd te hebben, kwam
de elfjarige verzenmaker met zijn eerste rijmproduct klaar,
doch dan moesten de laatste twee verzen luiden aldus :
Wij trachten u een troost te zijn
en minnen u als moederkijn.
Er was niets anders op te vinden; hoe hij ook peinsde; en het
klonk ook eigenlijk prachtig. Vele keeren las hij nu zijn voortbrengsel luidop en genoot daarbij van zijn eigen klinkklank.
Edoch... langzamerhand kwam er toch eenige bedenking bij
hem op tegen hetgeen hij daar zoo kunstig saamgeflanst had.
Beminde hij werkelijk zijn grootmoeder als zijn eigen
moeder...?
Toen hij den volgenden morgen zijn gedicht voor de jarige
moest gaan opzeggen en het haar aanbieden, parelde het
angstzweet hem op het aangezicht over de onwaarheden,
welke hij daar ging debiteeren, en hij verwachtte minstens
van zijn vader een draai om de ooren te zullen krijgen voor
zijn gebrek aan rechtgeaarde kinderliefde. Tot zijn verbazing
echter vond het auditorium zijn schepping „charmant", en
men proclameerde hem tot toekomstig poeet, een tweede
Poesjkin, enz. Volgens zijn eigen getuigenis, was hij daarin
ook zelf gaan gelooven.
Die twijfel van den elfjarige was misschien niet zoo iets bizon-
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ders; bij velen van zijn leeftijd zou die eveneens gerezen zijn.
De verbazing echter, dat leugens zooveel succes hadden, als
ze maar mooi klonken, was een zaadje, dat juist in zijn binnenste gelegenheid vond te ontkiemen, eer dan bij anderen;
opschoot tot een boom, waarvan de vruchten later de wereld
zooveel opzien zouden baren.
Bij elke feestelijke of ceremonieele gelegenheid, in zijn Jeugd
en Jongelingsjaren beschreven, ontmoeten we hem als een
schuchteren onhandigen jongeman, die met wanhopige inspanning steeds maar tracht om, naar hij zelf het uitdrukt,
comme it faut te zijn, elegant Fransch te spreken, gracieus
danseur te worden, weemoedig heldhaftig interessant te schijnen, als helden uit Graaf de Monte Christo, en daar niet in
slagende, soms zijn toevlucht neemt tot originaliteit, door
slordige kleeding en haardracht. En zijn pogingen, die van
een niet voor den salon geborene, van een natuurelement te
midden eener gecultiveerde doch eer onnatuurlijke klasse der
toenmalige upper ten, zal nog jaren voortgezet worden eer
hij zijn illusies van salonheld opgeeft en zichzelf gaat vinden.
Wanneer hij tenslotte op de hoogte aangekomen is, vanwaar
hij den wijden uitblik heeft gekregen over, naar wat hij
meende, de geheele moderne beschaafde wereld en zich de
macht van zijn groot schrijverstalent is bewust geworden,
vond hij het oogenblik gekomen om als een echt beeldstormer
te werk te gaan en nagenoeg alle goden, die hij voor valsch
hield, in het pantheon der moderne tijden van hun voetstuk
te werpen. En hoe dit geschiedt? Romain Rolland schrijft
daarover o. m.... : „Wat heeft hij kunnen zien van de schilderkunst? Wat heeft hij kunnen hooren van de Europeesche
muziek, deze landedelman, die drievierde van zijn tijd heeft
doorgebracht in zijn dorp, die eerst in Europa is gekomen
sinds 186o; — en wat heeft hij er dan gezien, behalve de
scholen, die hem belang inboezemden? — Wat de schilderkunst betreft, spreekt hij slechts van hooren zeggen, door elkaar heen citeerend de decadenten, Puvis, Manet, Monet,
Boecklin, Stuck, Klinger, terwijl hij in alien ernst Jules Breton bewondert en L'Hermite om reden van hun edele gevoelens en daarbij Michel Angelo veracht, en tusschen de
schilders van de ziel slechts eenmaal Rembrandt vermeldt. —
Wat de muziek aangaat, deze voelt hij beter aan, maar hij
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kent haar ternauwernood : het blijft bij de indrukken zijner
kindsheid, en hij houdt zich aan die reeds klassiek waren omstreeks 184o, en heeft niets leeren kennen sindsdien (behalve
Tsjaikowsky, wiens muziek hem deed weenen). Hij stopt in
een zak Brahms en Richard Strauss, leest Beethoven de les,
en om Wagner te beoordeelen dunkt het hem voldoende een
enkele voorstelling van Siegfried bijgewoond te hebben, waarbij hij binnenkwam na het voorspel en vertrok midden in het
tweede acte... „Zijn koppige zelfverzekerdheid groeit nog
met de jaren. Hij komt zelfs zoover, dat hij een boek gaat
schrijven om te bewijzen, dat Shakespeare „geenartistwas"."
Verder vernemen we nog: „Uitgezonderd de beroemde aria
van Bach voor viool, de Nocturne in Es van Chopin, en een
dozijn stukken, zelfs niet eens in hun geheel, gekozen uit de
werken van Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven en Chopin..., heel de rest moet verworpen worden en veracht, als
een kunst, die de menschen van elkander scheidt.
Of dit:
„Ik ga u bewijzen dat Shakespeare slechts kan beschouwd
warden als een schrijver van den vierden rang. En, als schilder van karakters, is hij nul."
Na zijn reis door Europa, waar hij o.a. kennis maakte met den
filosoof Feuerbach, die grooten invloed op hem gehad heeft,
gaat hij met jeugdig vuur zich wijden aan zijn paedagogisch
systeem, opent een school voor boerenkinderen te Jasnaja
Poljana, en in 1862 verschijnt van zijn hand een wijdloopig
geschrift: „Over het Volksonderwijs". Om zijn nieuwe denkbeelden te verbreiden en begrijpend, dat hij daarbij met de
jeugd beginnen moest, ging hij, mede om een einde te maken
aan het analphabetisme onder het arme yolk, op zijn wijze
het onderricht aanpakken, en wilde in de jeugd de kiemen
leggen, die hij eens bij de volwassenen hoopte te zien uitgroeien tot een nieuwe hoogere natuurlijker wereldbeschouwing, op de zuivere leer van Christus gebaseerd, van een
Christus, gelijk hij dien zag, geheel afwijkend van de, naar
hij beweerde, afgodendienst van alle bestaande Christelijke
geloofsbelijdenissen; tegelijk diametraal staande tegenover
de uitwassen van het Rationalisme; als b.v. het Socialisme,
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het Liberalisme mitsgaders alle ismen, voortgekomen uit een
zelfgenoegzame materialistische denkwijze. Een oorlogsverklaring kortom aan de geheele negentiende-eeuwsche cultuur : een nieuwe Rousseau, wiens vurige aanhanger hij zeer
lang geweest is. Het spreekt vanzelf, dat een temperament
als het zijne, dat stelling nam tegenover de geheele moderne
maatschappij, het evenzoo deed tegenover het grootste deel
van de kunstuitingen uit diezelfde samenleving geboren,
want, is zij er niet organisch mee verbonden? Zoo entameert Tolstoi, behalve de Wetenschap ook de Kunst, de
teekenkunst en de toonkunst. In hetzelfde werk, Over het
Volksonderwijs, (uit de revue van Jasnaja Poljana) zegt hij,
November 1862 (De schoone Kunsten) : „Het leerprogramma
der Volksscholen laat geen anderen zang toe dan het kerkgezang en gedoogt slechts de kerktoonaarden, d. w. z., dat de
kinderen beschouwd worden als kleine orgelpijpen, en men
ontwikkelt den smaak voor elegantie door de balalaika, de
harmonica, soms door een grof liedje 1 ), waarvan de onderwijzer niet houdt en niet noodig vindt het te leiden.
„Een van beiden, of de kunst over het algemeen is schadelijk
en onnuttig, lets dat zoo vreemd niet is als het op het eerste
gezicht lijkt, of elkeen, zonder onderscheid van klasse of
beroep, heeft recht op deze Kunst en ook het recht er zich
geheel aan te geven, om reden dat de Kunst geen middelmatigheid duldt."
,Niet hierin ligt de waanzin, zij ligt in het feit vragen te stellen als deze : hebben de volkskinderen het recht zich bezig te
houden met de schoone kunsten? Dit te vragen staat gelijk
met: hebben de volkskinderen recht op het eten van vleesch?
d. w. z. hebben zij het recht hun menschelijke behoeften te
bevredigen? Evenwel, hierom gaat het niet. De vraag is deze:
dat vleesch, dat wij hun voorzetten of dat wij hun verbieden,
is het schadelijk of niet"
Evenmin als wij, die het yolk zekere kennis voorzetten, welke
wij bezitten en daarbij waarnemen den slechten invloed daarvan op het yolk, niet mogen concludeeren, dat het yolk
1) Dat zijn natuurlijk de onuitsprekelijk zuivere, ontroerende yolkswijzen geweest, waarin de primitieve Russische volksziel zich uitsprak; de
folklore, waarmee de muziek van een Moussorgsky, Liadof en andere
Russische toondichters als 't ware doordrenkt is.
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slecht is, evenmin concludeer ik, dat het yolk slecht is wijl het
niet bereid is deze kennis te aanvaarden en er zich in te verheugen gelijk wijzelf het doen, maar ik besluit er uit dat deze
kennis niet goed is, niet normaal, en dat het noodzakelijk is,
om met de hulp van het yolk een andere kennis te gaan beoefenen, die geschikt is voor ons alien, voor de hoogere maatschappij als voor de volksklasse 1 ), alle lagen der bevolking.
Ik besluit er alleen uit dat deze kennis en deze kunsten leven
te midden van ons en ons niet schadelijk toeschijnen, maar
dat zij niet kunnen leven temidden van het yolk; hun schadelijk kunnen toeschijnen, omdat zij geen algemeene noodzakelijkheid vormen. Wij vinden er slechts behagen in wijl
wij bedorven zijn; wij vinden er slechts behagen in door dezelfde oorzaak als waardoor zij, die vijf uren per dag in hun
fabrieken of verpeste magazijnen doorbrengen, niet onwel
worden door die zelfde lucht, welke een gezond mensch, die
daarbinnen treedt, doodt. Men zal mij voorwerpen: Wie
heeft beweerd, dat de Kennis en Kunst der ontwikkelde
klasse valsch zijn? Waaruit concludeert gij, dat zij valsch zijn,
als het yolk ze niet accepteert? Al deze vragen worden zeer
eenvoudig opgelost: Wij zijn met duizenden, zij met millioenen."
Zoo gaat Tolstoi nog eenige bladzijden voort, met beweringen en bewijzen van dezelfde soort. Hij bekent o.m. ook, dat
de Venus van Milo hem met een rechtmatige walging vervult, en het kwartet uit Beethovens laatste periode hem
slechts een onaangenaam geruisch toeschijnt, dat alleen interesseert, doordat de eene speler op een groote, de andere op
een kleine viool speelt. Zelfs de grootste namen vinden geen
genade in zijn oogen. Zijn eenige verklaring voor het feit, dat
niemand, zelfs de grootste geesten niet, de valschheid van al
deze kunsten en wetenschappen ingezien hebben, is, dat wij
bedorven zijn. De zoogenaamde ontwikkelde klasse is bedorven en vraagt naar een kunst, die in harmonie is met hun
leeg onnatuurlijk gevernist leven van nietsdoen en genotzoeken. Door de verslapping van de natuurlijke ontvankelijkheid dezer klasse, vragen zij steeds naar sterker prikkels,
evenals zij, wier smaak door gastmalen en genietingen is bedorven, specerijen behoeven om tijdelijk opgewekt te word) Wij zijn hier met Tolstoi nog in 1862.
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den. Het yolk is niet bedorven; zij wijzen deze producten van
onnatuur en ontzenuwing af: daarbij : „zij zijn met millioenen, wij met duizenden".
In dit werk „De revue van Jasnaja Poljana", dient zich reeds
forsch aan, wat zich in zijn werk: „Wat is Kunst?" in geheel
zijn afbraakwoede zal vertoonen. Er liggen tusschen eerstgenoemd geschrift en het tweede (verschenen in 1897) vijfendertig jaren, en men ziet, dat de grondtoon van zijn denkbeelden omtrent de Kunst zich niet belangrijk gewijzigd
heeft. De Kreutzersonate (1889) vertoont den profeet op een
tijdstip, dat hij de roekelooste consequenties uit zijn ideeen
getrokken heeft, waarover later.
Wat beteekenen al die uitbarstingen van haat en die grijnzende ironie tegen het kunstleven van dien tijd, tegen de
kunstvoortbrengsels ook van voorgaande eeuwen anders dan
de wil van een titanenziel, om geheel de, naar hij meende,
oude valsche vermoeide beschaving (Homerus en wat anderen uitgezonderd) van het aanschijn der aarde te doen verdwijnen, en een nieuwe aera op te roepen, gevestigd op God
en op de Evangelien? Niet op die van Marx, Engels, Bebel
en Lasalle, geen anarchisme noch nihilisme; geen katholieke
kerk, welke hij de voortzetting van het Romeinsch Cesarendom achtte en evenmin de Grieksch Orthodoxe Kerk, doch
alleen op de leer van Christus, belichaamd in de Bergrede:
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk
beerven. En daar zag hij een kunst, die een geest ademde,
geheel tegengesteld aan dit ideaal; de vaak geniaal maar perverse kunst van de opera, met den aanhang van dien, een
hypernerveuze muziek, schrilheid en gecompliceerdheid van
klanken, bewonderd door een naar sensatie dorstende, ontzenuwde, van alle eenvoud en waarheid gespeende, upper
ten; daartegenover zag hij den boer op het land en de proletarièrs der groote steden, „en zij zijn met millioenen en wij
zijn met duizenden", en nu predikt hij, dat de kunsten en de
wetenschappen van de ontwikkelde klasse valsch zijn, omdat
het yolk ze niet aanvaardt. Als résumé van zijn denken en
waarnemingen, verschijnt na een aantal meesterwerken,
waaronder „Oorlog en Vrede" het (we mogen het gerust
zeggen) betreurenswaardige boek „Wat is Kunst?" En zijn
knots beukt op paleizen en tempels, zoowel op de nieuwe als
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op de oude. Baudelaire, Verlaine, Zola, Wilde, Brahms,
Strauss, Beethoven, Schumann, mitsgaders de geheele impressionistische schildersschool hebben zijn grimmige aanvallen te doorstaan (in vele gevallen met succes, Goddank).
En hier komen we eindelijk aan zijn boutades, zijn giftige
schimpscheuten op Beethoven en in het bizonder op alles
wat hem nagevolgd heeft „en de zaak verergerd". Beethoven
is de Luther der toonkunst. Brahms, Berlioz, problemen,
welk ieder reeds opgelost weet, zij zijn verdoemd. Doch daar
is het natuurphenomeen Wagner. Hij woont een voorstelling
bij van Siegfried te Petersburg (van God weet welke kwaliteit), en zijn verbazing stijgt ten top. „Ik ben iets te laat gekomen; maar men heeft mij verzekerd, dat het korte voorspel, dat het stuk voorafging, van weinig gewicht was, en dat
ik er niet veel aan gemist had. Voortdurend zag ik een acteur
op het tooneel, gezeten in een decor, dat een hol moest voorstellen en dat, gelijk immer het geval is, er te minder de
illusie van had, naar gelang het met meer handigheid samengesteld was. De acteur was gekleed in een vleeschkleurige
spanbroek van tricot, een mantel van dierenhuid, een pruik
en een valschen baard, en met zijn blanke handen, die den
komediant verraadden, smeedde hij een onwaarschijnlijk
zwaard, met behulp van een onmogelijken hamer, en op een
manier gelijk nooit iemand een hamer hanteerde; en te zelver tijd zijn mond openend op een niet vreemder manier,
zong hij iets onverstaanbaars. Het geheele orkest, onder de
hand, beijverde zich de bizarre tonen te begeleiden, die uit
zijn keel voortkwamen. Het tekstboekje beleerde mij, dat
deze acteur een machtigen dwerg had voor te stellen, die in
een hol leefde en een zwaard smeedde voor Siegfried, het
kind, dat hij had grootgebracht. En werkelijk, ik had al vermoed, dat hij een dwerg moest voorstellen, want hij was er
steeds op bedacht om, terwij1 hij liep, de knieEn te buigen,
teneinde zich klein te maken. De dwerg dan, terwij1 hij
voortdurend den mond opende op dezelfde bizarre wijze,
zette voortdurend zijn gezang of geschreeuw voort. De muziek, intusschen, volgde een ongewonen weg: men kreeg den
indruk dat zij steeds maar begon en niet voortging, noch
eindigde. Het tekstboekje vertelde me, dat de dwerg zichzelf
de geschiedenis vertelde van een ring, dien een reus zich had
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toegeeigend en dat de dwerg wenschte dezen in bezit te krijgen
met de hulp van Siegfried : ziedaar waarom hij het zwaard
smeedde.
Nadat deze alleenspraak zeer lang had geduurd, hoorde ik
in het orkest andere melodieen, geheel verschillend van de
eerste en van dien aard, dat ze mij eveneens den indruk gaven steeds te beginnen en niet te eindigen. En waarlijk, een
andere acteur liet niet op zich wachten met zijn verschijning,
hij droeg een hoorn over den schouder, en was vergezeld van
een man, die op handen en voeten liep, en vermomd was als
beer. Deze wierp zich op den dwerg, die wegvluchtte, terwijl
hij steeds maar zijn knieen kromde. De acteur, die den hoorn
droeg, had den held van het drama te verbeelden, Siegfried.
De tonen, die uit het orkest opklonken voor zijn entree, waren bestemd om zijn karakter voor te stellen. Men noemt ze
het leit-motiv van Siegfried. Deze tonen keeren steeds weder,
telkens als Siegfried verschijnt. Er is dus een vaste combinatie
van melodieen, of leit-motive, voor elken persoon; en telkens,
als de persoon, dien hij voorstelt ten tooneele verschijnt, herhaalt het orkest zijn leit-motiv. Al de voorwerpen hebben
eveneens een leit-motiv. Men heeft het motiv van den ring,
het motiv van den helm, het motiv van het vuur, van de lans,
van het zwaard, van het water, enz.; en het orkest herhaalt
deze motive naar gelang er sprake is van deze verschillende
voorwerpen. Maar ik kom terug op het verhaal van de voorstelling. De persoon met den hoorn opent den mond op een
even onnatuurlijke wijze als de dwerg; met een zangstem
gaat hij langen tijd voort woorden uit te schreeuwen; en de
dwerg, Mime, antwoordt hem op dezelfde manier. De zin van
dit gesprek kan niet verstaan worden dan door middel van
het tekstboekje; men komt te weten, dat Siegfried opgevoed
is door den dwerg, hetgeen ten gevolge heeft, dat hij hem
verafschuwt, en hem voortdurend zoekt te dooden. De dwerg
heeft een zwaard gesmeed voor Siegfried 1 ), maar deze is er
niet tevreden mee. De conversatie duurt een goed half uur,
en beslaat tien bladzijden van het tekstboekje. Dit deelt ons
verder mee, dat de moeder van Siegfried hem ter wereld
heeft gebracht in een bosch; dat zijn vader een zwaard had,
1) Gelijk velen zullen weten, het zwaard zijns vaders, Siegmund, in zijn
tweegevecht met Hunding door Wodan in twee stukken geslagen.
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hetzelfde, waarvan Mime de beide stukken aaneen tracht te
smeden, en dat Mime den jongen man wil beletten buiten
het bosch te gaan. Ik voeg er aan toe, dat gedurende deze
conversatie, zoodra er maar even sprake is van den vader,
het zwaard, enz., de muziek niet nalaat het leit-motiv te
doen hooren van deze personen of van deze dingen.
„Eindelijk wordt het gesprek gestaakt ; men hoort een geheel
andere muziek, — het leit-motiv van den god Wodan; en een
reiziger verschijnt. De reiziger is de god Wodan. Ook hij
draagt een pruik en een spanbroek ; de god, in een hoog opgerichte belachelijke houding, met een lans in de hand, begint een heele historie te vertellen, welke Mime al door en
door kent, doch welke de auteur noodzakelijk oordeelde zijn
toehoorders te doen kennen. Ook deze historie vertelt hij niet
eenvoudigweg, maar in den vorm van raadsels welke hij zichzelf opgeeft, terwijl hij zich verbindt zijn hoofd te offeren indien hij ze niet mocht kunnen oplossen. En telkens als hij
met zijn lans op den grond stampt, ziet men er vuur uit te
voorschijn komen en hoort men in het orkest de leit-motive
van de lans en van het vuur, bovendien wordt het gesprek
door een muziek begeleid, waarin kunstig de leit-motive van
de personen verwerkt zijn, waarover men spreekt.
Deze raadsels hebben slechts ten doel ons te onderrichten
omtrent de reuzen, de goden en omtrent hetgeen er gebeurd
is in de voorafgaande stukken. Om de uiteenzetting volledig
te maken, geeft Wodan op zijn beurt drie raadsels op,
waarna hij vertrekt, en Siegfried terugkeert, om zich met
Mime te onderhouden gedurende dertien bladzijden van het
tekstboekje. Men hoort gedurende al dezen tijd geen enkele
melodie, welke geheel ontwikkeld wordt, men hoort niets dan
een voortdurend weefsel van Leit-motive van personen en
van de dingen waarover gesproken wordt. Mime zegt, dat hij
Siegfried wil leeren wat vrees is, en Siegfried antwoordt, dat
hij geen vrees kent. Eindelijk, als de dertien bladzijden voorbij zijn, grijpt Siegfried een van de stukken van het zoogenaamde gebroken zwaard, legt het op iets, dat een aambeeld
moet voorstellen, en gaat aan 't smeden, al maar zingend:
„Heahij, hoho! Hoho, hoho, hoho, hoho! Hoheo, haho,
haheo, hoho! En dit is dan het slot van het eerste bedrijf.
„Dit alles vond ik zoo ergerlijk, dat ik moeite had op mijn
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plaats te blijven, en zoodra het bedrijf geeindigd was, wilde
ik dan ook weggaan. Maar de vrienden, die mij begeleidden,
vroegen mij te blijven. Ze zeiden mij, dat ik het stuk onmogelijk beoordeelen kon naar het eerste bedrijf, en het tweede
mij ongetwijfeld beter zou bevallen... De scene stelt een
bosch voor en op den achtergrond ontdekt men een hol. Bij
den ingang ervan zit een nieuwe acteur in tricot en hij heeft
een tweeden dwerg te verbeelden. De god Wodan komt op, is
steeds met zijn lans en in het reizigerscostuum. Wederom
laat het orkest een motief hooren, unisono, ditmaal, in een
zoo laag mogelijke Jigging. Dit bas-motief is dat van den
draak. Wodan doet den draak ontwaken; dezelfde bastonen
herhalen zich nog dieper. De draak begint met te zeggen, dat
hij wil slapen; maar hij besluit vervolgens, zich te vertoonen
voor den ingang van zijn hol. Deze draak wordt door twee
mannen voorgesteld. Hij is gekleed in een groene geschubde
huid; aan den eenen kant beweegt hij een slangenstaart heen
en weer, aan den anderen den muil van een krokodil, waaruit
men vlammen ziet verschijnen. En deze draak — dien men
ongetwijfeld schrikwekkend heeft willen maken, en die inderdaad kinderen van vijf jaar zou kunnen verschrikken —
heeft, om te spreken, een stem van verschrikkelijke diepte.
Dit alles is zoo idioot, zoo gelijkend op wat men in kermistenten vertoont, dat men zich afvraagt, hoe het mogelijk is,
dat personen van boven de vijftig jaar met grooten ernst dit
alles kunnen aanzien, en intusschen wonen duizenden, zoogenaamd ontwikkelde personen deze voorstelling bij, en zien
en hooren dit alles met een eerbiedige aandacht, en zijn er
verrukt van.
Men ziet Siegfried opnieuw verschijnen met zijn hoorn, eveneens Mime. Het orkest laat natuurlijk hun leit-motive hooren
en zij zetten zich tot een discussie over de vraag of Siegfried
al of niet weet wat vrees is. Daarna gaat Mime heen, en er
begint een scene, die voor buitengewoon poetisch moet doorgaan. Siegfried, nog steeds in tricot, vlijt zich neer in een
houding, die ons zeer mooi moet toeschijnen; en afwisselend
spreekt hij tot zichzelf of zwijgt hij. Hij droomt, luistert naar
het gezang der vogels en wil hen imiteeren. Hij snijdt tot dit
doel met zijn zwaard een riet af, en maakt zich een fluit. De
morgen wordt helderder, de vogels zingen: Siegfried poogt
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hun gezang na te bootsen. En het orkest imiteert het vogelgezang, zonder evenwel te verzuimen de leit-motive te laten
hooren van de zaken en personen, waarover gesproken is. En
Siegfried, die er niet in slaagt behoorlijk op zijn fluit tespelen,
besluit dan maar op zijn hoorn te blazen.
„Geheel deze scene is onuitstaanbaar. Van muziek, d. w. z.
van een kunst, welke ons het gevoel van den toondichter doet
meevoelen, is niet het minste spoor te ontdekken. En ik voeg
er bij, dat ik me nimmer zoo iets anti-muzikaals had kunnen
voorstellen. Het is alsof men steeds in een vage verwachting
is muziek te zullen hooren en die weldra weer gevolgd ziet
door een teleurstelling. Honderden malen hoort men iets
muzikaals aanvangen, maar deze momenten zijn zoo kort,
zoo belemmerd door harmonische en klankkleurcomplicaties,
zoo overladen met effecten en contrasten, zoo duister, en zoo
snel afgebroken, en hetgeen op het tooneel gebeurt is zoo
onecht en onwaarschijnlijk, dat men moeite heeft zelfs maar
een embryo van muziek te bespeuren en er door aangedaan
te worden. En bovenal is van het begin tot het einde de bedoeling van den auteur zoo sterk merkbaar, dat men noch
Siegfried, noch de vogels hoort, doch slechts een Duitscher
met bekrompen denkbeelden, een Duitscher, ontbloot van
smaak en stijl en die, nadat hij zich een grove conceptie heeft
gevormd van de poezie, poogt op ons zijn conceptie over te
brengen met de grofste en primitiefste middelen.
„Men weet met welk een gevoel van wantrouwen en onwil
wij immer vervuld worden in de tegenwoordigheid van een
werk, waarin vooraf en te duidelijk de bedoeling van den
auteur bepaald wordt. Reeds de waarschuwing van den verteller : „wees er op voorbereid, dat u zult moeten lachen, of
weenen!" is reeds voldoende om ons te verzekeren, dat wij
noch lachen, noch weenen zullen. Maar wanneer wij zien,
dat een auteur ons gebiedt, aangedaan te worden door iets,
dat in 't geheel niet aandoenlijk is, doch eer dwaas en stootend, en wanneer wij bovendien zien, dat deze auteur in
de volle overtuiging is ons voor zich te hebben gewonnen,
dan krijgen wij het pijnlijk gevoel, dat een oude vrouw ons
inboezemt, die in een baljapon gekleed, met ons coquetteert.
Van dien aard was de indruk, welken ik kreeg gedurende deze
scene, terwijl ik om mij heen een menigte zag van drieduizend
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personen, die niet alleen de voorstelling bijwoonden zonder
zich te beklagen over deze ongerijmdheden, doch het als hun
plicht beschouwden er verrukt van te zijn.
Ik getroostte mij evenwel de volgende scene te hooren, waarin het monster verschijnt, met de begeleiding van zijn basnoten, doorwerkt met het Ieit-motiv van Siegfried; maar na
het gevecht met het monster, zijn geloei, de vlammen en het
sabelgezwaai, enz., was het mij onmogelijk langer te blijven;
ik vluchtte uit het theater met een gevoel van afkeer, dat ik
tot op heden nog niet kan vergeten."
Iemand, die zooiets zijn wereld tegenwerpt, kan het hoogstwaarschijnlijk niet eens zijn met Carlyle: „de algemeene geschiedenis is naar ik meen, de geschiedenis der Groote Mannen, die hier gewerkt hebben. Zij waren de leiders der menschen, deze grooten, de boetseerders, de modellen en in ruime
beteekenis de scheppers van hetgeen de groote menigte heeft
weten te bereiken." Alies ook, wat wij aan kunstschoonheid
rijk zijn, is een geschenk uit hun handen. En wat betreft
Wagner; het uiten van het kunstgevoel eischt immer andere,
meer geschakeerde middelen, wijl de kunst, de scheppende
zoowel als de reproduceerende, des te geschakeerder zal kunnen worden, evenals de maatschappij en het zieleleven van
de enkeling het geworden is. Of de kunstenaars van dezen tijd
al of niet van grooter waarde zijn dan die van 't verleden, is
hier de vraag niet, doch de gevoelens en de middelen deze te
uiten, zijn zooveel menigvuldiger geworden dan de vroegere,
waardoor de nieuwe scheppers niet meer met dezelfde eenvoudige middelen kunnen werken als hun voorgangers. Hoeveel ruimer blik heeft hieromtrent de componist Gambara
van Balzac 1 ), waar de laatste hem laat zeggen: „de muziek
is geheel een wetenschap en een kunst. Om de muziek, die
van natuurlijken en van bovennatuurlijken oorsprong is,
steeds maar volmaakter te kunnen vertolken, den zang der
engelen met hooger schoonheid te doen voorvoelen door de
menschenkinderen", droomt hij van een geheel nieuwe theorie en over instrumenten, waarbij vergeleken die van zijn tijd
(183o) gebrekkig zijn.
De gedachten dier genieen weer te geven; wat een gezwoeg
kost het de hedendaagsche orkesten; welk orkest kan zich
1

) Gambara, roman van Honore de Balzac.
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roemen de titanengedachte der Negende volmaakt te hebben
kunnen weergeven? Zoodat de hoorders dezelfde vizioenen
van een schoone gouden wereld voor oogen krijgen als de
schepper ze ontving tijdens zijn rondwandeling op de aarde?
En nu juist deze ge heeft om zijn „verwardheid en volumineus geweld" de gramschap van Tolstoi opgewekt. Met
Beethoven is het bederf begonnen; is de quintessence van
heel zijn betoog over de muziek. En toch... en toch... Hoe
kwam hij soms zelf in de ban van den grooten toovenaar.
„Waarom tusschen zoovele verdorven componisten," vraagt
M. Camille Bellaigue, „juist gekozen den zuiversten van alle,
Beethoven? — Omdat hij de machtigste is. Tolstoi had hem
lief, en heeft hem altijd bemind. Zijn verste jeugdherinneringen waren met de Sonate Pathetique verbonden; en als
Nekhludof, aan het slot van Opstanding het andante van
de Vijfde hoort spelen, heeft hij moeite zijn tranen te bedwingen „hij werd verteederd". — Evenwel, men heeft gezien met welk een vijandschap Tolstoi zich uit in „Wat is
kunst?" betreffend de ziekelijke werken van den dooven
Beethoven"; en reeds in 1876 had de verwoedheid met welke
„hij er van genoot Beethoven of te breken en twijfel op te
roepen omtrent zijn genie, Tsjaikowsky tegen hem in 't harnas gejaagd, en de bewondering verkoeld, welke hij voor
Tolstoi had. „De Kreutzersonate" laat ons den grond zien
van deze verwoede onrechtvaardigheid. „Wat verwijt Tolstoi
aan Beethoven? Zijn macht. Hij is als Goethe; toen deze de
Vijfde hoorde, er door onderstboven was en zich met hevigheid verzette tegen den overheerschenden meester, die hem
onderwierp aan zijn wil". In de Kreutzersonate ergens, is hij
van meening, dat de muziek een staatszaak zou moeten wezen
als in China. Men zou niet mogen toestaan, dat de eerste de
beste over een macht beschikt, even verschrikkelijk als het
hypnotisme 1 ).
Leven we in een wereld van onnatuur en bederf...? Wie zal
het beweren, wie tegenspreken...? Maar is niet juist in de
fenomenen Beethoven, Brahms en nog velen die Tolstoi vervloekt, een herinnering te vernemen aan het Gouden tijdperk,
1 ) In enkele landen is thans zijn wil werkelijkheid geworden, zou ik
denken.
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een herinnering en een belofte van zijn wederkomst; van dat
aardsche doch gelijk bovenaardsche paradijs der eerste menschen; toen de menschen nog met God (of met Goden) verkeerden ; dat paradijs, dat elk kind nog navoelt, en waarin de
kindsheid der menschen geleefd heeft? Is het u bij het aanhooren van de aangrijpendste passages dier meesters niet of
ge van iets verneemt, dat ge lang, heel lang voor uw geboorte
gekend hebt ? Jaren heeft de stem die we uit de eeuwigheid
meebrachten niet in u geklonken, tot zwijgen gebracht om
wile van de hardere stem der routine, noodzakelijk in de
struggle for life. Wij mogen dan tevreden zijn met dien ruil,
doch zij hielden die bovenaardsche herinnering vast en verklankten haar voor geheel de jachtende wereld, om ons op
onze ijlende vaart langs de wegen der cultuur een oogenblik
tot staan en tot nadenken te brengen over hetgeen we op
dien tocht verloren hadden.
Hoe studeerde Tolstoi muziek? Hij vertelt het zelf in „ Jeugd
en Jongelingsjaren" (Hoofdstuk XXX. Mijn bezigheden).
„Op een dag in het voorjaar hadden wij bezoek van een
jongeman, die zich dicht bij de piano zette, op slinksche wijs
het gesprek op de muziek wist te brengen en verklaarde zelf
piano te kunnen spelen. Enfin, hij speelde een drietal walsen,
en terwijl hij speelde werd hij aandachtig beschouwd door
de jonge meisjes (zusters van Tolstoi). Dit was de eenige
maal dat deze jongeling op bezoek kwam, maar zijn spel,
zijn houding voor het klavier, de manier waarop hij zijn lokken schudde en bovenal het grijpen der octaven met de linkerhand, het snel wegtrekken daarna van pink en duim op
octaafsafstand, vervolgens weer het naderen en het opnieuw
snel wegtrekken, behaagde mij zeer. Zijn gracieuse bewegingen, zijn losse houding, het schudden van zijn lokken en de
aandacht, die de dames wijders voor zijn talent hadden,
brachten mij op het denkbeeld piano te gaan leeren. Dank
zij dit denkbeeld, overtuigd van mijn talent en mijn gevoel
voor de muziek, zette ik mij tot studeeren. Wat dit betreft,
heb ik gehandeld als duizenden lieden, mannelijke als vrouwelijke, die studeeren zonder een goeden leeraar, zonder
werkelijke roeping en zonder het juiste begrip van wat kunst
is. Voor mij was de muziek of veeleer de piano een middel
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om jonge dames te charmeeren met mijn sentimentaliteit.
Met behulp van Katenka (zijn zuster) leerde ik de noten en
nadat ik mijn dikke vingers wat soepel gemaakt had (waaraan ik twee maanden zoo'n ijver besteedde, dat ik zelfs onder
de maaltijden en in mijn bed, op mijn knieen en op het kussen mijn stijve vingers oefende) begon ik weldra en met gevoel (volgens Katenka) stukjes te spelen, maar geheel en al
zonder maat.
„De keus der stukken is bekend — walsen, galops, romances,
arrangementen, enz. — en dit alles van die charmante cornponisten, welke elk redelijk mensch, die muziek uitzoekt, bij
zijn muziekhandelaar terzij zou leggen en zeggen: „ziedaar,
wat men niet spelen moet, want niets slechter, smakeloozer
en onbenulliger is er ooit op muziekpapier neergeschreven." — en het is waarschijnlijk, dat gij ze op de piano van
elke Russische jongedame zult vinden. Het is waar, wij hadden ook de ongelukkige sonates pathetiques en die in Bes van
Beethoven — steeds geradbraakt door jongedames en welke
Lubotchka (een andere zuster) speelde als herinnering aan
Mama, en nog andere schoone zaken, welke de leeraar haar
had gegeven, doch er waren ook werken bij van den professor
zelf, absurde marschen en galoppen, welke Lubotchka evenzeer speelde. Ik en Katenka hielden niet van ernstige muziek,
en wij prefereerden bovenal Le Fou et le rossignol, dat Katenka op zulk een radde manier speelde, dat men haar vingers niet meer onderscheiden kon, maar..." vervolgt hij, „alras zag ik, dat Liszt en Kalkbrenner mijn krachten te boven
gingen en ik begreep dat het onmogelijk was Katenka nog te
achterhalen. Daar ik mij inbeeldde, dat de klassieke muziek
gemakkelijker was, en ook om een beetje origineel te zijn,
besliste ik plotseling, dat ik de geleerde (sic) Duitsche muziek
liefhad, en ik was in verrukking als Lubotschka de Sonate
Pathetique speelde, hoewel, om de waarheid te zeggen, deze
sonate mij sinds lang in de hoogste mate verveelde. Bij al
deze gekke streken en al die onechtheid, gelijk ik mij thans
herinner, stak evenwel iets als talent, omdat vaak de muziek
zulk een indruk op mij maakte, dat ik tot tranen toe bewogen
werd, en ik ook zonder muziek voor mij, een stuk, dat mij
beviel, kon naspelen op de piano, zoodat, wanneer iemand
in dien tijd mij de muziek had leeren beschouwen als een
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doel, als een onafhankelijk genoegen, en niet als een middel
om jonge dames te charmeeren door mijn vaardigheid en de
sentimentaliteit van mijn spel, ik misschien een goed musicus
geworden zou zijn."
Uit deze bekentenissen zien wij, dat Tolstoi, als een echt
kunstenaar veelzijdig begaafd, een in en in muzikaal gemoed
had. En uit bijna al zijn werken is op te maken, dat hij zich
immer intensief met de kunst der tonen bezig hield. Ook zijn
moeder schijnt (naar Tolstoi's memoires te oordeelen) een
hoogst begaafd amatrice pianiste geweest te zijn. Leerlinge
van den beroemden Field, speelde zij immer nog diens destijds beroemde concerto's. Wat dus de oorzaak is dat haar
zoon's muzikale opvoeding zoo verwaarloosd was, blijft een
raadsel. Het schijnt, dat in die dagen hoofdzakelijk het
vrouwelijk geslacht in die kringen met muziek opgevoed
werd om in de salons de jongemannen te betooveren, in geval
andere middelen faalden, of om, als zij eenmaal huisvrouw
geworden waren, de huiselijke conversatie wat aan te vullen.
Het blijkt evenwel uit alles, dat de groote Rus, hoe universeel zijn geest ook mocht wezen, niet direct competent was,
met gezag te oordeelen over de muziekkunst van zijn tijd en
er zijn verdoemenis over uit te spreken, gelijk hij gedaan
heeft. De vereerders, die zijn boek „Wat is Kunst?" gelezen
hebben, zullen dan ook met pijnlijke verbazing het hoofd
geschud hebben over zooveel dilettantische aanmatiging.
Wat zijn oordeel over Wagner betreft, nog enkele woorden.
Zij, die Wagners grootheid als voorgoed onaantastbaar beschouwen, moeten eraan herinnerd worden, dat men Tolstoi niet te hard mag vallen om zijn bliksemflitsen naar den
reus van Bayreuth. Tsjaikowsky, die zich van Tolstoi afkeert
om diens dilettantenkritiek op Beethoven, uitte zich ook niet
op een geheel welwillende manier over Wagner. Hij noemde
hem na een voorstelling van een der Ring-avonden een
oceaan van muziek, maar hij uitte een zucht van verlichting
toen hij het theater verlaten had. En Schumann, de groote
Schumann, in zijn kritiek op een opvoering van Tannhauser,
wat schrijft hij?: „Ware hij een even melodische musicus als
een geestrijke, hij zou de man van zijn tijd wezen". Toen
Wagner in de opera Iphigenia van Gluck (onder zijn leiding
opgevoerd) enkele maten ingelascht had, om reden van techII
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nisch belang, schreef Schumann, dat dit eigenlijk niet geoorloofd was. Gluck zou met Wagners opera's omgekeerd handelen en er uit weglaten. En Rubinstein in zijn „Gesprekken
met Gravin...", „Wagner is hoogst intressant, doch evenmin
als Berlioz is hij diep of hoog in specifiek muzikaal opzicht.
Buitendien is hij mij in zijn kunstprincipes zoo antipathiek,
dat mijn meening over hem u slechts ergeren kan." Men leze
ook „Der Fall Wagner" van Nietzsche. Dat waren dan nog
de groote bevoegden uit Wagners tijd. Niet to vergeten ook
onzen goeden Verhulst, die zijn ooren dichtstopte toen hij
toevallig in den schouwburg onder v. d. Linden de Lohengrin
hoorde repeteeren.
Het tendenzwerk, dat het meeste opzien baarde, als 't ware
Tolstoi contra Beethoven, en heel de muzikale wereld met
medelijden over zooveel starre verblindheid deed glimlachen, was, na „Wat is Kunst?", „De Kreutzersonate". Hier is
de moderne Savonarola aan 't woord. Met een verwoedheid,
die niets of niemand ontziet, gaat hij tandenknarsend tekeer
tegen onze zoogenaamde beschaafde wereld met zijn vermolmde instellingen, zijn tradities, zijn huwelijk, zijn „poetische" verlovingen, met nasleep van „burgerlijk gemaskeerde
ellende", en geperfectionneerde en gesanctionneerde wellust."
In zijn overspanning ziet hij als een losgelaten beeldstormer
niet meer waar hij slaat en beukt op edel en onedel, en juist
de edele geest van Beethoven heeft het hem gedaan, met een
van zijn verhevenste scheppingen : de Kreutzersonate — een
titel evenwel, die Tolstoi ongerechtvaardigd gebruikt voor
dit boekje, wijl de muziek, en al zeker die van Beethoven,
bier een zeer bijkomstige plaats inneemt. Men leest en leest
immer voort en op den titel afgaande, vraagt men zich intusschen steeds met verwondering af, wanneer nu eindelijk Beethoven en zijn sonate ter sprake zullen komen. Totdat men nabij het einde verneemt, dat hier een onbeduidende maar desniettemin gevaarlijke charmeur met een gehuwde vrouw in
haar tweede jeugd musiceert, en door haar echtgenoot verdacht wordt van verraderlijke aanvallen op zijn huwelijkseer,
en dit wel door middel van de macht der tonen. Waarom
Tolstoi hiertoe nu juist het opus Kreutzersonate gekozcn
heeft, ligt volkomen in het duister ; want mij dunkt, voor zulk
een doel zijn nog wel geschiktere nummers voorhanden, dan
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die van Beethoven. Men behoeft maar de etablissementen
binnen te gaan, waar nietsnutte tea'ende vrouwen, bedwelmd als 't ware, de erotische melodieen inzwelgen, en de
gloeiende blikken te observeeren, die de spelers, diep over
hun fiedel gebogen, van onder hun halfgesloten zware oogleden uitzenden naar hun proof, om te weten, waar en hoe
de muziekduivel regeert. Hier evenwel, in dit kleine boekje,
dat geheel gedragen wordt door een crescendo tot een haatexplosie, is de titel van een zoo edel muziekstuk te eenen
male misplaatst, en kan slechts verwarring stichten in de
breinen van hoogethische fanatiekelingen. Niet onmogelijk,
dat dit werkje niet geheel onschuldig is aan de opkomst destijds van de Rein Leven-bewegingen, sindsdien nagenoeg verdwenen. Doch, tot hier over de Kreutzersonate van Tolstoi.
Zijn genie heeft gelukkig andere werken nagelaten.
Even kom ik terug op het geschrift „Wat is Kunst?" n.l. op
de definitie, welke hij geeft van wat kunst is. Deze is heel kort
en eenvoudig. De kunst is het vermogen zijn gevoel te kunnen
weergeven in klanken, in woorden, in kleuren of in gebaren.
Welke is de hoogste kunst? Niet die, welke slechts door een
zekere kaste kan verstaan worden, want instede de menschen
nader tot elkander te brengen, verdeelt zij hen in afzonderlijke groepen. De kunst echter, die door alle natuurlijke menschen begrepen kan worden, deze brengt hen tot elkander,
vormt eenheid. De allerhoogste kunst is die, welke alle menschen tot elkander brengt, en deze alien tot God; en onder de
groote scheppers van deze allerhoogste kunst rekent hij o.a.
Dickens en Dostojewsky en Mrs Beecher Stowe, „de groote
Christenen".
Vanwaar zijn tegenzin jegens Beethoven?
Tolstoi was hypergevoelig voor muziek, doch hij was ook
een reus van zelfstandigheid en beginselvastheid. Hij wenschte over eigen ziel en gemoed te heerschen en er niets in toe
te laten, dat hem schadelijk leek of hem op zijn fundamenten
kon doen wankelen. En zoo machtig hij geweest mocht zijn
met den invloed van zijn groote persoonlijkheid, daar was
nog een andere Titaan, een Germ aan, een doove man met
sombere woeste oogen, met 'n straf samengeknepen mond,
met een gevoel dat generaties met zich mee weet te sleepen.
En hij weet, dat hij met al zijn zedelijke kracht, met heel zijn
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afmeting niet bestand is tegen dezen Germaan, met zijn
muziek der wereldruimten en waarin gepredikt werd over
De Rechten van den Mensch, en waarmee (uit den aard
dezer kunst) suggestiever uitgedrukt was dan hij zelf het ooit
wist te zeggen, het hoogere wezen van den mensch, zijn mystieke afkomst en bestemming. Het is de naijver van den
eenen groote jegens den anderen.
Tolstoi wilde de menschheid het nieuwe godsrijk doen ingaan. Waardoor hadden de eerste menschen hun geluk verloren? Door te eten van den Boom der Kennis, des Goeds en
des Kwaads, daarmede verliezend hun paradisische kinderlijke onschuld. Daarvandaan Tolstoi's vloek over alle onnuttige, d. w. z. experimenteele wetenschap, die niet dient de
waarachtige behoefte der menschen, doch ontstaan is uit een
heillooze nieuwsgierigheid ; een wetenschap om de wetenschap. Niet alleen: weg met deze wetenschap ; maar ook:
weg met alle kunst om de kunst! die niet natuurlijk is, die niet
als vanzelf ontsprongen is uit de ziel der menschheid, gelijk
het volkslied, de psalmen en de verhalen uit den Bijbel; dat
van Jozef en van Job, o.m. Door de geperverteerde wetenschap en de geperverteerde kunst, wordt de menschelijke
ziel van zijn aardsch paradijs verwijderd gehouden, en
Christus, de groote Vernieuwer had den eenigen waren weg
gewezen tot redding. Indien de nieuwe mensch zijn heilstaat
eens zou herwinnen, moest de Bergrede den achtergrond vormen dezer nieuwe wereld : „Zalig zijn de zachtmoedigen,
want zij zullen het aardrijk beèrven".
Staat op den achtergrond van Beethoven's ideaal Christus?
of staat er het Hellenendom; Prometheus, die het licht aan
den Olympus ontroofde? Zijn Missa Solemnis, zijn Negende;
is dat doorchristelijkt in dien zin als Tolstoi dit bedoelde, of
is daarin een Michelangelieke, bijna nieuw-heidensche pracht
en luister ?
Als we het probleem Tolstoi en de muziek nog eens uit dit
oogpunt beschouwden...?

QUATRIJNEN

QUATRIJNEN
DOOR

REINIER VAN GENDEREN STORT

De Rede uit zich door het Woord
En beide waarden zijn gesmoord
In deze wereld, vol bederf,
Waar Jezus zelden werd gehoord.
De rede bloesemt in het hart
En het verstand, dat alles tart,
Het voert ons nimmer tot geluk,
Het maakt ons enkel koud en hard.
Alleen het hart doet ons gelooven
En stijgt de vreugden verre to boven
Van het verstand en van de drift,
Die beide schenken ende rooven.
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QUATRIJNEN

Wanneer de mensch zich overgeeft,
Nadat hij Lang geleden heeft,
Ontvangt hij, arme, de genade
Van U, o God, die neemt en geeft.
Maar de genade, is het niet,
Wat zelden gloort in ons verschiet?
Het blijft den meesten vreemd en verre,
Zoodat hun Leven ijdel vliedt.
Gelijk de did, die in den nacht
Den mensch besluipt, zoo onverwacht
Komt ook de engel der genade
Tot hem, die naar den hemel smacht.

QUATRIJNEN

Zijn niet als broze vensters onze oogen,
Op wier bezit het ijdel is to bogen?
Gericht op tranendal en schimmenrijk,
Zien zij alleen den schijn met heel zijn logen.
Rijk is aan euvelen de stof
En welke dichter zingt haar lof?
Zie naar het ongeschapen licht,
Dan schijnen zon en sterren dof.
Dat ik het leven zou beminnen?
Ziehier de vrucht van leed en zinnen:
Ik ben verzoend, maar ook gewis,
Dat zijn verlies mij zal doen winnen.
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DE MAN MET DE ROOS

DE MAN MET DE ROOS
DOOR

H. G. HOEKSTRA
Hij kwam door de straat, daar stond ik
in vacantietenue op een hoek,
zonder doel, maar ook zoo wel op zoek,
wie leeft zoekt elk oogenblik.
Het liep tegen 't middaguur,
hij was in een zomerpak,
waar een roos naast een vulpen stak;
gewoonte is een tweede natuur.
Zijn gezicht was te rose en te lang.
Een lidteeken liep van zijn oor
tot nabij zijn mondhoek door,
zijn gang was de waggelgang
van een al wat oud waterhocn.
De platvoeten schuin schoof hij voort,
hij leek wat gejaagd, wat verstoord:
een leelijk, dik man uit zijn doen.
Een man als men meerderen ziet,
een ridder der droeve figuur,
een schuifelende caricatuur
van een man — die het daar niet bij liet.
Want hij hield een boeket in de hand,
en ik volgde, hem volgend, mijn wensch.
Een mensch is somtijds voor een mensch,
die passeert meer dan enkel passant.
Ik wandelde hem na en sloeg
de straat, die hij insloeg in.
Wat had deze man in den zin,
wat had hij, wat ik voor de boeg?

DE MAN MET DE ROOS

Ik wandelde hem na en plots
begon het en was al gedaan;
een deur die werd opengedaan,
een vrouw die keek blij en trots
naar den leelijken man voor de deur,
in zijn slechtgemaakt zomerpak,
waar een roos naast een vulpen stak,
naar zijn hoofd met de lidteekenscheur.
Ze kuste zijn lang, rood gelaat
terloops, en ze nam het boeket,
dat haast viel, ze greep het nog net.
En toen wierp ze nog een blik op straat.
Ziedaar, zei die, dit is mijn man,
als vazen breekt schoonheid stuk,
slechts liefde is een duurzaam geluk.
En dit is mijn deel ervan.
Ik had dit natuurlijk al lang
moeten weten, dat uiterlijk mooi
het wezen niet is, enkel tooi;
dat een man met een eendengang
en ook anderszins caricatuur,
er niet mee veroordeeld werd
dat hij zoo een leelijkerd
en lomp was, en warm overstuur.
Een herder, die achter uit 't huis
als een dolleman langs hem schoot,
trok hen mee, de huisdeur sloot
achter den dikken man thuis.
Die deur is wel dichtgedaan,
maar mij achtervolgde haar blik
nog straten ver, zooals ik
het dien man van haar had gedaan.
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NIMMER KAN WETEN GELUK ZIJN

VERZEN
DOOR

NINE VAN DER SCHAAF
NIMMER KAN WETEN GELUK ZIJN
Nog bezit ik u, herinnering, en vaak
Zie ik uw gestalten glansloos en vaak
Drommen de nevels om u eer nog
Uw sprank vernieuwde mijn trage zinnen.
Nu peins ik, herinnering, hoe wij tezaam,
Mijn bewustzijn en uw reeks ik-gestalten,
Gaan naar onze oorsprong en in deze glijding
Is deze laatste die 'k nu ken degeen
Die zich moet richten naar raadslige einder,
En van al degenen die ik geweest ben
En nu ben weet ik: het sterven is goed,
Het leven niet met dit woord of welk ander omsloten
Weer to geven. Maar 't sterven van al onze ikheid
Is goed: met dit woord loven wij u, godheid!
Want in het eindige aanbidden wij u, oneindige,
Zeggen wel: wie zijt gij? — uw schepping aan mij
Was heel onvoldoende, — was het opdat
Ik zou roemen de gave pracht van uw vele
Natuurlijkheden: uw luchten, uw bloemen, de vorm
En de vaart van schepsels, wolken, de niet in pijn
Levende? — niet met dit bewustzijn van schaamt' en
derving?
Nimmer kan weten geluk zijn en de gaaf
Van dat bruisende en dat stille besef
— Niet weten doch gelukkig zijn — wordt door een God
In de zee van het leven geworpen, het is zwaarder
En lichter dan dat altijd golvend-bewegende water.

HET MEISJE
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En hoezeer wij heerlijk weten ons hart
Trefpunt van 't kostbare zijn in vreugde,
Is nochtans in haar tovrige' onzichtbare pijlen
Ons vreemde kracht van de strijdende godheid,
Sneller dan 't woord, zoveel machtiger dan het gemompel
Onzer bezinning in overrompelend leed, mededogen.

HET MEISJE
Geen duivel vormde u, lief en broos gebaar van leven;
Tallozen liefden en grepen vreugde' en in den tros
Van wielende jeugd zag 'k een in reine luchtigheid
Neuriènd rijdend meisje naast een knaap,
Zij wist zichzelf niet, haar gestalte niet,
Die als een vederlichte geest van blijheid
Voorbijtrok naar het veld; zij wist een nieuw bezit,
En zangrig sprak de naam van hem die mocht geleiden,
In nieuwe en jonge trots haar hoorde en verrast,
Vragend het oog, lachend de mond, zijn naieve weten
En zijn uitbottende verwondering beleed aan haar.
De duivel vormde u niet, u vormde' een God,
Voor koning noodlot enkel broosheid; als diens toren
Zich richt slaan de onschuldigen in hun vogelvlucht
Aan hem to pletter, hij staat vast en sterk
En scherven leven storten vormloos neer;
— Onkenbre God in het gerucht van reine vreugde,
In 't beeld van een verruklijk luchtig glijden,
Is niet uw schoonheid teken en uw broosheid 't merk
Van op de aarde uw onkenbre strijd?
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HET TEHUIS
Het ruim van de hemel is open, waartoe geloven
In de geslotenheid? — is nu het leven in nevels? — Niet
Voorbij is de tijd dat een dag ons gewerd in vol licht,
Want eeuwig is dat geschapene. Een geest leidde die zei:
Doen! en een blijder gerucht van de geest: zijn!
In het rumoer vormde zich ons moedloos gemor:
Wij kunnen niet standhouden! En altijd weder,
Na sloven en slopen: wij kunnen niet standhouden!
Als wij verzoend zijn met de donkere krijger, dood,
Is het mooglijk to zien een Blimp van de godheid,
En de aanraak van dat hogere bekoort
Als een hoge nieuwe liefde ziel en zinnen,
De gedachte des doods is als zachtspreidende nacht,
Wij als kinderen in een donker huis, zwijgende;
In onze handen geklemd het schriftuur,
Waarin getekend werd 't lijden der mensen,
Dat wij griften met hartstocht van onze geest,
Dat wij niet loslaten, doch de dood neemt het eindelijk
Van ons, en, glimlachende, is dan anders geworden.
Het tehuis is nabijgelegen in dromen,
Zijn lieve nabijheid in droom is getuignis
Van zijn onmeetlijke verte die al rek'nen
Vergeefs maakt. Een stem in de droom zeide:
Er is niet volkomenheid van de vorm, er is
Volkomenheid van de vrede! En dat tehuis
Is in vorm slechts de sprook van een aards land.

VOLKENBONDSDEPRESSIE
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VOLKENBONDSDEPRESSIE
DOOR

Dr. M. VAN BLANKENSTEIN
De Volkenbond is als lichaam tot handhaving van het Internationale recht en tot redding van den vrede machteloos geworden. Een instituut, dat voor deze doeleinden was gesticht, kon niet meer tieren in de wereld, waarin wij op het
oogenblik leven. Het is echter niet waarschijnlijk, dat het
tientallen van jaren zoo blijven zal. De psyche van geen
enkel yolk kan op den duur de spanningen verdragen, waartoe de totalitaire staten, door hun dictators, met aandraaiing
van alle veeren, opgewonden zijn. De teekenen van vermoeidheid zijn legio. Deze staten ondergaan een roofbouw
op de geestelijke, moreele en vooral ook op de oeconomische
krachten des yolks. Al het kunstmatige van dezen aard, dat
de wereld gekend heeft, is op den duur bezweken. En wij
wagen het, niet als twijfelachtig te beschouwen, dat ook deze
stelsels na niet te langen tijd zullen ondergaan. Een angstige
vraag echter is hoeveel van onze beschaving, en hoeveel van
ons bezit aan voortbrengselen van oude kunst en cultuur, in
dezen ondergang zullen worden meegesleept.
Ook de Volkenbond is in gevaar. De haat der totalitairen is
in het bijzonder op deze stichting gericht. Hij is voor hen
gevaarlijk geweest, en hij zou het altijd nog opnieuw kunnen
worden. Want de Volkenbond is een vreemd lichaam, vol
verrassingen. Hij heeft volmaakt gefaald, toen de Japansche
agressie in Mandsjoerije gestuit moest worden. Het nuttelooze van de „collectieve veiligheid" leek toen proefondervindelijk bewezen. Toen echter Italie, in 1935, zijn verovering van Abessinie ondernam, stond het plotseling tegenover
een solidariteit van de Volkenbondsleden, waarvoor het zou
hebben moeten capituleeren als niet Laval, de Fransche
ministerpresident, gedreven door een berekening die voor
Frankrijk een misrekening blijken zou, de toepassing van de
beslissende oliesanctie had verhinderd. Maarschalk de Bono
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heeft in zijn befaamd bock erkend, dat Italie dezen maatregel nooit zou hebben kunnen weerstaan. De strijd tegen
den overweldiger werd nu, door het beleid — men mag zeggen: het verraad — van Frankrijk verloren. Maar er was gestreden, en velen der vijftig deelnemers hadden zich ernstige
opofferingen daarvoor getroost. Er waren eronder, van wie
men dit geenszins had verwacht. De solidariteit van Geneve
was geen hersenschim gebleken. En nog eens zou men den
invloed daarvan bespeuren ter conferentie van Nyon, in 1937,
toen alle, in het Middellandsche Zee-gebied gelegen staten
zich eensgezind betoonden tegenover de Spaansche en
Italiaansche duikbootpiraten, die dat groote vaarwater onveilig maakten. Die eensgezindheid, welke nog eens alle verwachtingen overtrof, zou bezwaarlijk zijn bereikt, als niet te
voren tijdens de Assemblee te Geneve de onderhandelingen
waren gevoerd. Het was de sfeer van den Volkenbond, die
alle betrokken staten rijp gemaakt had voor het zwaarwichtige besluit.
Mussolini deed, nadat de Volkenbond Italie den oeconomischen oorlog had verklaard, nog twee jaar zijn best om
zich te Geneve te handhaven. Hij toonde zeer veel geduld
om de voldoening te verkrijgen, die men hem toen onmogelijk verleenen kon. Hij handelde zoo niet uit gehechtheid aan
den Volkenbond, maar in het besef van het gevaar dat dit
lichaam, zelfs in ontredderden staat, voor zijn toekomstige
veroveringsplannen nog zou kunnen opleveren.
De haat en de vrees der dictators vervolgen nu den Volkenbond. Waar Duitschland en Italie druk kunnen uitoefenen,
trachten zij de regeeringen te bewegen, Geneve vaarwel te
zeggen. Het moet worden uitgehold, tot het vanzelf ineenzakt, of tot een bondgenootschap zonder moreel gezag ineengeslonken is. Zoolang dat niet is geschied, zullen de dictators
zich niet veilig voelen in hun ondernemingen. Geneve vormt
nog steeds een band die meer omvat dan eenige groepeering
van staten in de wereld. Er gaat een moreele invloed van uit,
waaraan zelfs Polen en Zuid-Slaviers zich niet kunnen onttrekken, als zij aan de Volkenbondsberaadslagingen deelnemen. Daar bestaat een persoonlijk contact, dat de Engelsche en Fransche diplomatic haar strijd tegen het opdringen
der mogendheden van de spil vergemakkelijkt. Het persoon-
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lijk contact is een machtig element geworden in de wereldpolitiek, een element dat ook de dictators weten te waardeeren. Het lidmdatschap van den Volkenbond bevordert dit
contact.
Het bestaan van den Volkenbond kan te alien tijde nog het
middel zijn voor Engeland, om zijn openbare meening voor
het verleenen van steun aan een aangevallen land rijp te
maken. Het begrip „collectieve veiligheid" heeft op het
Britsche yolk nog altijd suggestieven invloed. Als de regeering oproept tot trouw aan dit plechtig aanvaarde beginsel
zal de Engelsche burger niet licht zijn instemming weigeren.
Te Geneve bestaat nog de mogelijkheid, de groote aangelegenheden der internationale politiek, en bovenal het grievende onrecht dat in de wereld geschiedt, met zekere openhartigheid te bespreken. Daar kunnen Spanjaarden en Chineezen hun belangen nog beplciten, daar kunnen de Spanjaarden de groote mogendheden hun vreesachtig zich schikken in de verloochening der non-interventie door Italianen
en Duitschers verwijten, onder omstandigheden, die deze
mogendheden tot toehooren dwingen. Wellicht zullen wij
weldra nog anderen zich daar hooren beklagen. De wereld
luistert er mede, en geen beroep vindt meer weerklank dan
een beroep in de raadszaal van den Volkenbond. Wij kunnen
de protesten ijdel noemen, en diep ontevreden zijn met het
effect van deze klachten en aanklachten; wij echter zien deze
dingen anders dan degenen, tegen wie ze zijn gericht. Wij
zouden resultaat wenschen; die anderen echter zijn reeds
bevreesd voor de zuiver moreele uitwerking. Men lette
slechts op de prikkelbaarheid, die zij toonen tegenover de
critiek der internationale pers. Het is deze critiek, die Hitler
tot onbeheerschte redevoeringen en ruige dreigementen verlokt. Het is om deze critiek te onderdrukken, dat Duitschland in verschillende landen regeeringsmaatregelen tracht
uit te lokken of of te dwingen. Maar de agressieve mogendheden zijn niet enkel overgevoelig voor onaangename opmerkingen; zij duchten in het bijzonder de openhartige discussies te Geneve om de mogelijkheid van politick effect. Zij
weten, dat geen ander katheder ter wereld een klankbord
bezit als het Geneefsche spreekgestoelte. Daar luistert de
wereld toe. Daar zijn de belaagden in het voordeel.
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Er zou geen gevaar voor den Volkenbond bestaan, als de
totalitaire staten hem niet met hun haat vervolgden. Nooit
zou hij op grond van zijn politieke machteloosheid uiteenvallen. Daarvoor is hij te nuttig voor vele practische doeleinden. De Volkenbond zou de tegenwoordige omstandigheden nog veiliger kunnen overleven dan de Internationale
Postunie den wereldoorlog te boven is gekomen. De Volkenbond is niet uitgedacht als een organisatie gelijk de Postunie,
zij het dan van veel veelzijdiger karakter. Wilson heeft de
uitroeiing van den oorlog, de verzekering van den vrede voor
alle tijden tot ideaal gehad, toen hij zijn grootsch plan ontwikkelde. De Volkenbond echter is zijn eigen leven gaan
leven, reeds in zijn ontstaan. Hij is een knooppunt van internationale samenwerking geworden, een centrum voor onpolitiek, practisch overleg. Hij moge politick totnogtoe hebben
teleurgesteld, in zijn practische functies heeft hij de stoutste
verwachtingen overtroffen. Dat geeft hem op zich zelf niet
enkel een recht van bestaan, maar zelfs groote levenskracht
onder alle beproevingen.
De Volkenbond werd tot een internationaal bureau van
statistiek, dat, wat middelen, mogelijkheden en universeele
deskundigheid van personeel betreft, in geen afzonderlijk
land kan geevenaard worden. Hij werd tot een „clearing
house" van weten, ervaringen en gegevens op velerlei gebied.
Hij schiep de mogelijkheid tot het ontwerpen van internationale acties, tot het sluiten van internationale accoorden,
die te voren, door de gebreken van de internationale samenwerking, niet tot stand hadden kunnen komen. Conferenties
tot bestrijding van den handel in blanke slavinnen of in verdoovende middelen waren er vroeger vele gehouden. Bevredigende resultaten echter had men nooit bereikt. Het stelsel der conferenties leende zich niet daartoe. Een conferentie
kan gelukken of mislukken. Na een mislukking is er voor
geruimen tijd geen kans meer op samenwerking. Nieuwe
pogingen moeten van voren of ondernomen worden. Slaagt
een conferentie, dan komt een overeenkomst tot stand, die
eerst door een volgende conferentie herzien kan worden. Te
Geneve stichtte men voor allerlei doeleinden, ook voor de
beide genoemde, afdeelingen of commissies, die feitelijk een
permanente conferentie vormden. Leerzaam is als voorbeeld
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de behandeling van de opiumkwestie. De moeilijkheden, die
men overwinnen moest, waren zeer groot. Onoverkomelijk
leek de kloof tusschen theoretisch radicalisme en de nuchtere
bescheidenheid van de mannen die de practijk van het
vraagstuk kenden. Jaren heeft het geduurd voor voldoende
overeenstemming was tot stand gebracht. Iedere conferentie
van het vroegere type zou, door dergelijke geschillen, reeds
lang uit elkaar gespat zijn. Gedurende jaren ware er dan
niets meer geschied. Kwam een nieuwe conferentie, dat was
zij met de oude kwade kansen belast. Te Geneve echter vond
geen enkele conferentie een einde. Jaar op jaar kwamen
dezelfde deskundigen bijeen. Zij kenden elkaars opvattingen,
veel herhaling van gepraat was overbodig geworden. Men
had elkaars meeningen rijpelijk kunnen overwegen en toetsen. Tusschen de deelnemers ontstonden persoonlijke betrekkingen die gedachtenwisseling ook in de periode tusschen
de bijeenkomsten mogelijk maakten. De ambtenaren van
het Volkenbondssecretariaat onderzochten de geschilpunten,
verzamelden gegevens uit de practijk erover. Men kwam
nader en nader tot elkaar. Voor verschillende deelnemers
was het vraagstuk niet meer een studieobject in verband met
een bepaalde opdracht maar een levenstaak geworden, die
zij tot een goed einde wenschten te brengen. Dit werd het
stelsel van den Volkenbond op velerlei gebied. Het abrupte,
dat vroegere conferenties kenmerkte, verviel. Men kon werken zonder overhaasting. Al konden ongeduldige toeschouwers daarmede spotten, men wist altijd, dat er op den duur
een resultaat zou worden bereikt, waaraan men verbeterend
en aanpassend verder kon werken, omdat de behandeling
permanent was. De voortdurende uitwisseling van deskundigheid kweekte een internationale deskundigheid aan, gelijk te
voren niet bestaan had. Het personeel van den Volkenbond,
dat het bureau van iedere conferentie gestadig diende, ontwikkelde zich tot een onpartijdige instantie tusschen de
nationale standpunten en de nationale gevoeligheden. Het
kreeg steeds meer gezag, en het ging steeds beter de kunst
verstaan, te overreden en te bemiddelen, zonder dat dit den
indruk maakte van opdringen of leiden.
Zoo werd op velerlei gebied gewerkt. Het secretariaat werd
een conglomeraat van internationale departementen, waar
12
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ambtenaren werden aangekweekt, wier taak het was, op hun
eigen gebied, de heele wereld te overzien.
Nooit te voren hadden er instanties bestaan wier arbeidsveld
zoo universeel was. Vrij kon men in alle landen ter wereld
gegevens vragen, en nergens werden zij geweigerd. Weldra
stroomde het materiaal de bureaux binnen, dat door een
toenemend aantal van voortreffelijke arbeidskrachten bewerkt werd. De oeconomen hadden nooit zoo snel over zoo
volledige gegevens beschikt als Geneve hun ter beschikking
kon stellen.
Het arbeidsbureau en de geregelde arbeidconferenties schiepen nieuwe mogelijkheden van sociale solidariteit en dus van
socialen vooruitgang. Wij hebben deze voordeelen voor een
groot gedeelte teloor zien gaan in de stuipachtige ontwikkeling der internationale oeconomische en sociale betrekkingen, welke de noodlottige werelddepressie teweeg bracht.
Wij hebben echter een stelsel in werking gezien, waarvan wij
weten dat de wereld er vroeg of laat toe moet terugkeeren,
wil men ooit weer welvaart en nationale rust in de landen
zien herleven.
De financieele sectie van den Volkenbond bleek reeds onmiddellijk veel meer dan een nuttig bureau voor het verzamelen van statistieken en het uitwerken van belangrijke
studien. Het moest al vroeg in actie treden ter organisatie
van de redding van Oostenrijk uit een financieele ellende,
waarin het yolk lichamelijk dreigde ten onder te gaan.
Oostenrijk werd gered, en daarna moesten ook Hongarije en
Bulgarije financieel op het droge geholpen worden. Door de
contrOle van den Volkenbond was het mogelijk de noodige
gelden, en de, ter verkrijging daarvan onmisbare borgstelling
voor die gelden van verschillende regeeringen te vinden.
Iedere andere vreemde contrOle dan die van den Volkenbond ware voor de trotsche Hongaren en Bulgaren onaanvaardbaar geweest.
Een zegenrijk instituut bleek bovenal de hygienische sectie
van den Volkenbond. Zij was ook al niet enkel een wetenschappelijk coOrdineerend, registreerend, verzamelend lichaam. Zij kreeg naast deze taak de positie van een vaste
brandweer, die ten alien tijde gereed staat om uit te rukken.
Deze sectie werd een voortreffelijke aanvulling van het inter-
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nationale Roode Kruis. Het Roode Kruis heeft een bepaalde
taak, die in onze wereld, helaas, verre van overbodig is geworden. Het kan echter niet prompt, en met ruime middelen, bij iedere ramp welke eenig yolk treft, te hulp snellen.
Het verschil in taak tusschen Roode Kruis en Volkenbond
ziet men nu in China, waar deze laatste zich geheel wijdt aan
het verzachten van het lijden der burgerbevolking. Bij
epidemieen, hongersnood, overstrooming of aardbeving
placht vroeger veel tijd verloren te gaan, voordat de internationale weldadigheid georganiseerd was en over voldoende
middelen beschikte om de geteisterde bevolking te hulp te
komen. Deze hulpverleening was gewoonlijk nog zeer beperkt, en kon in den beginne ernstige feilen vertoonen, doordat de organisatoren te weinig bekend waren met de bijzondere omstandigheden van het land. Nu staat de Volkenbond,
met een groepje van universeele deskundigen, steeds gereed.
Zoodra, gelijk nu in China het geval was, hulp van grooten
omvang dringend noodig wordt, kan, nog voor de vrijwillige
brandweer der internationale weldadigheid in actie kan
treden, de organisatie van den Volkenbond uitrukken. Steeds
zijn er de middelen, die haar tot onverwijld handelen in
staat stellen. Zij kan de regeeringen om financieelen steun
vragen, die te gereeder verleend wordt, omdat de regeeringen weten, dat de gelden aan bevoegde handen worden toevertrouwd. De mannen, die de acties leiden, zijn gespecialiseerd in deze dingen en beschikken over de middelen om
precies te weten wat de bijzondere belangen en behoeften
zijn van het betrokken land. De hygienische sectie te Geneve
is ook de vraagbaak voor particuliere acties, die haar hulpverleening wenschen aan te vullen.
Uit een van de grootste mislukkingen van Geneve is het nut
van de permanente organisatie van den Volkenbond misschien het treffendst aan te toonen. De ontwapeningsconferentie is tot een aanfluiting geworden omdat zij te laat was
belegd. Zij werd nog lang gerekt, toen het pleit reeds verloren was, en daardoor werd haar falen slechts te smadelijker. Maar eindelijk werd zij dan te ruste gelegd ; niet gesloten.
Als nu of en toe een stem opgaat om haar in dit tijdsge-
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wricht tot nieuw leven te doen ontwaken, doet dit ons
schrijnend aan. Wij vragen ons af, of het naiveteit dan wel
huichelarij is, die dit middel aanbeveelt, op dit oogenblik,
tot het afwenden van onheil. Maar eens zal men toch ertoe
moeten overgaan. De wedloop in bewapening, het elkaar
opdrijven der naties, de ondragelijke spanningen tusschen
de mogendheden, kunnen niet eeuwig duren. Men mag altijd
nog hopen, dat dit geschiedt zonder dat een algemeene ramp,
de verplettering van een der partijen, eraan is voorafgegaan.
Komt het gelukkige oogenblik, dan ligt alles nog gereed voor
een doeltreffende behandeling van het vraagstuk. Men kan
het werk voortzetten waar het is afgebroken. Er is een staf
van deskundigen inzake ontwapening, die zijn voortgegaan
de kwestie van alle kanten, en in het licht van nieuwe ervaringen, te bezien. Geen voorbereiding van een conferentie
is noodig. Men kiest een nieuwen voorzitter, daar de oude
overleden is; men vormt een nieuw bureau. Volkenbondsconferenties zijn oneindig.
Hier heb ik den Volkenbond geschetst in zijn functies, die
niet tot machteloosheid zijn gedoemd, of die een reserve vormen voor de menschheid, ondanks alle politieke teleurstellingen, die de wereld, door eigen schuld, in Geneve ervaren
heeft. Deze functies zijn belangrijk genoeg, om het voortbestaan van den Volkenbond te verzekeren in den tijd, waarin
hij de gemeenschap der volken niet nog belangrijker diensten bewijzen kan. Wie tracht, dit voortbestaan te ondermijnen, wordt door slecht geweten gedreven.
Deze functie hebben politiek de waarde, dat zij de geregelde
bijeenkomsten te Geneve, buiten alle politiek om, rechtvaardigen. De Assemblee van i938 was de eerste jaarvergadering,
waarin de groote politieke problemen van het oogenblik niet
hun brandpunt vonden. Men was bijeen, geheel terzijde van
de, waarlijk wereldschokkende, internationale gebeurtenissen. Maar er was desniettemin werk te over voor de delegaties, en dit werk was ten deele nog nuttig, ja, constructief.
Hierop kan de Volkenbond voortbestaan, tot het onvermijdelijk oogenblik van zijn politieke herrijzenis is aangebroken.
Buiten Duitschland, en zekere Zuid-Amerikaansche staten

VOLKENBONDSDEPRESSIE

181

heeft geen land Geneve met overtuiging verlaten. Japan ging
schoorvoetend weg, en hief geen enkele betrekking op, die
het, na zijn vrijwel gedwongen uittreden, kon laten voortduren. Eerst in September 1938, na een nieuwe veroordeeling, heeft het de overgebleven betrekkingen afgebroken.
Over Italie heb ik reeds gesproken. Men kan opmerken hoe
moeilijk het Berlijn en Italie valt, de landen, die in hun invloedssfeer gekomen zijn te bewegen, den band met Geneve
te verbreken. Men denke aan Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Zuid-Slavie en wijlen Oostenrijk.
De staatslieden van Europa kennen te wel de waarde van de
geregelde ontmoetingen, waartoe de Volkenbond zoo ongedwongen gelegenheid geeft. Dit stelsel, te Geneve en door
Geneve ontstaan, is van onberekenbare beteekenis voor den
vrede. Als het diepgaande, vitale geschil over Tjechoslowakije te Munchen met een Hitler en een Mussolini te regelen
was, hoezeer had dan een bijeenkomst van mannen van zoo
oprechte vredelievendheid als Bethmann-Hollweg, Grey en
de Fransche regeerders van dien tijd, het geschil tusschen
Weenen en Belgrado moeten kunnen bijleggen. Als Hitler en
Mussolini dankbaar zijn voor het resultaat van Munchen,
dan hebben zij hun dank tot Geneve te richten. Vroeger,
voor de scholing der staatslieden door Volkenbond en Haagsche Hof — de beide groote middelen tegen het gevaarlijk
gif van het „prestige" — zou het nationale waardigheidsgevoel nooit reizen als die van Chamberlain hebben gedoogd.
Men voerde oorlogen op grond van overwegingen van prestige, die veel minder zwaarwichtig waren dan de overwegingen, die aan dergelijke reizen in den weg zouden hebben
gestaan.
Het instituut van Geneve is, in 1923, niet de oorzaak, maar
wel het instrument geweest, waardoor Mussolini vreedzaam
verwijderd kon worden van Corfu, dat hij, tot een begin van
zijn expansief streven, de Grieken afgenomen had. Het heeft
een oorlog tusschen Griekenland en Bulgarije, die reeds begonnen was, in den kiem gesmoord. Het heeft, na den moord
te Marseille op koning Alexander van Zuid-Slavie, onder
benauwende omstandigheden, een oorlog tusschen Hongarije
en Zuid-Slavie weten te voorkomen. Het heeft Mandsjoerije
niet tegen Japansche overweldiging, en Abessinie niet tegen
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Italiaansche verovering kunnen beschermen. In de Tsjechische aangelegenheid is zijn hulp niet eens meer ingeroepen.
Maar zonder de te Geneve gevormde traditie ware Miinchen
niet mogelijk geweest. Wie Munchen verwerpt, moet toch
overwegen, welke vreeselijke dingen toen zijn afgewend, en
kan zijn hoop vestigen op de mogelijkheid, dat zonder deze
vreeselijkheden boontje toch om zijn loontje kan komen, en
men de hoop op de zegepraal van vrede en recht, en op bevrijding van de barbarij, niet hoeft op te geven.
De Volkenbond is een machteloos lichaam geworden. Hij is
verlamd in zijn vermogen tot het handhaven van den vrede,
en ook zijn dagelijksche, nuttige functies kan hij minder goed
vervullen door de aderlatingen, die hij heeft ondergaan. De
verlamming ligt niet aan den Volkenbond, maar aan de
wereld. De Volkenbond is nooit iets anders geweest dan een
instrument, en een instrument, dat niet gebruikt wordt, is een
dood ding. Het bestaat echter voort, en kan bij een volgende
gelegenheid wel ter hand worden genomen en zijn werk
doen, als het tenminste door verwaarloozing niet al te zeer is
ontredderd.
Na de droevige ervaringen met de collectieve veiligheid hebben tal van landen, ook het onze, hun verplichtingen ten opzichte van de gemeenschappelijke veiligheid opgezegd. Het
is een droeve noodzakelijkheid geweest. Nu leven de kleine
staten van Europa weer in de schaduw van de groote mogendheden, gedwongen de aalmoes van bescherming te vragen of te aanvaarden, als zij door een machtigen staat zouden
worden aangevalien. Dit noemt men fiere zelfstandigheidspolitiek. Zoolang zij de verplichting tot wederzijdschen bijstand van de Volkenbondsleden bereid waren te vervullen,
was hulp in eigen nood niet een gunst maar een recht. Het
dient echter erkend, dat sedert het verraad van Laval de verplichting tot wederzijdschen bijstand voor zwakke staten tot
een gevaar was geworden. Nadat Frankrijk zijn bondgenoot
Tsjechoslowakije aan zijn lot overgelaten heeft, is vrees voor
overgroot risico nog te meer gerechtvaardigd.
Frankrijk en Engeland hebben geweigerd, de collectieve
veiligheid formed te verloochenen. Men heeft te Geneve
over de afschaffing of verzachting van de bepalingen, die
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deze regelen, gesproken. Het resultaat is geweest, dat men
de dingen heeft gelaten zooals zij waren. Het is goed, dat
dit is geschied. Zij bestaan nu, in genarcotiseerden toestand
voort. Als de Volkenbond eens gerestaureerd wordt, zal men
ze, als een Doornroosje slapende, aantreffen. Men zal dan
met hun bestaan moeten rekening houden. Zij zullen den
grondslag vormen van nieuwe bepalingen. Zij waren een
groote stap vooruit in de wereldgeschiedenis, een stap te
groot voor de wereld om te kunnen bijhouden. Waren zij
verdwenen, dan zou het experiment, dat zij vormden, niet
licht worden herhaald. Voorzichtiger zou men beginnen. En
toch moet het naar de collectieve veiligheid, wil de wereld
ooit in vrede leven. Op de edele geaardheid van de massa
kan men niet rekenen. Er moeten wetten zijn en een straffende, of in ieder geval dreigende, gerechtigheid. Wij hebben
die nog noodig in onze burgerlijke maatschappij, waar het
recht reeds zooveel eeuwen aanvaard is en overgegaan in de
gevoelens van het individu. Hoeveel te meer zijn zij dan
noodig in de gemeenschap der volken, waarin op het oogenblik de wet van het oerwoud heerscht, gelijk zij daar heerschte voor de Volkenbond werd opgericht.
Wat veroverd is, zij het bij verrassing, mag niet worden prijs
gegeven, ook al is het voor het oogenblik niet bruikbaar.
Men berge het liever op, en beware het voor betere tijden,
die weldra kunnen aanbreken.
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J. Z. BARUCH
De bekende Duitse schrijver Emil Ludwig heeft enige jaren
geleden een boek gepubliceerd, „Gesprdche mit Mussolini",
waaruit wij met betrekking tot de opvattingen van den Duce
over „ras" en anti-semitisme, enige repels zullen citeren. Op
de vraag van Emil Ludwig naar de betekenis van het ras,
antwoordde Mussolini:
„Het Ras? Er bestaat geen enkel zuiver ras; ook het Hebreeuwse ras is niet zuiver. Juist uit de vermenging van de
rassen wordt vaak de kracht en de schoonheid van een natie
geboren. Ras? Dit is een kwestie van gevoel, niet van werkelijkheid. 95 procent er van is gevoel. Ik zal nooit gelooven
aan de mogelijkheid, om op biologische gronden de meerdere of mindere zuiverheid van een ras aan to tonen... ...De
nationale trots behoeft geen rasdelirium."
Op een vraag naar het anti-semitisme in Italie, merkt Mussolini op :
„In Italie bestaat geen anti-semitisme. De Italiaanse Joden
hebben zich altijd als goede burgers gedragen, en waren
steeds goede soldaten. Zij bezetten hoge posten aan de universiteiten, in het leger en in de banken. Een groot aantal
van hen is generaal."
Vervolgens vroeg de Duce den Duitsen schrijver:
„Hoe verklaart u het anti-semitisme in Duitsland?"
Ludwig antwoordde: „Als het in Duitsland mis gaat, is het
altijd de schuld van de Joden."
„De zondebok", besloot Mussolini.
Als men nu nog weet, dat in hetzelfde jaar waarin bovenstaand gesprek plaats vond, in 1932, in de Popolo d'Italia,
van 29 Mei 1932, een anoniem commentaar op de frequentie
van de gemengde huwelijken in Italie verscheen, dat echter aan
Mussolini zelf werd toegeschreven, waarin o.a. gezegd werd:
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„De statistische gegevens zijn van het grootste belang, daar
zij aantonen en verklaren, waarom een anti-semitische beweging in Italie practisch niet bestaat. De frequentie der gemengde huwelijken moet door weldenkende Italianen met
voldoening begroet worden, daar zij het bewijs is van de
volkomen gelijkheid in burgerlijk, staatkundig en vooral moreel opzicht, die bestaat tussen alle Italianen, wat ook hun
afstamming in het ver verleden moge zijn", dan is het wel
duidelijk, dat achter deze omzwaai en bekering tot de rassenleer en het anti-semitisme, belangrijke politieke factoren
schuilen.
Alvorens echter op de diepere oorzaken van het Italiaanse
anti-semitisme in te gaan, willen we hier in het kort iets vertellen van de geschiedenis der Joden in Italie.
Reeds in 139 v.d.g. j. hadden Joodse kooplieden, komende
uit Palestina, zich in de grootste stad van die tijd, Rome gevestigd. Onder het bewind van Ceasar ging het hun goed,
evenals onder latere Romeinse heersers als Augustus of Trajanus. Evenals de andere inwoners van Rome, verging het
hun slecht onder de heerschappij van de tyrannieke Caligula
en Nero.
Het fanatisme, waarmee de eerste aanhangers van het Christendom hun godsdienst beleden, duldde niet, dat anderen op hun
wijze zalig wilden worden. In de zesde eeuw begon echter een
betere tijd voor de Joden in Italie aan te breken, en verkregen zij het recht op een eigen rechtspraak in civiele zaken.
Het Lateraanse concilie bepaalt in 1215, dat de Joden voortaan op hun kleding een opzichtig onderscheidingsteken moeten dragen. Het dragen van deze zg. Jodenlap werd later in
andere landen voor de Joden eveneens verplicht gesteld.
Als een nieuw benoemde paus zijn eerste, plechtige intocht
in de stad Rome hield, moesten de rabbijnen en Joodse
kerkbestuurders hem bij de Engelenburcht opwachten. De
Thora (Pentateuch) werd den paus overhandigd, die er een
vluchtige blik inwierp. Als hij het heilige boek weer teruggaf,
zei de paus in het Latijn: „Wij bevestigen de wet, maar uw
uitleg verdoemen wij".
In de 14e en 15e eeuw vinden we talrijke Joden als bankiers
ofgeldschieters, de enige beroepen, die zij konden uitoefenen,
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daar ander werk hen verboden was, in Venetie, Milaan,
Florence, en ook in de kerkelijke staat, waar zij de vaak in
geldverlegenheid verkerende pausen grote geldsommen leenden.
Daarom werden zij somtijds ook door de pausen beschermd,
zoo door Innocentius III, die hun onschendbaarheid voor
persoon en goed garandeerde. Een andere paus, Clemens
VIII, onderdrukte hen echter zeer, waarop de gezamenlijke
Joden van de Levant, die veel handel met de kerkelijke staat
dreven, een middel toepasten, dat Clemens zijn onderdrukkingspolitiek deed herzien, nl. de boycot van de handel met
de kerkelijke staat.
Toen in 1492 de Joden van het Iberische schiereiland verdreven werden, gingen velen der ballingen naar Italie, waar
zij met hun reeds daar wonende geloofsbroeders een dragelijk leven konden leiden, tot de tijd van de Contra-Reformatie. Dan worden zij, in 1569, uit het gebied van de kerkelijke
staat, met uitzondering van Rome en Ancone, verdreven, en
vinden zij slechts in enkele streken van Italie een toevlucht,
o.a. in het gebied van de Medici's, de bekende Maecenassen,
die hen in Toscane, in Livorno, een veilig tehuis aanboden.
De emancipatie.
In het koninkrijk Sardinie verkregen de Joden de emancipatie in 1848. Andere Italiaanse staten volgden, zodat toen ook
in Rome de emancipatie voor de Joden, na de intocht van
het Italiaanse leper, in 1870, werd afgekondigd, zij voor de
wet gelijkgesteld waren met de Italiaanse niet-Joden.
De Italiaanse Joden zijn na de emancipatie sterk geassimileerd, daarvan getuigen de talrijke gemengde huwelijken.
Van de 1 oo Israelietische vrouwen huwden 27,52 procent
met katholieke mannen, 0,77 procent met mannen van andere Christelijke godsdiensten, en 0,39 procent met mannen
niet tot een of ander kerkgenootschap behorende. Katholieke
gebruiken, als het op Allerzielen op de graven van gestorven
verwanten branden van lampjes, zijn door hen overgenomen, evenals het on-Joodse gebruik van het afbeelden, hetzij
als fotografie, hetzij als beeldhouwwerk, van gestorvenen op
hun grafsteen.
In de officiele „Encyclopedia Italiana" wordt de toestand
van de Joden in Italie, althans voor het afkondigen van de
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„bepalingen ter bescherming van het Italiaanse ras", aldus
weergegeven:
„De verbreiding van het anti-semitisme onder ons, Italianen,
gaat tegen onze nationale traditie in, welke — in tegenstelling tot de Duitse — de opneming van de Joden in de gemeenschap begunstigt. In Italie ontbreken de sociale en
economische voorwaarden, die het anti-semitisme in andere
landen weliswaar niet rechtvaardigen, maar toch gedeeltelijk verklaren. Gering in aantal, zijn de Italiaanse Joden bijna
alien sinds eeuwen in Italie woonachtig, en volkomen veritaliaanst. Joden en Christenen leven, een veeljarige traditie
getrouw, vreedzaam naast elkaar".
Dczelfde „Encyclopedia Italia" merkte over „razza" het
volgende op:
„Er bestaan geen rassen, er bestaat slechts een Italiaans yolk
of een Italiaanse natie. Er bestaat geen Arisch ras, en het
is een dwaling, aan het bestaan er van te geloven".
Wellicht, dat nu ook de „Encyclopedia Italiana" evenals de
oude jaargangen van de „Popolo d'Italia" uit de leesbibliotheken wordt verwijderd.
Italie behoort tot die landen waar procentueel weinig Joden
wonen. Onlangs is er een officiele statistiek verschenen,
waarin hun aantal op een bevolking van 43.000.000 als
44.000 staat aangegeven. Er zijn echter nog ongeveer 17 a
18.000 buitenlandse Joden, die de laatste jaren uit Duitsland
Polen, Hongarije en Oostenrijk in Italie hun toevlucht meenden gevonden te hebben. De pers geeft hogere tendentieuzere
cijfers. Nog geen Jood is er op 1000 inwoners. Men treft ze in
enkele steden o.a. Rome met 12.500, Milaan 7500, Triest
5700, Turijn 5200, Florence 3300, Fiume 2600, Venetie 2500
en Livorno met slechts 1800. Het overige zeer kleine gedeelte
houdt zich op in dorpen.
Het sterftecijfer overtreft dat der geboorte. Dit vindt ook zijn
oorzaak in de gemengde huwelijken. 28 % der Jodinnen
trouwen met Christenen. Doordat de vroegere Oostenrijksche steden, w.o. Triest en Fiume geannexeerd zijn, is de
Joodse bevolking van 35.500 in 187o tot 44.000 gestegen.
De buitenlandse Joden bevinden zich grotendeels in Milaan,
Florence, Rome en Triest.
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De Joden in het sociale leven
Het sociale leven der Italiaanse Joden vertoont een geheel
ander aspect dan in de andere landen. De Joden bekleden
hoofdzakelijk functies bij de administratie en het officierencorps. Dit ziet men nog sterker dan vroeger onder het fascistische regime. Kort geleden bezat Italie nog 1 2 generaals,
w.o. twee bevelhebbers. Van invloed in het bankwezen en
in de handel is geen sprake. Milaan maakt daarop een uitzondering. Zelden treft men Joodse bezoekers aan op de
beurs. Ook zijn grote Joodse warenhuizen sporadisch voorkomende verschijnselen.
De Joden in Rome vormen de armste laag der bevolking, zijn
dicht bijelkaar blijven wonen in de armenwijken, ook nadat de
ghetto's er niet meer waren. Wanneer men in Rome is, ziet men
precies zoals men het in oude reisbeschrijvingen kan lezen,
Joodse vrouwen voor de deur van hun krotten zitten, aan het
lompen sorteren. Men kan zich dan ook, met een beetje fantasie, een levendige voorstelling maken van hun vroeger bestaan, toen zij nog gedwongen waren in Ghetto's bij elkaar
te wonen.
Op Woensdag vindt de beroemde rommelmarkt te Rome
plaats, en men treft daar veel Joden aan. Vroeger werd de
markt, als de Grote Verzoendag op Woensdag viel, verdaagd
tot de komende week. Thans is dit alles anders geworden.
In de overige handel speurt men nets van hoge Joodse
feestdagen.
Er is echter ook een Joodse aristocratie, w.o. 75 adellijke
families, die nog getrouw volgens de tradities leven. Een tak
van de familie Otolenghi (Minister van Oorlog) is indertijd
tot de gravenstand verheven. Van graaf Volpi, den in de
laatste tijd bekend geworden econoom, is bekend, dat hij
geen Arier is.
Het verschil van de Joden in Italie met de Joden in andere
landen kenmerkt zich ook, doordat de Joden in Italie heel
andere beroepen prefereren. Artsen zijn er zeer weinig. Dit
is enigszins gewijzigd door een toename van Joodse artsen
uit Duitsland. Ongeveer 1 oo artsen en tandartsen hadden
vergunning hun beroep uit te oefenen. Hun wachtkamers
waren juist vol van niet-Joodse Italianen.
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De diepere oorzaken van het Italiaanse
antisemitisme
Het fascistische regime heeft zich in den aanvang van zijn
bestaan niet ongunstig tegenover de Joden gedragen. Ook
de Italiaanse bevolking zelf is van nature niet antisemitisch;
sommige 'eiders van het Italiaanse fascisme hebben echter
sinds lang antisemitische propaganda gevoerd, welke door
Mussolini stilzwijgend werd toegelaten. Zo werd door Farinacci, den oud-secretaris van de fascistische partij, in zijn
blad „Regime Fascista" een felle campagne tegen de Joden
gevoerd. Opmerkelijk is, dat de Italiaanse antisemitische
journalisten veel relatien onderhouden met de Duitse kolonie in Rome.
De antisemieten in Italie beschuldigen de joden er van, dat
zij in de kaart spelen van het Engelse imperialisme. Vooral
de Zionistische Joden zouden een anti-italiaanse politiek
voeren. De buitenlandse politiek van Italie is, vooral sedert
de verovering van Abessynie, een Middellandse-zee politick
geworden. Het ideaal van „Mare Nostrum" zweeft de Italiaanse fascisten, en vooral Mussolini, steeds voor ogen.
Daarom kunnen zij Been machtige staat rond de Middellandse zee dulden. Een Joods Palestina zou een gevaarlijke
mededinger in de Middellandse zee kunnen worden.
Door de verovering van Abbessynie, heeft Italie een nieuwe
bevolkingsaanwas van o.a. talrijke Arabieren gekregen. Het
is daardoor gedwongen goede betrekkingen met de Arabische staten te onderhouden. Mussolini heeft zich in Lybie
tot „beschermer van de Islam" geproclameerd. Men hoopt
nu door de anti-Joodse en anti-Zionistische politick de Arabieren voor zich te winnen.
De uitgewezen Duitse Joden, die in Italie een toevlucht
kwamen zoeken, werden door hun geloofsgenoten gastvrij
ontvangen, en vonden bij hen een open oor voor hun grieven
tegen de Duitse regering. Dit wekte natuurlijk veel misnoegen op bij de Italiaanse fascisten, die hun bondgenoot Duitsland niet wensten te laten critiseren. De eerste antisemitische
maatregelen werden dan ook tegen Duitse Joden genomen.
Door het uitvinden van het „Italiaanse" ras, wenste Mussolini tevens een discriminatie te maken tussen de beschaafde
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Italianen, en de „onbeschaafde" Abessynen. Er bestaan dan
ook strenge wetten tegen rasvermenging van Italianen en inboorlingen van de kolonien. De ondergang van het vroegere
Romeinse keizerrijk wordt ook aan rasvermenging toegeschreven, en de tegenwoordige Italiaanse machthebbers willen het huidige Italiaanse Imperium het lot van zijn voorganger niet doen delen.
De Italiaanse „geleerden" hebben op 14. Juli j.l. geproclameerd, dat het Italiaanse yolk tot het Italiaanse ras behoort,
dat zich door de eeuwen heeft zuiver weten te houden en
dat van Arische oorsprong is. Het Arische ras zou volgens
hen verdeeld moeten worden in Noordse en Middellandsezee Ariers. De echte Arische beschaving zou vooral rond de
Middellandse zee tot bloei zijn gekomen, hetgeen natuurlijk
minder vleiend voor de Noordse Duitse Ariers is. Bovendien zou het Italiaanse yolk weinig verwantschap met het
Franse, echter zeer veel met het Duitse en Engelse yolk
vertonen.
Resumerende zou men kunnen zeggen, dat het Italiaanse
anti-semitisme, hierin verschillend van het Duitse, dat meer
op sentimenten, dan op verstandelijke overwegingen is gebaseerd, een doelbewuste factor is in de anti-Engelse en proArabische politiek.
Het Italiaanse anti-semitisme heeft tweeerlei reactie verwekt
in de eerste plaats bij vele, buiten Italie wonende, echter tot
de Italiaanse staatsgemeenschap behorende Joden, in de Levant en in Egypte, en in de tweede plaats bij de Italiaanse
Katholieken, die verwachten, dat het fascisme, zich evenals
in Duitsland, na de Joden, tegen de Kerk zou richten.
Wat het aantal Italiaanse Joden buiten Italie betreft, valt
op te merken, dat ruim 5000 Egyptische Joden een Italiaanse
pas bezitten, terwijl in Saloniki meer dan 20.000 Joden
Italiaanse staatsburgers zouden zijn. Deze Joden vormden
tot nu toe een zeker steunpunt voor de Italiaanse politiek in
de landen, waar zij woonden. Deze Joden, die een uitgebreide handel op Italie voerden, trachten nu hun Italiaanse
staatsburgerschap te verwisselen voor dat van het land hunner inwoning, terwijl zij tevens hun handel op Italie zoo veel
mogelijk beperken. De „Lloyd Triestino" had de laatste jaren welhaast het monopolie van het vervoer van Europese
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emigranten en toeristen naar Palestina. Velen prefereren
tegenwoordig echter andere scheepvaartlijnen, als die van
Constanza, of Franse lijnen.
Hoewel de Italiaanse rasverkondigers uitdrukkelijk hebben
vastgesteld, dat het rassenvraagstuk uitsluitend van biologisch, en niet van het standpunt der philosophic, of dat der
godsdienst moet worden bezien, voelt het Vaticaan zich door
de rassenpolitiek toch verontrust. Het Duitse voorbeeld van
het lot der Katholieke Kerk, doet de paus immers vrezen,
dat in Italie, na de Joden, de Katholieke Kerk, het voorwerp
van haat van het fascisme zal worden. In een absolutistische
staat immers, worden geen organisaties naast de officieele
toegelaten. Slechts de geest van de heersende partij mag de
kinderen worden bijgebracht, en opvoeding in Katholieke
scholen en jeugdorganisaties moet vervallen voor de opvoeding in de officiele staatsorganisaties.
De tegenstelling tussen het Italiaanse fascisme en de Katholieke Kerk is daarom, anders dan in Duitsland, niet reeds
eerder tot een conflict gekomen, doordat een vijandige kerk
in Italie, die het gehele yolk zou omvatten, gevaarlijk voor het
fascisme zou kunnen worden. Wijselijk heeft Mussolini daarom een conflict vermeden.
De paus voelt echter, dat het fascisme in Italie zich, evenals
in Duitsland, in anti-godsdienstige en daardoor anti-Katholieke richting gaat ontwikkelen. Het fascisme eist alles voor
zich op, en duldt niets naast de staat en de staatsorganisaties.
Daarom reageerde de paus direct op de proclamatie betreffende het Italiaanse ras, met het uitspreken van een rede
tot de jongelieden van de congegratie voor de Propaganda
des Geloofs, waarin hij o.a. het volgende zei:
„De Latijnen spraken niet over ras of over iets, dat daar op
lijkt. Onze oude Italianen hadden schonere, sympathiekere
woorden: gens italica, italica sirps, Japaeti gens. Zulke
woorden klinken beschaafder en minder barbaars. Men kan
zich helaas afvragen, waarom Italie zich gedrongen voelt
Duitsland na to volgen."
Tevens merkte de paus op: „Katholiek wil zeggen, universeel, niet rassistisch en niet nationalistisch, in de separatistische betekenis dier woorden. Wij willen niemand buiten de
mensenfamilie sluiten. De rassenleer en het Nationalisme
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worden, als men ze te ver drijft, tot slagbomen tussen mensen,
tussen groepen, tussen volken."
Tot slot zei de paus: „Let wel op, ik raad u aan, van de
katholieke actie de handen of te houden, ik raad het u aan,
ik smeek u er om voor uw eigen bestwil, want wie aan de
Katholieke actie raakt, raakt aan den Paus en wie aan den
Paus raakt, schiet het leven er bij in. Qui mange du pape,
en meurt."
Mussolini heeft de handschoen, die de paus hem in deze rede
heeft toegeworpen, opgenomen. In een toespraak, enige
dagen na de waarschuwing van den paus door Mussolini
uitgesproken, verklaarde hij, dat de fascistische rassenleer
tot het einde toe zou worden uitgevoerd, en dat het fascisme
zich door nets of niemand zou laten tegenhouden.
De rassenleer, nu ook door het Italiaanse fascisme gepredikt,
brengt het dus in scherpe tegenstelling tot de Katholieke Kerk.
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TWEE MONUMENTALE UITGAVEN
ALBERT VERWEY, OORSPRONKELIJK DICHTWERK (2 din.)
A'dam, Em. Querido; v.h. C. A. Mces, Santpoort; f9.75, fr2.75
H. MARSMAN, VERZAMELD WERK (3 din.)
A'dam, Em. Querido; De Gemeenschap, Bilthoven; f 6.5o, f 9.50

Een Nederlandsch dichter zeide mij eens, in arren moede, dat wij
maar Duitschers moesten worden, een uitspraak die mij maandenlang gehinderd heeft. De oorzaak zijner mismoedige woorden was
een door jaren gegroeide wrevel of ontmoediging over den te kleinen
weerklank dien de Nederlandsche dichter in zijn yolk kan vinden;
dezc moge al naar verhouding niet kleiner zijn dan bij andere volkeren, en de poèzie, dit moeilijkste spel dat immers een spel met het
leven zelf is, nergens populair zijn, omdat het voor een spel zich tezeer met moeilijke, tare en sericuze, ontziene en ontzag vergende
levenswaarden ophoudt, dus voor een spel te zwaar is, en van den
ernst des levens uit beoordeeld weer tezeer spel, voor het hoogernstige leven dus weer te speelsch, en in die dubbele tegenstrijdigheid aldus onbehaaglijk en onbegrijpelijk, een spelen met vuur,
zooals fakirs doen, — het overal bestaande misverstand of onverstand der menigte wordt de dichter, die maar een klein taalgebied
bespelen kan, des te pijnlijker of duidelijker gewaar. Het was diezelfde gewaarwording, die Marsman tens in een kort gedicht een
noodkreet over het Bemis aan klankbord in zijn yolk deed slaken.
Het gevoel van maar ternauwernood gehoord te worden, en het gerechtvaardigd besef van den dichter, dat hij, al blijft hij altijd de
eenzame harpspeler in de schaduwnis, toch in veel grooter verten
gehoord zou worden als hij uit een ander yolk geboortig was en, bij
andere stemmen vergeleken, een even groot gehoor verdiende of
diende te vinden, heeft menig ander Nederlandsch dichter gekend,
zonder het zoo op de spits gedreven te formuleeren als de hierboven
ongenoemde, wiens goed vaderlanderschap overigens buiten verdenking staat. Om verantwoording gevraagd, herriep of herzag hij
zijn uitspraak later in zooverre, dat het nu te laat was, immers het
Duitsche yolk te verschillend van het onze geworden en het Nederlandsche tezeer eigen van aard, maar dat wij Duitschers hadden
moeten worden toen dezen het zelf nog worden moesten, en dus een
andere loop der geschiedenis gewenscht ware geweest, waarbij geen
Nederland ontstaan en dus die cultuurwinst niet gekend en evenmin
betreurd zou zijn, terwijl hij bovendien, maar dat scheen nog meer
13
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gedachten- en woordenspel dan het vorige, een gunstige werking
van de bijmenging dezer lage landen-bevolking in den germaanschen brouwketel had willen verwachten, misschien juist het ontbrekende ingredient dat de alles doordringende, koppige pruisische
gisting had moeten betoomen en den smaak van het brouwsel aangenaam wijzigen?
Hoe het zij — wij zijn er, sinds eeuwen; en zijn eerder dan de Duitschers tot eigen aard, karakter en staatsvorm gerijpt en hebben ons,
in geschriften en gedichten, daartoe bekend. Eigener, eigen-aardiger
Nederlandsch dan de beide dichters, wier werk bier verzameld voor
ons ligt, kan men niet licht zijn. En beiden zijn, de moeilijke omstandigheid van een klein taalgebied ten spijt, toch in staat geweest
voor een deel van hun yolk, een elite of kern, een onmiskenbaar
leiderschap te vervullen. De oudste in een rijk en lang leven waarin
hij de poezie, en met en door deze den geest, de her-worming van het
leven tot persoonlijk geestelijk bezit, verdedigd en gediend heeft,
daarbij wat Willem Kloos enkel aesthetisch en poetisch aanvankelijk
gestimuleerd had, bezonnen critisch en historisch gefundeerd voortzettend en in een voor meer dan een levensgebied invloedrijk leiderschap ten voile ontplooicnd in even eigen als nationalen vorm, een
Nederland in den besten en volsten zin van het woord, en tot in zijn
laatste dagen een waarachtig en onverzwakt dichter; de jongere
door een voor ons land ongekend elan van zijn eerste optreden of tot
dezen dag toe een niet zoozeer geestelijk leiding gevend dan wel primair, elementair voorbeeld van sterken, gem inzinking of inkrimping duldenden levenswil, die zoowcl poetisch en vitaal ongehoord
fascineerend en stimulecrend op de jongere generatie wcrkte en
werkt. Twee zulke qualitatief groote invloeden, van dichterschap
uitgaande, zijn dan toch in het kleine taalgebied mogelijk geweest,
en het tastbaar bewijs ervan ligt voor ons, deze twee monumentale
uitgaven die dank zij den indruk die zulk dichtwerk blijkbaar toch
heeft kunnen maken en wederom het kleine taalgebied ten spijt, tot
stand konden komen. Dat een regeeringssubsidie de uitgave van
Verwey's verzameld dichtwerk mede heeft mogelijk gemaakt, is verheugend en moge een teeken zijn van een toenemende erkenning
door het landsbestuur van 's yolks beste geestelijk bezit, waarvoor de
officieele vertegenwoordigers des yolks veelal in aandacht te kort geschoten zijn.
Waardeering verdient ook het idealisme der uitgeefsters, die in gevallen als deze niet de voile zekerheid konden bezitten dat de uitgaven zakelijk even verantwoord waren als ideeel, maar die het
idceele motief den doorslag dorsten laten geven! Wij wenschen van
harte, dat dit geestelijk voorschot door de Nederlandsche lezers voldoende gewaardeerd zal worden, een waardeering die het met het
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zakelijk rendement dezer uitgaven bewijze! Groote erkentelijkheid
gevoelen wij voor Prof. van Eyck, die met overgroote bescheidenheid en moeilijk of te meten werkkracht de zorgvuldige tekstuitgave
van Verwey's gedichten met even groote liefde als kundigheid heeft
verzorgd.
Over het verzamelen van zijn werk, deels geschift en gewijzigd, in
drie deelen, poezie, proza en critisch proza, door Marsman kan men
zich verbazen omdat het ongebruikelijk is dit te doen bij leven en
welzijn, nog voor het vierde kruisje is geteekend. Men heeft er zich
dan ook wel over verbaasd. Maar ofschoon men even hieraan moet
wennen, lijkt mij dit vervroegd verzamelen toch vrij wat eer te verdedigen dan het meer en meer gebruikelijke vervroegd jubileeren
(wordt 's menschen leeftijd niet langer? Waarom dan tien jaren
vroeger dan men gewend was, de leeftijdslauwer verspild? Het versneld levenstempo zou hiervoor alleen een argument zijn bij verhaast zelfverbruik en vervroegd verval). Jubilea worden ondergaan,
maar bij het verzamelen van zijn werk is een schrijver actief. Dat
werk nu duidclijk gerangschikt bijeen te hebben, is ccn groot voordeel voor den lezer dien het geheel interesseert (en bij elk schrijver
van belang, is het geheel zeker even interessant als elk werkstuk afzonderlijk). Slechts een, niet te onderschatten bezwaar tegen dit
vroegtijdig verzamelen blijft dan van kracht: is zulk een definitieve
afsluiting van een levensperiode mogelijk zonder dat het levensmoment te grooten invloed op de keuze en wijze van einduitkomst
heeft en dus een te actueele inbreuk op het toch altijd min of meer
onvoltooid verleden maakt? Later pleegt die kans kleiner te zijn.
Wat Marsman op dit oogenblik afgekeurd of weggelaten heeft, kan
op zijn gezag nog niet van zijn oeuvre afgeschreven worden. Wat hij,
in zijn proza met name, veranderd en bekort heeft (op deze en
andcre kwesties der uitgave kan bier nu niet dieper ingegaan worden), kan nog evengoed voor variant of visie anno 1938 gehouden
moeten worden als voor definitieve vormgeving doorgaan. En wie
weet, heeft zich deze Van Gogh in zijn voortvarendheid niet ook een
oor afgesneden of vingerkootje afgeknepen? Maar hoe het zij, het
verzameld geheel zelf, en de rangschikking en opvatting ervan die
Marsman ons op dit oogenblik geeft, zijn interessant genoeg en het
voordeel van het, hoe dan ook actueel en subjectief, gearrangeerd
overzicht weegt m.i. op tegen de feitelijke of veronderstelde nadeelen.
Over zoo veelomvattend en zoo veelzijdig werk, als elk van deze
beide uitgaven bevat, kan alleen een uitvoerige studie een eenigermate afdoend oordeel en karakteristiek geven. Wij verwijzen daarom vooralsnog naar de verspreide en bij benadering samenvattende
karakteristieken, eerder door ons van het werk van Verwey (dein de
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latere jaren geschreven typeeringen doen hem zoo niet geheelomvattend dan toch wel principieel recht wedervaren, de oudere
verwaarlooze men liever) en van Marsman gegeven. Hier zij intusschen, afgezien van de bijzondere karakteristiek van elk, op een, bij
alle verschil merkwaardige overeenkomst gewezen, waar in den
regel geen acht op geslagen wordt en die karakteristiek is voor de
Nederlandschc litteratuur in haar geheel. Beiden zijn door en door
Nederlandsch, men kan zich hun persoonlijkheden in geen ander
yolk zoo voorstellen (dat gaat trouwens bij nauwlettend gadeslaan
van het werk van bijna elken anderen schrijver op). Hollandsch
(Van Duinkerken vergeve deze veralgemeening, die hij als een beperking ziet) zijn zij, recht en slecht Hollandsch, recht in hun onbewimpeldheid en soberheid, de onmiddellijkheid waarmee zij elk op
hun toon recht op den man of het hunne zeggen, liefst in weinig
woorden, zonder pathos, in een diepen doorklinkenden toon, zonder
stemverheffing, met wcinig ornamentick, becldspraak alleen toepassend wanneer ze klemmend is en essentieel, geen van beiden
zingend, veeleer het woord nemend maar in een tegelijk beheerscht
en bewogen rhythme, zeer ernstig, en elk op zijn wijze bondig, ja
kort aangebonden, slecht (dat is al te recht Hollandsch) in het soms
al te voortkabbelend beschouwelijke of beredeneerde bij Verwey
(wien het anders aan ware beeld- en vormkracht allerminst ontbroken heeft) en in het al te ongegeneerd-onbehouwene, matroosachtige in vooral Marsmans vroegeren critischen toon, zonder zin
voor intonatie waardoor ook de critiek een aan de kunst verwant
spel van onderzoek, karakteristiek, tact en definitie kan zijn.
Er is, bij alle nuanceering en variatie, een groep elementen, die tezamen een karakteristiek kleinst gemeene veelvoud der Nederlandsche lyriek vormen, en deze kan men in de poezie van Verwey en
Marsman bciden duidelijk onderkennen. Deze lyriek is in den regel
vooral sober, geeft meer blijk van zwijgzaamheid, van ingehoudenheid en beheersching dan van lust tot pathos en ontboezeming, en
bevat meer beheerschte taalkracht dan overvloedige taalweelde.
De sobere, beheerschte natuur van zgn. „nuchtere" (een typeering
die men slechts met voorbehoud bier toepassen kan) volkeren als het
Nederlandsche en het Engelsche, over wier schijnbaar daarmee
tegenstrijdige lyrische productiviteit men zich onwillekeurig, maar
ten onrechte, pleegt te verbazen, schijnt een gelukkige dispositie
juist voor de lyrische uiting met zich te brengen, bevorderlijk, daar
het immers een moeilijke zaak is met de intiemste bevindingen in de
openbaarheid te treden en de emotie tot spel te bedwingen.
Het is niet alleen dat sobere en beheerschte, dat kenmerkend blijkt
voor een belangrijk deel der Nederlandsche lyriek en haar, zelfs tot
in zoo onderling verschillende uitingswijzen als van een Verwey en
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een Marsman teekent, er is nog een ander geprononceerd kenmerk,
dat is de merkwaardige, klare en onbegoochelde zin voor werkelijkheid die zelfs aan onze meest romantische dichters eigen is (Leopold,
Werumeus Buning, Nijhoff, Slauerhoff, Gorter), de zin voor realismc die men elders niet in die mate of zeker niet op die wijze aantreft
en die onze voornaamste lyrici als onmiskenbaar Nederlandsch
typeert. Een onproblematisch realisme is van ouds het kenmerk der
gemiddelde vaderlandsche letterkunde geweest, en niet haar sterkste, wel haar breedste zijde. Dien zin voor realisme nu heeft de
Nederlandsche aard aan zijn lyrici meegegeven, en met de stijgkracht der verbeelding en de icarische vlucht der romantische bezieling gaat hier een a.h.w. beveiligende band met de werkelijkheid
samen, die in die stijgkracht als bij een ballon captif tegelijk een
vaste richting en naar de aarde terugwerkende spanning teweegbrengt. Het mcrkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat het
vaderlandsche realisme (plattegrond onzer letterkunde, al te vaak)
gunstig ingewerkt heeft op de, verticale, lyriek en er een onmisbaar
element voor vormt. Het zou met tal van voorbeelden te verduidelijken zijn. Het springt ook bier in het oog, nu toevalligerwijs de gelegenheid tot vergelijking op een meer algemeen plan zich voordoet
van het werk dezer twee zoo verschillende dichters en vitalisten
(een geestelijk, een elementair). Het bevestigt, zoo gezien, eens te
meer hoc onherroepelijk en onverwoestbaar ons geestelijk bezit is en
de wijze waarop dat in dit yolk in beeld gebracht pleegt te worden.
Op deze algemeene overeenkomst zij bier ditmaal, ten overstaan
van twee zoo bij uitstek Ncderlandsche uitgaven eens gewezen, waar
voorts in het bijzonder nog zooveel persoonlijke kenmerken van aan
te wizen zullen zijn. ANTHONIE DONKER
HOOFDFIGUREN DIE HET NIET ZUN
S. VESTDIJK, DE NADAGEN VAN PILATUS
Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam; f 3.75, f 4.90
Deze nieuwe historische roman lokt uit tot een vergelijking met den
vorigen van denzelfden auteur: „Het vijfde Zegel". Beide behandelen „Christelijke" problemen; in beide is tot hoofdfiguur een personage met klinkenden naam gekozen, over wiens levensloop dan echter weinig feitelijks bekend is; beide, tenslotte, laten op beslissende
wijze een vorstelijke persoon ingrijpen, zoo niet in de handeling, dan
toch in het psychologisch beloop: wat Philips de Tweede was voor
El Greco is, keizer Tiberius voor Pilatus. Wel is waar sterft Tiberius
aan het einde van het tweede hoofdstuk, maar zijn neef Caligula zet
zijn rol op waardige (s.v.v.) wijze voort, ook tegenover den gewezen
stadhouder, die, door niets zoozeer geimponeerd als door keizerlijke
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macht, door persoonlijke ervaringen bovendien aan Tiberius gebonden, volkomen machteloos blijkt te staan tegenover den opvolger, een degenere van het ergste soort. Maar hier houdt alle overeenkomst ook op: waar El Greco zich onder den koninklijken invloed
louterde, daar gaat Pilatus botweg te gronde, zonder eenig begrip
voor de situatie, hetgeen niet alleen verantwoord is door het verschil tusschen geniaal kunstenaar en middelmatig bewindvocrder,
maar ook tusschen de uitstralingen van een in den grond welwillend
man als de Spaansche koning en die der giftigste ondcr de Romeinsche Caesaren. Eigcnlijk kan men zich dan ook geen twee boeken
denken die zoo weinig met elkaar gemeen hebben. De behandeling
is verschillend, de compositie, ja, zelfs de stijl. Iedere vergelijking,
die tenslotte altijd mogelijk is, en in dit geval ter orienteering ook
wel van nut, bchoudt daarom iets kunstmatigs.
Voor ons lijdt het geen twijfel, of de Pilatus-roman is als literair
werkstuk te verkiezen boven den Greco-roman, en dit niet door de
veel en veel soepeler schriftuur, zelfs niet zoozeer door de vrijwel
totale afwezigheid van een geleerdheidsvertoon inzake dogmatiek en
stijl, dat „Het vijfde Zegel" ontsierde, zonder dat men ontkennen
kon, dat de auteur, met een hand in het wespennest van een inquisitoriaal pseudo-proccs, moeilijk andcrs kon doen dan de andcre in de
bijenkorf der Heilige Roomsche Kerk te steken, — maar uitsluitend
door een betere uitwerking van het psychologisch conflict. In beide
boeken heeft men een driehoeksverhouding. Waar doze echter in
„Het vijfde Zegel" volkomen onbenut blijft, hetgeen, ccrder misschien nog dan de tentoongespreide eruditie, tot het lichtclijk-irriteerende „statische" karaktcr van het bock bijdraagt, daar behecrscht in „De Nadagen van Pilatus" de driehoek het gehecle verhaal, terwijl het „statische" zich hoogstcns bepaalt tot een van de
hockpunten, n.l. de Pilatusfiguur, die mccr en meer uitgeschakeld
wordt ten gunste van de tegenspelers Caligula en Maria van Magdala. Gedeeltelijk geschiedt dit laatste door de omstandigheden,
voor een andcr gedeelte door een half pathologische inertie, een gemocdsverlamming, bepaald door zijn verhouding tot den keizer en
door zijn klimmend schuldbesef in verband met het Christus-proces,
waarbij zijn rol eveneens een overwegend passieve was, bcrustend op
gemakzucht en onverschilligheid. Van den auteur lijkt het een malicieuze inval om voor de vrouwelijke hoofdfiguur, met haar mystieke
liefde voor Christus en, nauwelijks in tegenspraak daarmee, haar
lichamelijke bereidwilligheid, eerst tegenover Pilatus, wat zijn
ondergang worden zal, — daarna tegenover Caligula, dit laatste
overigens uit berekening, juist Maria Magdalena te kiezen. Men zou
zeggen: het had wel wat minder gekund. Natuurlijk niet a priori
historisch onaannemelijk, — over deze vrouw is vrijwel niets be-
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kcnd, en zelfs haar oppositie tegen de jongeren lijkt te verdedigen,
wanneer men haar zoo ziet: zeer intelligent, zeer positief, tegelijk
nuchter en gcexalteerd, en met een eigengereide en nogal „origineele" moraal, die met een uitgesproken anti-metaphysische, als het
ware „Ariaansch"-kettersche wereldbeschouwing samenhangt, —
maar wat opzichtig is de keuze. Wannecr men Pilatus dan wil laten
„straffen" door middel van de liefde voor een vrouw die Christus
liefhad, had men ook een anonvma kunnen nemen. Maar hoe dit
zij, hier zijn tenminste psychologische spanningen, daar waar in den
Spaanschcn roman de drichock Greco-Esquerrer-GcrOnima, actucel-politick gcsproken, vercenvoudigd werd tot de as Greco-Esquerrer, met een tocgcvocgde Ger&lima, die alleen maar mooi was.
Van deze drie hoofdfiguren nu is Caligula stellig het best geslaagd.
Hij beheerscht, comediant dic hij is, volledig het „spel" van den
roman; hij intrigccrt, acteert, en orcert, — dit allcs lang niet °flyermakelijk, al is hij dan ook ecn monster, een uit de historie opgediept
neefje van Menecr Visscr, van wien trouwens alleen in Holland de
humoristische kanten over het hoofd gczien konden worden. Een
sadist, stellig, — maar censdcels heeft ook hij, als „degenere superieur", wat men hoogere gecstelijke belangen zou kunnen noemen, namelijk zijn drang tot zelfvergoddelijking en de slechts ten
decle als burlcsk bedoclde idcntificatie met den Gekruisigde, anderdcels aanschouwt men hem in doze levensperiode nog op zijn
gunstigst, want pas aan het eind van het bock wordt de epilepticus
ongeneeslijk krankzinnig en tot den Caligula der historie (dit „uitstel" is op zichzelf historisch). Wat voor Pilatus, zijn slachtoffer, de
„nadagen" zijn, dat worden voor hem tot „voordagen", en daar op
den duur Caligula veel mccr als hoofdfiguur imponeert dan Pilatus,
zou men desgewenscht den titcl in dien zin kunnen varieeren. Is dit
een zwakheid van het bock? De compositic!! Gaat het aan, zijn
hoofdfiguur dermate als een konijn door cen slang te laten biologeeren, dat hij meer en meer tot een apathisch toeschouwerschap
vervalt? Maar welbeschouwd staat nergens geschreven, dat een
hoofdfiguur, die behalve als centrum van ecn roman, ook als menschelijk wczen met zijn onberekenbare reactics optreedt, dit niet
mag en clât moet; en het valt niet te ontkennen, dat de consequentie
in het karaktcr van den „loggcn, dikken procurator", den man, die
„niets begrijpt", inderdaad deze is, dat hij ten laatste ook niets meer
doet. Pilatus, reeds in den Bijbel, is typisch een zittende figuur,
en dit wreekt zich hier, zoo niet op den roman, dan toch op hemzelf.
Neen, de intrinsieke zwakheid van de Pilatus-gestalte, en in nog
aanzienlijker mate van die van Maria, moet veeleer gezocht worden
in de merkwaardige, en toch ook weer begrijpelijke onthouding, die
de auteur zich oplcgde met betrekking tot den man, om wien ten-
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slotte de heele roman, en zeker het leven van Pilatus en Maria, in
hun onderlinge verhouding, draait, n.l. Christus. Vooral van Maria
was tenslotte geen bevredigend psychologisch beeld te geven, zonder
dat men weet wie deze man was. Vestdijk nu— was het preutschheid? was het onmacht? was het uit overwegingen van literaire
economie? — dcet niet anders dan de Christusfiguur bekend ve ronde rs t e 11 e n, min of meer volgens de traditie, en teekent daarbij
enkele reacties en reminiscenties op, van Pilatus deels oneerbiedige,
voor een ander deel toch weer van ontzag getuigend, — zijn toespraak tot de eerste Christenen, op bevel van den politieprefect, die
aanvankelijk in potsenmakerij dreigt te verloopen, maakt juist op
het stuk van de persoonlijke herinnering een zekeren indruk, — van
Maria, bijna geheel indirect verteld of sterk „rhetorisch" omgevormd, getuigend van een schier absolute vereering, die wel van
haar uit, maar niet van het „object" uit aannemelijk is gemaakt.
Of was hier gemakzucht in het spel, dezelfde gemakzucht die Pilatus
ervan weerhield het pr oc es van Christus onder de oogen te zien,
en die hier den auteur Vestdijk ervan weerhoudt Christus onder de
oogen te zien? Wij zijn geen vriend van dergelijke parallellen, maar
deze nemen wij voorloopig niet terug.
Eenmaal gegeven deze handicap, — een hoofdfiguur die nauwelijks
uitgebeeld wordt, nog een hoofdfiguur die min of meer wordt uitgeschakeld, en een derde, werkelijke hoofdfiguur die niet buiten op
het boek staat, — mag men zeggen, dat de auteur het er zeer behoorlijk heeft afgebracht. In den Greco-roman bespeurde men nog
te vaak een plichtmatig gezwoeg; maar dit relaas schreef hij klaarblijkelijk met genoegen, en hij gaf den kcizer vat des keizers is, met
behulp van Suetonius ongetwijfcld, maar ook met veel zelfstandige
inventie. De Romeinsche samenleving, de diverse, gelukkig niet
overtalrijke bijfiguren, het milieu der eerste Christenen, het is alles
stilistisch niet zoo erg brilliant, — wellicht als reactie op Couperus
en Querido, — maar toch fantasievol, daarbij sober, en, voor zoover
wij dat weten kunnen, correct geteekend. Trouwens, de stijl neemt
hier en daar toch nog bepaald poCtische allures aan, zoo in de beschrijving van de zwemmers op pag. 219. De Christenen lijken een
beetje erg zielig, maar waarschijnlijk waren zij dat, en de beide
voormannen, Asyncritus en Gorion, zoo ook Harpocras, vallen hier
toch weer buiten. Nog minder dan in „Het vijfde Zegel" mag men
van een historische maskerade spreken: dat Vestdijk costuums en
wapens „bekend veronderstelt", verdient dit keer slechts lof; persoonlijk apprecieerden wij b.v. het trekje, dat de toga's pas besehreven worden, wanneer deze, als gedemodeerd, ook de menschen zaf
moeten opvallen! Enkele anachronismen in de woordkeus — „hengelcollege" en „aftelversje" zijn op het kantje af, zij het ook zakelijk
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allicht niet onjuist — zijn vergeeflijker dan de dwaze wijze waarop
van een Romeinsch ballet een soort Pelleas et Melis ande-opvoering is gemaakt, wat de muzikale begeleiding betreft („leege quinten" en dgl.; in werkelijkheid speelden de Romeinsche orkesten
waarschijnlijk alleen unisono!). En, nu wij toch aan detailkritiek toe
zijn: wanneer legt Vestdijk eens die vervelende gewoonte of om te
pas en te onpas tusschenzinnen te gebruiken, met strepen of hakcn?
P. S. E. lloo
ZAHAROFF
M. REVIS, ZAHAROFF

De Gemeenschap, Bilthovcn; f 1.9o, f 2.50
Dit bock is ccn aanklacht tegen de internationale wapenindustrie : de
figuur van den kanonnenkoning Zaharoff, multi-millionnair, speelbankbezitter en oorlogsaanstoker, diende Revis om zijn afkeer voor
een bedrijf, dat uit den dood millioenen klopt, duidelijk, aan het
eind van het bock zelfs pathetisch te uiten. Basil Zaharoff, de man
met de geheimzinnige afkomst, de azende roofvogel, de leider van
ontelbare, duistere manipulaties is in Revis' werk de personificatic
van het kwade. Hij is de gier, die zich spijst aan menschenlijkcn,
de demon met de koude, allesdoordringende oogen. „Deze oogcn
verraden het karakter van een mensch, die het leven speelt als een
acteur zijn rol, die hartelijkheid kan voorwenden, bedeesdheid, verontwaardiging of ironic al naar het voordeel dat daarvan afhangt;
iemand met de innemendheid van een vleiende kat en de hardheid
van een moordenaar".
Wij zijn niet in staat te beoordeelen in hoeverre het door Revis geschetste beeld van Zaharoff aan den man van vleesch en bloed, die
eens zoo heeft geheeten, beantwoordt. Waarschijnlijk echter lijkt
het ons, dat Revis zijn man — pour besoin de la cause — zeer eenzijdig heeft beschouwd. Wij willen gaarne aannemen, dat Zaharoff
een koud, gewetenloos mensch was, maar ook de meest onmenschelijke figuur heeft vaak kleine, menschelijke zwakten. Revis'
Zaharoff is alleen een demon, een vampier, die het bloed van de
menschheid zuigt.
Grootendcels in het donker verliep het leven van den schatrijken
man, die met evenveel coulance aan vriend en vijand oorlogstuig
verschafte. Twee partijen tegelijk bedienen was zijn geliefkoosde
bezigheid: ieders geld was even goed. ZOO leverde hij vernietigingswerktuigen aan heel Europa, aan heel de wereld bijna. ZOO verzamelde hij de millioenen, waarvan hij er — o ironie — nu en dan
eenige voor liefdadige doeleinden afstond. Hij werd daarom zelfs
in Engeland geadeld. Wij krijgen den indruk, dat over het leven
van Basil Zaharoff eigenlijk zeer weinig bekend is. Slechts enkele
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van de door Revis vermelde feiten staan onomstootelijk vast, gelijk
de auteur zelf toegeeft. Het meerendeel echter berust op gissingen
en circuleerende verhalen. Zaharoff hield ervan dergelijke verhalen
in het leven te houdcn of zelf te verzinnen. Hij was de geboren
mystificator: met do waarheid stond hij dan ook op uiterst slechten
voet. Hij schuwdc het licht; de coulissen van het diplomatieke en
economische leven waren zijn geliefde operatieterrein.
Revis is er in geslaagd een boeiend, bijna dramatisch beeld van het
internationale wapenbcdrijf te geven. Schneider Creusot, Vickers,
Krupp enz. vcrschijnen als onheilbrengende, infectucuzc organismen, wier actie mcdchelpt den oorlog te ontketenen. De onderlinge
betrekkingen, afspraken, concurrentie-tegenstellingen enz. tusschen
de genoemde organisaties heat Revis op waarlijk meesterlijke wijze
gcschilderd.
Aan het cinde van zijn boek laat de auteur een schaduw uit het graf
van den Onbekenden Soldaat te Parijs verrijzen. Het is de gedaante
van een soldaat, die even wankelt en zich daarna op weg begeeft.
Hij loopt langs de hel verlichte boulevards ; niemand ziet hem. Hij
komt buiten de stad en marcheert wel dertig kilometer. Tenslotte
staat hij voor ecn zwaar hek, het hek van het slot Balincourt, cigendom van Zaharoff. De grijze wapenkoning ligt in zijn bed en wacht
op den slaap. De slaap wil niet komen, maar een grijze gedaante
met helm, kapotjas en becnwindselen verschijnt plotseling voor de
ruiten van het vertrek. Een vreemd gclaat met ingcvallen wangen
en baardstoppels staart hem aan. Is het con zinsbegoocheling?
Neen, neen, roept de auteur uit, die zich hier linea recta tot den
beschuldigde, i. c. Zaharoff wcndt. De soldaat bestaat : „Millioenen
vrouwen waren present, als doze soldaat, met haar ellenden, en ook
zij hebben gevraagd: waarom...? Haar verlies was uw winst, Zaharoff. Gij hebt daarmede uw balans in evenwicht gcbracht, en in de
fabrieken van Vickers werd meer geplet dan allcen staal..." Zoo
eindigt het bock in een pathctische aanklacht tegen een bedrijf,
oud als de menschhcid, verwerpelijk en onteerend, maar in al zijn
afschuwelijkheid onvermijdelijk zoolang de menschen oorlog zullen
voeren. J. F. OTTEN
DE VERRASSING IN DE KERSTPUDDING
HENRIETTE VAN EYE, ALS DE WERELD DONKER IS...
N.V. Querido's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam; f 1.75, f 2.5o
Wanneer wij zoo maar zouden zeggen, dat de bundel „Als de wereld
donker is..." uit ecn half dozijn kerstsprookjes bestond, dan zouden
wij velen op een dwaalspoor brengen. Want bij het woord kerstsprookjes denkt menigeen onmiddellijk aan de min of meer ge-
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voelige, soms zelfs sentimenteele geschiedenissen waarvan de geillustreerde tijdschriften omstreeks Kerstmis zoo overdadig voorzien
zijn. Of men denkt aan een ernstiger soort kerstvertellingen zooals
Coolen b.v. ze geschreven heeft. Tot geen van deze beide genres
behooren de vertelsels van Henrietta van Eyk. En toch, er is niet aan
te ontkomen, het zijn kerstsprookjes. Alle sprookjesattributen zijn in
ruime mate aanwezig. Daar zijn wonderen in overvloed, de verdrukte, brave en miskende menschen worden beloond en de kwade
geesten bestraft. Tussclien twee haakjes, met die bestraffingen loopt
het overigens zoo'n vaart niet. Ook spreken, zooals dat in sprookjes
bctaamt, alle mogelijke wezens, die wij in het dagelijksch leven geen
stem tockennen, terdege hun woordje mee. Gedierten en voorwerpen als houtwormen, mum, vlammen, kerstboomengeltjes,
krccften, forcllen en plumpuddingen zeggen te pas en te onpas hun
zegje.
Maar nu het verschil. Want dat is er. Bij de, laten wij het nu zoo
maar tens noemen, normalc sprookjes van de gocde soort zijn wij
gewend dat die verteld worden door een serieus mensch, met ervaring, met gcest, met fantasie, maar heel serieus. Men denke nu
niet, dat ik wil gaan beweren dat Henriette van Eyk niet over ervaring, geest en fantasie zou beschikken. Integendeel, ik ben er van
ovcrtuigd, dat zij die drie eigenschappen in ruime mate bezit. Maar
bij het lezen van due sprookjes heb ik onherroepclijk de indruk gekregen, dat zij verteld worden door een ondeugenden maar goedhartigen kabouter. Deze kabouter steekt letterlijk met alles den
draak. Met Sint Nicolaas, met den Kerstman, met arme menschen,
met rijke menschen, met hun gevoelens en met hun daden. En ondanks al die spotternij blijft het eigenlijke wezen der sprookjes behouden zooals ik reeds zei, het gocde wordt beloond, het kwade bestraft of bekeerd en de wijze lessen zijn vele. De wonderen gebeuren,
al is het dan ook een curious soort van wonderen met een zeer
reeelen ondergrond — men leze maar van de bekeerde buurt in
„Fcest" of van de verrassing in de plumpudding in „Het Wonder"
— maar zij gebeuren toch maar. En als zij niet gebeuren, dan is het
de menschen hun eigcn schuld. Wat doen die sinterklazen in
„December-requisieten" ook uit een averechts gevoel van barmhartigheid zoo ver over hun tijd te blijven en hoe komt het spookmeisje Elisabeth uit „Baron Baithasar vraagt een spook" er bij
zich in dezen nuchteren tijd te midden van de kerstmisvierende
menigte te begeven en kolonels in hun boordje te kriebelen. Dat doet
een waardig spook gewoonweg niet. Zoodoende moet toch alles misloopen. Het cerste vereischte voor een goede gang van zaken in het
leven is toch, dat men overal en te alien tijde zijn plicht op de
juiste wijze en op het juiste uur vervult!
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Maar het wonderlijkste wonder veroorzaakt toch wel de „Kersthaas", een haas „mager van de idealen" die tot straf eenzaam in de
etalage van den poelier achterblijft. Als er echter in de heele stad
geen haas meer te krijgen is, wordt hij de onschuldige oorzaak van
een hausse in kersthazen. Een handig mannetje verkoopt hem bij
opbod en de financieele gevolgen zijn al spoedig niet meer te overzien. Maar met al die transacties wordt de magere haas zclf vcrgeten ; een arm bloemenvrouwtje vindt hem in de goot — dat is haatwonder — en zij en haar buren eten hem smakelijk op.
Moet ik na alles wat ik hier verteld heb nog gaan zeggen, dat Henriate van Eyk een sprookjesvertelster bij uitnemendheid is? Zckcr,
er zijn sprookjes en sprookjes. Maar ik vind deze kostclijk.
C. EGGINK
STOKSTIJVE WERELD
ROEL HOUWINK, EEN MAN ZONDER KARAKTER...
Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam; f 2.9o, f 3.75
Houwink heeft een poging gewaagd om in een roman een psychologisch proces uit te beelden, dat zich voltrekt in een zekeren Herman Maas.
Het verloop is in het kort ongeveer aldus : Herman Maas, afdeelingchef op cen groot Rotterdamsch kantoor, is gctrouwd met Marianne.
Marianne en hij hebocn nimmer het stadium kunnen bereiken,
waarin het huwelijk door wederzijdsche innigheid en verdieping
indcrdaad tot „een heiligen band" wordt. Een der oorzaken daarvan is de „ps) ebische gcremdheid", waaraan Herman lijdt. Hij kan
zich niet geven. Het grootste dccl van zijn innerlijke leven houdt hij
voor haar verborgen. Maar in cen koortsdroom, tijdens een zware
kou, ervaart hij de mogelijkheid van een ander soort verbondenhcid
dan de hunne; zijn verlangen daarnaar concretiseert zich in het
becld van Lucie, een gewezen typistetje van zijn kantoor. Toevallig
komt deze Lucie hem op cen avond, als hij alleen thuis is, opzoeken
om hem hulp, en zelfs pardoes daarop geld, te vragen. Marianne
ontdekt Herman's relatie met Lucie, krijgt argwaan en verbreekt
voorloopig den toch reeds verslapten huwelijksband door het huis te
verlaten. Zij gaat bij een doktersgezin in Arnhem wonen en laat
niets of weinig van zich hooren.
De verecnzaamde Herman, intusschen, heeft het moeilijk genoeg om
zich tegen de intrigeerende nieuwsgierigheid van zijn collega's en
naaste buren te beschermen. De verhouding met Lucie krijgt bovendien een „gevaarlijk" tintje, des te gevaarlijker, omdat zij betrokken
blijkt te zijn in een chantage-affaire, onder pressie van een haar
overheerschenden broer. Het feit, dat zij zich zelve van het leven be-
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rooft, tijdens haar omgang met Herman, bewijst althans, dat haar
gevoelens ten opzichte van hem oprecht zijn geweest. En hij heeft
bij haar de moederlijkheid gevonden, die hij overal tevergccfs in het
leven zoekt.
Haar dood geeft hem vanzelfsprekend een geduchten schok, vooral
daar die samenvalt met den dood van Van Mandel, cen ouderen
man, voor wien Herman cen vcreerende vriendschap koestert en
tegenover wien, alleen, hij het gewaagd heeft zijn hart uit te storten.
Inmiddels komen er brieven van Marianne, waarin zij zinspeelt op
een mogelijke hereeniging. Langzamerhand breekt een zomersche
lente door. Op ecn avond in het Park kijkt Herman in de oogen van
een verlicderlijkten dronkaard en ontdekt er de „goedheid en liefde
van Christus" in. Door al die invloeden gezamenlijk breekt het complex, dat hem van den medemensch isoleerde. Hij voelt zich tegen
Marianne's verzoeningspogingen opgewassen. Ecn gesprek met
een begrijpenden predikant bekroont het werk. Met Marianne
spreekt hij of een week vacantie „aan de rand der Veluwe" door te
brengen. Daar vinden de echtelieden clkaar opnicuw, als man en
vrouw, maar ook als broeder en zuster in het geloof. Zij trekker)
weer in hun huis tcrug, maar nu in een gansch andere verhouding
tot elkander. Een enkele vage zinspeling verraadt, dat hun opzettelijk kinderloos huwelijk nu ook gezegend zal worden.
Voor een geheel ander denkend mensch is het element des geloofs
in de oplossing niet alleen onbevredigend, maar zclfs onbegrijpelijk.
Houwink spreckt hier, in algemeen menschclijken zin, eenvoudig
een onverstaanbare taal. Hij schreef niet voor mij en niet voor velen
onzer, hij schreefvoor cen bcpaalden kring, voor den kring der rechtzinnig Protestanten (als ik het wel heb). Licht men het element „de
liefde en goedheid van Christus in dronkemansoogen" er uit, dan
wordt de psychologische ontwikkelingsgang reeds verklaarbaarder.
Het is heel wel mogelijk, dat ecn droge stokvisch van een man als
Herman Maas door het middelmatige belevenisje van deze „afdwaling" wat rijper en vollediger mensch wordt en voor zijn vrouw,
die vitaler schijnt te zijn, een tikje meer genietbaar. In elk geval is
het proces zelf met striktheid en nauwkeurigheid genoteerd en verantwoord.
Dan blijft tenslotte : de uiterlijke verwerkelijking. Deze doet mij
sterk denken aan dicn kleinen bundel „Novellen" van Houwink, die
ongeveer vijftien jaar geleden verscheen. Hij trachtte daarin te experimenteeren met zijn proza. Die neiging tot experimenteeren is nu
verdwenen. Eerder bedient hij zich nu van een schrijftaal, die ik het
best karakteriseer door er ecn staaltjc van te geven. Jets heel eenvoudigs. Maas gebruikt met zijn vrouw het middagmaal (pag. 6-7):
„Daarna deelde ik haar mijn ongesteldheid mede en begaf mij naar
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onze slaapkamer, waar ik mij met moeite van mijn van zweet doordrenkte kleeren ontdeed en mij te bed legde.
„Nadat zij de vaat gewasschen had, kwam Marianne naast mij zitten en vroeg mij of zij den dokter halen zou. Ik schudde ontkennend
het hoofd."
Dit boek doet mij aan die vroegere novellen denken, vooral, omdat
ook hierin de figuren zoo stijf als een plank, eenzaam en gesloten
zijn, omdat zij zich ook hierin bewegen tusschen voorwerpen, in
kamers, op straten en langs wegen, alsof de wereld nu eenmaal uit
vaststaande normen en vormen bestond, alsof het niet een der aandriften van een schrijver zou zijn, die wereld, die vormen en normen
opnieuw voor ons te ontdekken, in nooit gcziene kleuren, in nimmer
bewust geworden bewegingen.
Hier is alles dood, morsdood, voor het op het papier komt. Hier is
niets gezien, genoten of doorvoeld. Hier is de doodskou en het dorre
geratel van marionetten. Alleen de theoretische conflicten, die zich
ontwikkelen, kunnen misschien een oogenblik bocien. Maar het
blijft die soort droog knappende hersengymnastiek, waaraan het
hart met zijn warmte, zijn vlammen, zijn rhythme en zijn kracht,
nimmer, maar dan ook nimmer deel neemt. C. J. KELK
QUI S'EXCUSE . . . .
MENSCHEN IN DE SCHADUW. MEDEWERKERS: H. TH. DE BOOY, DR.
J. A. H. J. S. BRUINS SLOT, PROF. DR. C. GERRITSON, A. M. W. J. P.
HAMMACHER, DR. K. HEEROMA, DS. W. A. HOEK, A. VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH, ARTS A. HUMANS, WOUTER PAAP, MR. N. STUFKENS. INLEIDING DOOR MR. ROEL HOUWINK.

's Gravenhage, D. A. Daamen's Uitg. Maatsch. N.V., z. j.

Over de gedachten, die dit verzamelwerk bijeen louden, valt moeilijk te spreken zonder den lezer eerst een kort overzicht van de inhoud te geven. Het bevat: een vlot journalistiek praatje van den
secrctaris der N. en Z. Holl. Reddingsmaatschappij over Kerels van
de Kust met een illustratie die niet bij de tekst aansluit; een opstel
van dr. Bruins Slot over den I9e-eeuwsen ,Christen-Staatsman" en
Indischen specialist Keuchenius ; van dr. Gerritson over den invocrder
van het cultuurstelsel en den schepper der Maatschappij van Weldadigheid Johannes van den Bosch, die hij als „physiocraat"
schetst ; van den kunstcriticus Hammacher over den laat- I ge-eeuwsen
schildcr Willem Witsen, den vriend van de tachtigers; van dr. K.
Heeroma over den predikant-letterkundige ds. G. F. Haspels; van
ds. W. A. Hoek over J. W. Swaan, een Achterhoeks predikant; van
mevr. v. Hoogstraten-Schoch over freule Teding van Berkhout, die
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het initiatief nam tot de verzorging van epileptici op protestantschristelijke grondslag in Nederland; van dr. A. Hijmans over dr.
Suffridus Renicus Hermanides, arts te Geldermalsen, mede-oprichter van de Vrije Universiteit en werker op medisch-sociaal gebied;
van Wouter Paap over den musicus-romanschrijver Carl Smulders
en van mr. N. Stufkens over het leven van den „zendeling-werkman" Bink op Nieuw-Guinea.
Waar elke autcur zich een hem-dierbare figuur ter behandeling
koos, zijn al deze schetsen met grote toewijding, maar niet met gelijk
talent, beeldend vermogend en critisch oordeel geschreven. Dat was
te verwachten en het lijkt ons dan ook overbodig in het korte bestck
van deze aankondiging van elke bijdrage te gaan betogen in hoeverre we er een geslaagd karakterbeeld of een gemengd bericht
in zien en de zinnetjes naar voren te halen, waaruit een tekort aan
objectiviteit spreekt, ja, hier en daar ook een zelfgenoegzaam en
oppervlakkig oordeel over dat wat buiten de eigen overtuigingskring ligt.
We vermelden ze slechts in verband met enige opmerkingen die wij
willen maken over deze uitgave in het algemeen en over de inleiding
van mr. R. Houwink, die daarin een soort verantwoording van die
uitgave aflegt. Hij heeft daarvoor meer dan acht bladzijden nodig,
wat op zichzelf te denken geeft. Nu zou men hem gemakkelijk een
driemaal zo lange inleiding hebben kunnen vergeven, wanneer bij
de lectuur zou blijken, dat hij deze gelegenheid eenvoudig aangegrepen had om een lezenswaard betoog te schrijven over een onderwerp, dat ten naaste bij met deze uitgave samenhing. Maar ik meen
er uitdrukkelijk tegen te moeten opkomen, dat hier tot schade van
onze literaire normen een op ander gebied meer en meer gebruikelijke methode wordt toegepast, de methode n.l. om een zondebok
de wocstijn in te sturen... om van eigen zonde de aandacht of te
leiden. Zeker, die zonde is niet zo verschrikkelijk. Het zwaartepunt
van het literair initiatief heeft zich de laatste jaren aanmerkelijk verschoven van den auteur naar den uitgever en in zoverre de laatste in
hoofdzaak het risico van de uitgave draagt, is dat z akelij k verklaarbaar. Er is een hausse in de historische belangstelling en dus zetten
tal van uitgevers populair-historische uitgaven op stapel. Ook een
uitgever van protestants-christelijke lectuur begint een dergelijke
onderneming: een verzamelwerk van korte biografieth door verschillende schrijvers en aangezien hij graag door zijn „eigen", maar
nog liever ook door een ruimer publiek gelezen wil worden, is het
resultaat een boek voor een algemeen publiek bestemd — nergens
althans vinden we iets van een opdracht aan het christelijk huisgezin of iets dergelijks dat de misleidende indruk maakt alsof belangrijke en waardeerlijke mensen in Nederland overwegend tot de

208

CRITISCH BULLETIN

gereformeerde confessie behoren. Dit werk nu dat in zijn volkomen
heterogene en onorganische samenstelling geen ander karakter vertoont dan dat van de uitgevers-spcculatie, en als z oda nig geen
rechtvaardiging behoeft, want wie zal een koopman verbieden zich
op de markt in te stellen, vindt een inleider bereid tot een zwaarwichtig-bespiegelende literaire rechtvaardiging van zijn inhoud
door... zich tegen andere uitgevers-speculaties te keren en van zijn
niet passende titel met een aantal spitsvondigheden. „Menschen in de
schaduw"? Joh. v. d. Bosch, plattelandsdokterszoon zonder scholing, die gouverneur-generaal, graaf en rechterhand van Willem I
werd? Mr. Keuchenius, op zijn 2ge jaar Raadsheer in het Hooggerechtshof van Nederlands-Indie, later Kamerlid en minister? De
schilder Willem Witsen, wien niemand in onze cultuurgeschiedenis
zijn voorname plaats in de kring der tachtigers ontzegd heeft?
Haspels, die naar Nederlandse traditie als predikant-literator zeker
meer waardering heeft gevonden dan waar hij als literator aanspraak op kon maken? Noch op hen, noch op de overige in dit boek
behandelde personen is o. i. van toepassing wat R. Houwink in zijn
inleiding schrijft over: „menschen, die in verhouding tot de werkelijke beteekenis van hun persoonlijkheid niet of nauwelijks door ,de
wereld' zijn opgemerkt of in herinnering gehouden". En wanneer
prof. Gerritson den inleider nog te hulp komt, door ons te verzekeren,
dat hens „Over de schitterende officieele persoonlijkheid van Van den
Bosch de zwarte schaduw van het liberale oordeel over het cultuurstelsel" is gevallen, maakt hij het al niet beter.
Men kan zich afvragen of dit een noodzakelijk bock is en ook of er
alleen noodzakelijke boeken moeten verschijnen. Maar zeker noodzakelijk voor de literaire critiek in een tijd van verwarde gevoelens
en overtuigingen als de onze is het om de eis te stellen, dat een boek
zich voordoet als wat het is en dat geen zwaarwichtige inleiding die
doelstelling camoufleert in plaats van hem te verhelderen.
A. ROMEIN-VERSCHO OR
DE ACHTTIENDE EEUW EN WIJ
DR. H. BRUGMANS, DIDEROT ( I 713-1784)
152 p.p. Amsterdam, Holkema & Warendorf
Er bestaan in de tegenwoordige wereld naast de vele onverkwikkelijke ook nog een aantal verschijnselen van opwekkender aard. Een
daarvan zie ik in wat men de renaissance van de 18e eeuw zou kunnen noemen. In de modern-marxistische school, die zich in intellectuele en universitaire kringen, vooral in Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Staten op een groot en groeiend aantal aanhangers beroepen en beroemen kan, is die receptie der 18e eeuw zelfs een be-
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wust programpunt. Daarnaast kan men o.a. wijzen op die zeer
merkwaardige kentering van de natuurrecht-gedachte, die als zodanig weliswaar veel ouder is dan de 18e eeuw, maar die in de 18e
eeuw toch zeer bijzondere triomfen gevierd heeft. We zien die herleving zowel bij de katholieke, neo-thomistische juristen als ook bij
die wereldlijke rechtsschool, die haar oorsprong heeft in Francois
Geny's oorlogsverklaring aan het „rechtsfetisjisme", waaruit een
algemeen streven ontstaan is om de nog levende elementen uit de
oude natuurrechtleer te redden.
Wij menen de oorzaak dier renaissance van de 18e eeuw te mogen
zoeken in een overeenkomst in denkvorm tussen die eeuw en de
onze. De grondslagen van beider denken zijn het totali t a ir e en
het relativerende er van, of wil men een woord: het dialektische.
En men zal wel niet ver mis zijn, wanneer men die grondslagen in
beide gevallen terugvoert op het verwarde van de tijd, dat de aandacht van het speciale aftrekt en richt op het geheel (totalitair), terwijI het denken tegelijkertijd in en door die verwarring zich genoopt
ziet de betrekkelijkheid van de delen in het geheel te erkennen
(relativisme). Het beste bewijs, hoe diep deze wijze van denken in
onze tijd verworteld is, is misschien nog wel dit, dat het fascisme,
ofschoon, voorzover het denken is, als reactie op deze tijdgeest ontstaan, nochtans zekere elementen van dit totalitaire en relativerende
denken erkent en hanteert.
Het is hier de plaats niet om in den brede aan te tonen, hoe die
zelfde elementen nu ook voor het 18e-eeuwse denken beslissend geweest zijn — en vermoedelijk uit dezelfde oorzaken. Wel mogen we,
wanneer we deze stelling een ogenblik als juist aanvaarden, op
grond van het bovenstaande een sterke toename van de literatuur
over de ilie eeuw en de 18e-eeuwse denkers verwachten. En die
zien we dan ook inderdaad.
Wanneer we ons tot Diderot bepalen, dan komen we al spoedig een
aantal uitspraken tegen, die dat bevestigen. H. Brousson schreef in
1932 in de „Nouvelles litteraires" van 9 April een artikel onder de
veelzeggende titel „Diderot, homme du jour" en daarin schreef hij
„il est actuel". Jean Thomas schreef in hetzelfde jaar een boek over
hem: „l'Humanisme de Diderot" en daarin op blz.r r : „Aujourd'hui
il est a la mode. Son nom revient a tout moment sous la plume des
chroniqueurs, des critiques d'art ou de romans. Sa biographie est
dans toutes les mains, sa correspondance inedite est annoncee cornme une „nouveaute" sensationelle. Les philosophes eux-mernes lui
donnent une petite place dans leurs etudes". En dat dit niet overdreven was, bewijst de literatuurlijst achterin, waar we sinds 1922,
dus in tien jaar tijds, niet minder dan 15 aan Diderot gewijde werken vinden opgesomd.
14
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En die lijst is in elk geval niet compleet. In 1924 verscheen het werk
van den Rus Luppol, dat niet vermeld wordt. En dat ook na '32 die
stroom niet is opgedroogd, bewijst o. a. ditzelfde Russische werk,
dat in 1936 in Franse vertaling verschenen en hier te lande besproken is door Ter Braak in „Groot-Nederland", Dec. no. van dat
jaar. Dat bewijst ook het boek van Dr. Brugmans, dat we hier aankondigen en dat o. a. de aanleiding voor mij geweest is om op die
eigenaardige overeenkomst in denkvorm tussen de 18e eeuw en de
onze, waarvan boven sprake was, nader in te gaan.
Of er misschien ook „fouten" in dit boek staan, of misschien, wanneer de chronologie van Diderots werken hechter gefundeerd zal
zijn dan zij nu nog is, het een en ander hergroepeerd zal moeten
worden, of het wellicht niet, bier en daar, toch nog dieper gefundeerd had kunnen worden, zullen specialisten moetenuitmaken. Ik
verklaar mij daartoe gaarne volledig onbevoegd. Maar wat ik wel
weet, is dat, gegeven het bij uitstek moeilijke en „onpopulaire" onderwerp, Dr. Brugmans er in geslaagd is, een boek te schrijven, dat
de belangstellende (en niet alleen de befaamde belangstellende leek,
maar ook de belangstellende cultuurhistoricus, -filosoof, -phycholoog, -socioloog, of hoe men dat wezen maar noemen wil) met
vrucht zal lezen. En ik kan dat weten, omdat ik uit ervaring spreek.
Dat wil uiteraard niet zeggen, dat ik er helemaal geen kritiek op
heb. Zij laat zich samenvatten in wat ik een zekere slordigheid zou
willen noemen, die zich misschien laat verklaren uit schr's betrekkelijke jeugd, misschien ook uit de mij overigens niet bekende bijzondere omstandigheden, waaronder het boek ontstaan is, en waaronder tegenwoordig helaas nu eenmaal bijna alle boeken ontstaan,
overbelast met werk als wij alien zijn, opgejaagd door uitgevers en
afgeleid door de ontreddering van de wereld om ons heen. Want hoezeer ook ik tot de verklaarde aanhangers van dat totalitaire en relativerende denken behoor, de gevaren ervan ontveins ik mij niet.
We zien nu eenmaal het algemene en betrekkelijke van alles en hoeveel voordelen dat moge bieden, de grote moeilijkheid daarbij is
uiteraard om het detail niet te verwaarlozen, dubbel moeilijk onder
de boven geschetste omstandigheden, die echter niet te elimineren
zijn, omdat zij tegelijk oorzaak en gevolg van deze onze denkvorm
en er daarom onafscheidelijk van zijn.
Maar aangezien dit boek een herdruk — waarbij dan de schr. ook
gelegenheid moge vinden er een nu smartelijk gemiste inhoudsopgaaf en register aan toe te voegen! — dubbel en dwars verdient, wil
ik hier een aantal dier „slordigheden" opsommen, op gevaar of van
voor het vervolg als „deurwaarder" — zo beet dat immers sinds
Du Perrons hartstochtelijke Multatuli-verdediging? — te boek
te staan.
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p. 9: „Colbert... stichtte een aantal overzeese Compagnieen, doch
het resulcaat bleef vrijwel passief". Bedoeld is wel: negatief.
p. xi: „Eens zou deze revolutionnaire bourgeoisie ged a an maken
met de politieke en sociale vormen van het oude koningschap", is
geen Nederlands!
p. 12 : „Hij was een man, die bijna alles wist en 'neer dan alles begreep." Met zulke overdrijving belastert men zijn held.
p. 12: „[Diderot] de grondlegger van het dialectisch materialisme".
Hier verraadt de schr. een gebrek aan kennis van de voorgeschiedenis van zijn onderwerp. Over de „stamboom" van het dialectisch
materialisme, zoals o.a. ik die gegeven heb in de Encyclopedie van
Winkler Prins IV, materialisme, dialectisch, valt misschien te twisten,
maar ik had zeker gelijk, daar niet pas bij Diderot te beginnen.
p. 22 : „Men kan Diderots consequente materialisme al weer niet
verklaren met een beroep op zijn afkomst uit de meest linksstaande
groep der toenmalige Franse samenleving." Misschien niet, maar
Brugmans tegenwerpingen, dat Denis, zijn broer, kanunnik is gebleven, dat een ander atheist, D'Holbach, een Duitse baron was,
snijden toch geen hout. Het gaat hier immers om een verklaring
van een sociologisch en niet een psychologisch verschijnsel, d. w. z.
de verklaringswijze gaat alleen op en pretendeert alleen op te gaan
„in het groot", voor de groep, niet „in het klein", voor den enkeling.
p. 23 : „dat hij er eens de fundamenten... mee zal weten te ontbinden". Laten fundamenten zich ontbinden en dat nog wel „meedogenloos en weergaloos"?
p. 29 : „Wat hier wordt overboord gezet, is... heel de traditie van
het Middeleeuwse, scholastische denken". Zelfde opmerking als bij
p. 12, 2 : het middeleeuwse, scholastische denken was allang overboord gezet; wat hier overboord wordt gezet is het gebondenrenaissancistische denken.
p. 31 : „On veut que Dieu fasse briller le m ec h ant". De vertaling,
in de noot, wekt de indruk alsof: mechant = onschuldige, wat toch
wel niet de bedoeling is.
p. 96: „Zoals men in de natuurwetenschappen een bijproduct verwaarloost". Is bedoeld: in de industrie?
p. 1o3 : „Gaarne zouden wij hebben gehoord, wat nu precies de
force i n time der moleculen is". Dit lijkt mij een lekenvraag, waarop zelfs de moderne fysica geen antwoord kan geven (zie prof.
Kramers„ Wat is materie ?"). Men kan het uitblijven van een antwoord bij Diderot dus kwalijk aanvoeren als bewijs, dat „zijn redenering hier verward wordt".
p. 113 : „Zo eindigt Diderots stelsel in een vraagteken". Ja wel,
maar niet alleen dit. Ik meen, dat Brugmans hier verder had kunnen
komen, wanneer hij tevens opgemerkt had, dat Diderot hier de

212

CRITISCH BULLETIN

vinger op een der moeilijkste problemen van ons verstaan legt: op
de inadaequaatheid van de menselijke taal.
p. 114: „de ne pas se surfaire la vie": „de waarde van het leven niet
te overschatten"? Brugmans kent natuurlijk beter Frans dan ik,
maar mij lijkt in alle bescheidenheid de bedoeling van Diderot
juister weergegeven met: van het leven nict meer te vragen dan het
geven kan"; het is misschien niet meer dan een nuance-verschil,
maar in zover, meen ik, toch wezenlijk, omdat in mijn vertaling de
juist hogs waarde, die de 18e ecuw in het algemeen en Diderot in
het bijzonder aan het leven toekende, bewaard is gebleven.
p. 116: Bij de bespreking der „morale naturelle" van Diderot had
dunkt mij noch een verwijzing naar Kants normatieve ethiek noch
anderzijds een naar de natuurrecht-opvattingen mogen ontbreken.
Juist dit punt was als aangewezen geweest, om die typische positie
van Diderot en de 18e eeuw te laten zien: sterk gebonden aan de
traditie, maar door hun revolutionnair elan van kleinburgers tegelijk die traditie vernieuwend. Het is een van de plaatsen, waarop ik
zoeven doelde, toen ik het vermoeden uitsprak, dat het boek hieren-daar dicper gefundeerd had kunnenworden. Bij Rousseau b.v. hebben we, anders weer, maar in wezen toch dezelfde tussenpositie tussen
verleden en toekomst, of concreter: tussen natuurrecht en Kant.
p. 121 (noot) : „Ik ben geneigd te denken, dat al wat wij hebben gezien, gekend en gehoord... in ons bestaat, zonder dat wij het weten".
Of we op grond hiervan zover mogen gaan, met Brugmans, te zeggen „de Freudiaanse voorstelling van een on- of onderbewuste herinnering naast de bewuste, was bij Diderot aanwezig", waag ik toch
te betwijfelen. Ik kan het niet bewijzen, maar ik veronderstel, dat
die voorstelling op zichzelf veel algemener is en in ieder geval begint het specifiek-Freudiaanse toch pas bij de conceptie, dat deze
onbewuste herinneringen I° van zeer speciale aard zijn en 2° zeer
bepaalde ravages in het bewustzijn kunnen aanbrengen.
p. 123: „bij de grote voorlopers der Verlichting: bij Rabelais en
Montaigne". Dit etiket lijkt mij niet onbedenkelijk. Indien men het
begrip „verlichting" wil handhaven, rekke men het niet tot zulke
typische renaissancisten uit.
p. 132: Bij de voortreffelijke slot-passage van dit hoofdstuk mis ik
het citaat uit een brief aan S. Volland: „Le spectacle de l'injustice
me transporte quelquefois d'une telle indignation que j'en perds le
jugement et que, dans ce delire, je tuerais, j'aneantirais (gec. bij
Thomas, „L'humanisme de Diderot" p. 58). Ik mis haar te smartelijker, omdat zij zo goed als uitgangspunt had kunnen dienen voor
die schijnbaar zo wonderlijke, maar van dit citaat uit toch weer zo
begrijpelijke „inbraak" van het romantische in het rationalistische,
waar, bij mijn weten, nog geen cultuurhistoricus een aannemelijke
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verklaring voor gegeven heeft en die ook Brugmans, daarom wel,
buiten beschouwing heeft gelaten.
Deze losse aantekeningen willen, zoals gezegd, niet meer zijn dan
enkele vingerwijzingen voor den auteur bij een herdruk, die hij al
of niet opvolgen kan. Ik geef ze, zoals dat bij een promotie heet,
„slechts als blijk van mijn oprechte belangstelling in dit bekwame
werkstuk". Want ik beschouw dit werk — mijn aanmerkingen mogen dit niet verdoezelen! — niet alleen als een welkome bijdrage ter
verheldering van het 18e-eeuwse, maar tegelijk als een tot het
denken van onze eigen tijd, dat ik in de aanhef van doze bespreking
immers als daarmee ten nauwste verwant gesteld heb. J. ROMEIN
SMIJERS' MUZIEKGESCHIEDENIS
ALGEMEENE MUZIEKGESCHIEDENIS, GEILLUSTREERD OVERZICHT DER EUROPEESCHE MUZIEK VAN DE OUDHEID TOT
HEDEN, ONDER REDACTIE VAN PROF. DR. A. SMIJERS
Uitg. Mij. W. de Haan N.V. Utrecht; f 7.90
Wanneer men deze Algemeene Muziekgeschiedenis beoordeelt, kan
men zich op verschillend standpunt stellen: men kan zich verplaatsen in de verwachtingen, welke de vakmusicus omtrent deze uitgave
koestert, men kan het bock toetsen aan de behoeften van den muziekstudent, en men kan bovendien nagaan, in hoeverre het aan de
verlangens van den geinteresseerden leek tegemoet komt. Volgens
het voorwoord van Prof. Smijers is deze Muziekgeschiedenis immers
zoowel voor vakmusici en muziekstudeerenden als voor ontwikkelde
leeken geschreven. Zulk een opzet is altijd uitermate riskant. Wie
een historisch onderwerp zoo te behandelen weet, dat zoowel de
ingewijde in het vak als de weetgierige buitenstaander er volkomen
door bevredigd wordt, moet een superieure beheersching van de
stof kunnen paren aan een eenvoudige en klare betoogtrant, waarin
allerlei termen en begrippen welke voor den vakman „gesneden
koek" zijn, ten behoeve van den leek zoo bondig en bovendien zoo
onopvallend verklaard worden, dat de vakman op zijn beurt aan
deze elementaire behandeling geen aanstoot behoeft te nemen.
Naar dezen middenweg hebben de medewerkers aan deze Algemeene Muziekgeschiedenis blijkbaar niet gezocht. Zij zijn vrijwel
alle op hun musicologisch standpunt blijven staan en daarom mag
het wel onderstreept worden, dat dit bock inderdaad, zooals het
voorwoord zegt, voor den ont wikk el d e n leek geschreven is. Hij
wiens muzikale eruditie niet ver rijkt, mag naast dit bock wel een
lexicon leggen. Dit behoeft natuurlijk geen bezwaar te zijn, maar
wel wind ik het een bezwaar, dat juist die perioden, welke den leek
het sterkst plegen te interesseeren, soms zoo weinig animeerend, ik
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zou bijna zeggen: zoo ongeinteresseerd behandeld zijn. Ik heb hier
voornamelijk het hoofdstuk „Van Beethoven tot Wagner" van Prof.
Dr. F. v. d. Mueren op het oog. Daar ons concertleven — men mag
dit juist of fout vinden, doch dit doet bier niet ter zake — grootendeels op deze periode drijft, gaat de belangstelling van den leek
hier uiteraard het sterkst naar uit, en het is daarom dubbel te betreuren dat de medewerker, wien dit toch aantrekkelijk onderwerp
werd toevertrouwd, zich zoo slordig en lusteloos en met zulk een
grif gebruik van gemeenplaatsen van deze taak gekweten heeft.
Ook de andere Vlaming, die aan deze uitgave heeft medegewerkt : Dr. R. Lenaerts („Van Monteverdi tot Bach") heeft
zijn taak met een al te kennelijke plichtmatigheid verricht. Men
versta mij wel: ik eisch van een dergelijk werk niet, dat het „smeuig"
is geschreven. Aan oppervlakkig popularisme heeft de muziek-publiciteit in ons land al genoeg te lijden, helaas. Doch het gaat bier
tenslotte toch over muziek, over een ding van vreugde zou Diepenbrock zeggen, en dan verlangt men in een geschrift, dat niet
in de ecrste plaats een streng-musicologische strekking heeft, toch
wel iets meer dan een dorre opsommingen van feiten en een traag
relaas! Vooral wanneer het een periode betreft, welke aanspraak
mag maken op de belangstelling en de liefde van den leek. Aan
dit bezwaar zijn Dr. E. Bruning („Oudheid en Gregoriaansch")
en Prof. Ch. v. d. Borren („Van Hucbald tot Dufay") evenmin
ontsnapt, doch deze perioden dragen uiteraard een meer wetenschappelijk cachet en het opstel van V. d. Borren heeft in ieder
geval de verdienste, dat het o. m. een leesbare compilatie geeft van
F. Ludwig's knappe, doch onleesbare studie over een belangrijk
deel van dit onderwerp.
Wanneer ik de overige hoofdstukken van het standpunt van den
ontwikkelden leek beschouw (een vaktechnische bespreking is bier
immers minder op haar plaats), kan ik tot een warme aanbeveling
overgaan. Prof. A. Smijers behandelde de periode van Ockeghem
tot Sweelinck in een klaren en rustigen stijl, welke dit grootsche tijdperk in al zijn glans voor ons plaatst. Eduard Reeser beijverde zich
om de figuren, die in de periode tusschen Bach en Beethoven te zeer
op den achtergrond gebleven zijn, te rehabiliteeren en hij deed dit
op aantrekkelijke wijze, aan de hand van vele muziekvoorbeelden.
J. Daniskas geeft een intelligent beeld van het tijdperk van Wagner
tot de Modernen. Hij is wel eens al te uitvoerig en het feit, dat
Diepenbrock haastig wordt afgedaan, nadat figuren als Mahler,
Strauss en Reger in den breede zijn behandeld, is in een Nederlandsch werk m.i. moeilijk te verontschuldigen. Pijper's hoofdstuk
„Van Debussy tot Heden", geeft in kort bestek diens bekende,
soms aanvechtbare, doch altijd belangwekkende visie op de con-
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temporaine stroomingen. Dat deze muziekgeschiedenis, waaraan
schrijvers van zoo uiteenloopenden aard en ambitie medewerkten,
van een eenigszins ongelijk gehalte moest worden, was te voorzien.
Doch de weegschaal slaat ongetwijfeld door naar die zijde, waar
de muzikale waarden liggen opgetast. En het doet mij genoegen,
dat de bijdragen van Prof. Smijers en zijn leerlingen hierbij den
doorslag gegeven hebben. Want op den Utrechtschen hoogleeraar
en zijn jonge school is onze hoop voor de toekomst van de Nederlandsche musicologie grootendeels gevestigd. WOUTER PAAP
HET LEVEN VAN EEN STAATSMAN
GEORGES SUAREZ , BRIAND ( I 904-1914)
Plon, Parijs
Het tweede deel van deze uitvoerige levensbeschrijving, die er in het
geheel vier zal omvatten, ligt er nu. De schrijver is ermee tot den
oorlog genaderd. Deze den jaren geven een beeld van snelle opkomst, een schielijk gcgroeide plant, die de tijdgenooten cer met
bloemen- dan vruchtcnweelde verblindde en die zooals weinigen
den langen winter van den oorlog doorkwam zonder zich in een
broeikas te bchoeven of to zonderen.
Het is een gewoonte, die jarcn als zorgeloos te kenschetsen. Wie toen
leefden zouden een thans onbestaanbaar geluk gekend hcbben. Zij
behoefdcn zich niet elken ochtend op hun courant te storten om zich
te vergewissen of niet in den nacht een oorlog uitgebroken was. De
kroniek had toen den tijd zich met de escapaden van bizarre individuen bezig te houden. Briand zelf kwam door de poort van de
scheiding tusschen kerk en staat in de hooge politiek. Op dat punt
evcnals op alle andere nam hij een bemiddelende positie in. Toen
al had hij zich tot taak gesteld schokbreker te zijn. De slagen deren
deze nuttige instrumenten niet. In het bewustzijn van Briand moeten de voldoeningen de ontgoochelingen overtroffen hebben, al mag
men zeggen, dat zijn politiek bankroet heeft gemaakt. Aan het einde
van zijn leven kan hij dit niet zich zelf geweten hebben. De gang van
zaken in Duitschland moet hem veeleer het ongelijk van hen hebben
ingeprent, die hem dwarsboomden en daarmee koren droegen op de
molen, van wie er nu aan het roer zijn.
Het illusionnaire in zijn gedragslijn komt bij Suarez onvoldoende
uit. Het kon niet anders, sinds hij zich tot taak stelde een lofredenaar
van den staatsman te worden. Op deze voorwaarde moeten de nakomelingen hem diens papieren ter beschikking hebben gesteld. Een
pleidooi is dit boek aldus geworden, waarmee de beteekenis van den
gevierde wordt verkleind. Maar als een werk van historische waarde
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wordt het niet in de eerste plaats gelezen. Het is een „documentaire"
vol menschelijke trekken.
Suarez volgt dat grillige, zij het door enkele eenvoudige gedachten
of gevoelens beheerschte leven zooals een secretaris vol begrip dit
zou doen. Hij houdt bij en teekent of raapt op wat de „patroon"
achteloos laat slingeren. Suarez doet het levendig en met warmte.
De figuur Briand leent zich tot zulk een behandeling. Van geleerdheid moest hij niets hebben. Er was het persoonlijke contact, het
sprankelende gesprek, de anecdote, de glimlachende skepsis, de onverstoorbaarheid, al kon hij van zich afbijten, de hartelijkheid en de
sterke overtuiging, dat alles beter is dan opnieuw oorlog. Deze
richtlijnen waren vaag, maar schiepen een klimaat. Dit relaas van
voor '14 bewijst de waarde van het atmospheer scheppen toen van
iemand, die in dit opzicht verwantschap met een kunstenaar van
den tweeden rang had. Een monster van buigzaamheid, zooals
Barres hem noemde, die hem „wel mocht", ondanks alles wat hen
scheidde. Een man, voor wien de salon van mevrouw de Caillavet
en de omgang met Anatole France de vestibule waren van het
wereldsche verkeer, waarin hij, tegelijk jacobijn en aristocraat, gebrand op gelijkhcid, maar moeilijk in het erkennen van gelijken,
democraat en autoritair, sociaal vooruitstrevend en anti-socialist,
atheist en vol van een revolutionnaire mystiek, patriot en internationaal gericht, zich gelijk overal met gemak bewoog. Hij „was pas
waarlijk gelukkig, als een vrouw hem aan het koord hield en zijn gewaarwordingen vernieuwde op den klank van haar geheime gevoelstrillingen. Het „lyrisme amoureux" was noodig voor de beheersching
van zijn geestelijke mechanisme. Hij putte er zekerheden uit, die de
vlietende werkelijkheden hem onthielden." H. VAN LOON
ODYSSEE VAN EEN ROMANSCHRIJVER
JOHN DOS PASSOS, JOURNEYS BETWEEN WARS
London, Constable, 1938, I2S. 6d.
Wanneer men verre reizen doet... Dos Passos h e eft verre reizen gedaan en hij weet daar heel wat over te verhalen, en op een manier
die onze aandacht gevangen houdt. Maar de auteur van Manhattan
Transfer en van de trilogie U.S.A. doet het nu eenmaal graag allemaal een beetje anders dan anderen en men moet ook bier eerst
weer even wennen aan zijn bizarre beelden en woordklonteringen
en verdere manierismen. Daarbij schijnt zijn vermogen tot het in
zich opnemen van indrukken vrijwel onbegrensd en zijn hartstocht
om alles wat zijn gretige zintuigen waarnemen direct op het papier
te smijten al evenzoo, zijn schrijversbezetenheid staat hem niet toe
eenig detail te vergeten, en alle geluiden, alle kleuren en geuren
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worden met een ware beschrijvingswoede als het ware tegelijk geregistreerd. Dat alles stelt het uithoudingsvermogen van den lezer
meermalen op een zware proef, maar hij doet toch beter het niet op
te geven, want deze overlading en dit koortsachtig tempo — waarvan men trouwens in de vele anecdoten, gesprekken en reportages
weldoende adempauzes krijgt — zijn de keerzijden van een vitaliteit, die alles even intens beleeft en weergeeft, en in dit vermoeiende
Engelsch is niettemin het eigene, de sfeer en de stemming van de
bezochte, zoozeer in karakter verschillende landen en volken suggestief gegrepen.
Dat de literaire vrijbuiter Dos Passos ook overigens niet maar zoo
een gewoon reisverhaal zou schrijven was te verwachten, en zijn
book is dan ook en passant een overzicht in vogelvlucht van twintig
bewogen jaren wereldgebeurtcnissen. En hij bepaalt zich niet tot de
contemporaine geschiedenis, hij mag graag een beetje mijmcren
over het verleden of een parallel trekken tusschen gisteren en vandaag. Reeds op bladzijde 15, tweede hoofdstuk van het eerste dcel,
dat The Discovery of Rosinante is gctiteld, ontmoct hij in Castilie
Don Quichot en Sancho Panza in levenden lijve. Dos Passos heeft
vooral voor Spanje, of lievcr voor de vele Spanje's die er zijn, de
j uiste „feeling", in Andalusia herkent en bewondert hij 1 o fl amenc o,
nader aangeduid als „something that is neither work nor getting
ready to work", en in Madrid tiene el sentido de to castizo,
heeft hij gevoel voor... Het zou pagina's vragen om uit te leggen wat
de Madrilenen nu precies verstaan onder lo castizo, en het zou
onder alle omstandigheden een onbevredigende uitlegging blijven
van wat nu eenmaal niet met andere woorden gezegd kan worden,
maar Dos Passos vat het begrip niet onverdienstelijk samen in den titel
van het betreffende hfdst.: „Wat de Agora was voor de Atheners".
Tusschcn to flamenco en to castizo vliegen wij even over naar
het Mexico der vele revoluties, waarvan wordt gezegd, en aannemelijk gemaakt, dat de geest van den grooten rebel Zapata er nog
immer de gemoederen niet tot rust laat komen, en dan duikt de
wereldreiziger plotscling weer op in Parijs. Het is Maart 1937, een
paar dagen na de bloedige botsingen te Clichy tusschen vuurkruisers en aanhangers van het volksfront. Onze Odysseus spreekt met
vertegenwoordigers van beide zijden en hij heeft o.a. een interview
met Leon Blum, toen nog minister-president. Hier is een close-up:
„De heer Blum... begon te spreken op den toon van een dokter, niet
bepaatd overheerschend, maar zeer beslist. Hij is een helder en
schrander spreker, altijd een slag voor met een nieuwe wending als
je lippen het woord Spanje wilten vormen. Wanneer je hem weer
verlaat aanvaard je voorloopig zijn diagnose, maar als je dan voorbij
het groepje vaalkleurige ambtenaren van den geheimen dienst, dat
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op de kleine steenen binnenplaats van het ouderwetsche heerenhuis
staat te wachten, bent gegaan en weer op straat staat in de door het
jonge groen van de boomen schijnende lentezon, begin je je de
vragen te herinneren, die onuitgesproken zijn gebleven, als de symptomen waarover je vergat den dokter te raadplegen." Maar om
Blum op voile kracht in actie te zien moet men hem meemaken in
de Kamer. „Na het souper is het tooneel gereed voor Blum's rede
ter verdediging van zijn politick. De rede is helder, zakelijk en blijkbaar openhartig; de beer Blum heeft ongetwijfeld meer hersens dan
zijn collega's. Maar zijn spreken wordt voor mij een beetje bedorven
door den huilerigen apologetischen toon van zijn stem. Hij heeft de
eigenaardige gewoonte onder het spreken zijn handen tot vuisten te
ballen en weer open te spreiden, om ze dan bij elkaar te brengen
alsof hij zich zelf de hand wilde drukken, maar in plaats daarvan
sluit en ontsluit iedere hand zich afzonderlijk. In de rede zelf zijn
echter momenten van onverwachte waardigheid en kracht. Je herinnert je dat menschen van alle partijen je hebben gezegd dat de beer
Blum geen Ramsay MacDonald is." Maar het is voorjaar en er is
nog een ander Parijs dan het Parijs van den partijstrijd. „Parijs in
de lente is prettig als een song in een musical comedy, als je je vrij
kunt maken van zulke corvceen als het interviewen van politici of
het wachten in hun naargeestige antichambres, waar de meubelen
en de vloerkleeden en de bleeke lakeien met hun niet erg schoone
frontjes en witte dassen en hun slecht geschuierde livreien den indruk maken of ze nooit zijn vervangen sedert de dagen van den
Zonnekoning. De kastanjes loopen uit. Nu en dan breekt de zon door.
In het wijde stuk lucht boven de Place de la Concorde stapelen zich
rose wolken op, breken in regenbuitjes en drijven dan weer weg...
De stad geeft je het gevoel van iets veiligs en permanents in een veranderende wereld van geweld. Het is bijna het middeleeuwsche gevoel als van een stad binnen haar wallen. Het gevoel of deze steenen
spreken van de excentriciteiten van generaties van Parijzenaars. In
de tuinen van de Tuilcrieen wandelde een vrouw, zij leek het type
van de bedaagde concierge, met een vos aan een touw. Een oude
geelharige bond draafde er naast om andere honden weg te jagen.
In de Samaritaine verkoopen ze boa's per meter. In een der etala es
stond met groote letters LES VAMPIRES SONT ARRIVES.
,Vleermuizen zijn lieve diertjes om te vertroetelen', zei een dame
met wie wij lunchten„zij vouwen zich net op als paraplu'tjes.
C'est tellement gentil'."
Van zulke impressies, snapshots en instantanees is het bock vol, al
zijn zij niet allemaal even liefelijk. In Tiflis bijvoorbeeld (het is
1921) ,,...sterven twintig menschen per dag aan cholera, veertig per
dag aan typhus, ongerekend de velen die sterven waar niemand hen
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vindt." Niettemin is er een groot internationaal proletarisch poezie
feest, en Dos Passos gaat er heen, maar voor hij zich red rekenschap kan geven van wat er eigenlijk met hem gebeurt zit hij op een
podium tegenover een duizendkoppig publiek, dat ook den sympathiseerenden grooten Amerikanski Poait zijn werk wil hooren reciteeren. Het eenige dat het slachtoffer zich in zijn verwarring kon
herinneren was een nursery rhyme uit zijn jeugd, dat hij er hortend
en stootend uitbracht, maar ook deze revolutionnaire uitbarsting
werd met daverend applaus begroet, evenals al de andere voorgedragen verzen in het Armenisch, Georgisch, Turksch, Perzisch, Russisch, Duitsch en wat al meer, die natuurlijk door geen tien menschen in de zaal allemaal konden worden verstaan, en in een opgetogen stemming van kameraadschap en verbroedering ging men
weer uiteen. Maar op weg naar zijn bed komt de bezoeker voorbij
het gebouw van de Tsjeka en de idylle valt kapot als hij slapeloos
moet denken aan de arme duivels die „onder de wielen zijn geraakt
van de zegekar der revolutie, zooals er altijd menschen onder de
wielen raken bij icdere beweging vooruit of achtcruit van den stoomwals der menschheid. De gevangenis is de hoeksteen der vrijheid,
dacht de Eastbound American voor hij in slaap viel." Er is in de
sectie Russian Visa meer over Tsjeka, Geepeeoe en andere terreur,
en het is geen prettige lectuur. Vooral in Moskou vindt de westerling een sfeer van koppige vastberadenheid, van tot barstens toe geladen spanning als van een land in oorlog, en een steil dogmatische
rechtlijnigheid van doctrine, die geen soepelheid en geen nuances
kent en alles wat maar even van de „generale lijn" afwijkt genadeloos vernietigt. Dos Passos' sympathieen gaan naar links en hij weet
bovendien ook in de Sovjet Unie aan de grimmigste zaken nog wel
den komischen of absurden kant te ontdekken, maar als hij eindelijk
weer in den trein naar het westen op het sein van vertrek zit te
wachten, is het met een gevoel van nog niet heelemaal gerust gestelde opluchting. „Het is als het wachten op de liftkooi, die je weer
naar boven zal brengen uit een mijn, als het verlaten van een
cementfabriek, als het omhoog klimmen langs de smerige ladder
uit de machinekamer van een stoomboot, of je eindelijk weg zult
kunnen komen van de dreunende rotarypersen van een krant naar
de rumoerige straat waar het leven weer ongeorganiseerd bruist."
Het laatste deel van het boek, Introduction to Civil War, is in hoofdzaak een goede reportage van den Spaanschen burgeroorlog, zooals
er in de afgeloopen twee jaar tallooze zijn verschenen. Maar wie
eenmaal door Spanje is gefascineerd zal niet spoedig te veel over dit
merkwaardige land kunnen lezen, omdat een scherpzinnig opmerker altijd weer nieuwe aspecten aan het Spaansche probleem zal
kunnen ontdekken. En Dos Passos, ik zei het reeds, heeft liefde en be-
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grip voor Spanje, hij toont inzicht zoowel in de politieke en economische als in de psychologische zijden van de zoo uiterst ingewikkelde situatie en weet de diepere oorzaken van het huidige conflict
op plausibele wijze aan te duiden.
Het meest zuiver reisverhaal is misschien nog de sectie Orient
Express, het relaas van een tocht door in den regel minder gefrequenteerde streken als Georgie, Azerbeidsjan, Armenie, Perzie, Irak
of de Arabische woestijn. Hier lceren wij ook het meest den re iz i ger
Dos Passos kennen, en hij blijkt een sympathieke globetrotter te zijn,
een die zich weet aan te passen en wien de ongemakken van een reis
in onherbergzame gebieden, de primitieve vervoermiddelen, het
slechte voedsel, ongedierte en in het algemeen het gebrek aan „accommodatie", het intense plezier dat hij aan het reizen beleeft niet
kunnen vergallen. Er is nog een prettig aandoende jongensachtigheid aan dezen ultramoderneling, die toch eigenlijk bij nadere kennismaking heelemaal niet zoo erg „highbrow" en zoo „sophisticated" blijkt als het on-eenvoudige pretentieuze apparaat van zijn romantechniek zou doen vermoeden, en hij heeft een nonchalante
devil-may-care gemakkelijkheid, dic hem tot een goeden kameraad
maakt voor den toevalligen reisgenoot. En als hij over zich zelf en
zijn ervaringen schrijft gaat hij niet eerst voor den spiegel staan om
te zien of zijn gezicht wel in den vereischten intelligenten ik-benheelemaal-niet-ijdel plooi is getrokken. Het zijn deze eigenschappen
die van dit reisverhaal, n'en deplaise den literaircn uitslag, ook een
goeden kameraad maken voor den minder bevoorrechten lczer, die
niet zelf de wereld kan gaan verkenncn. C. HOUWAARD
OUD KWAAD
ALFRED NEUMANN DIE GOLDQUELLE. ROMAN
Amsterdam. Allert de Lange; f 2.75, f 3.5o
In een straat van een Zuidduitsche stad, een soort Karlsruhe, liggen
twee gele huizen tegenover elkaar: een bank, Volkskredit Vio, en
een kroeg, waar de klanten tot speculeeren worden aangezet door
een zetbaas der directie. De roodharige Franziska Vio, onderstcund
door haar gluiperigen boekhouder Leitschuh, manipuleert het geld
op verdachte wijze. De regeering is echter op de hoogte en de
minister van binnenlandsche zaken waarschuwt de argelooze landbevolking. Franziska was echter tevoren gehuwd geweest met een
tenor, die, door cen ongelukkigen samenloop van omstandigheden,
de tegenwoordige vrouw van den minister in zijn macht heeft en
met succes chantage pleegt. Adelina, indertijd door Franziska voor
ondergang behoed, maakt nu, buiten weten van haar veel ouderen
man, groote schulden bij haar singuliere vriendin. Als de storm los-
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breekt, poogt men van alle zijden persoonlijke nadeelen te verhoeden en gewin te oogsten in een warnet van afdreiging, leugen,
intrige en bedrog. De minister, graaf Bonde, geraakt gedurende de
twee dagen, die Neumann ons met van uur tot uur stijgende spanning beschrijft, geheel onder de bekoring der korrupte bankierster.
Hij kan evenwel zijn ondergang niet vermijden en slaat de hand aan
zichzelf, nadat Adelina laf naar Parijs is gevlucht (en daar later opnieuw huwt). Franziska zal, na enkelejaren tuchthuis, in 't cabaret van
den tenor in schrijnende „songs" het lied van haar eigen Ieed zingen.
Vanouds heeft Neumann zich tot het daemonische in sommige menschen, in den mensch aangetrokken gevoeld. Oogstte hij destijds niet
zijn grootsten roem met „Der Teufel", hallucineerend beeld van het
hof van den elfden Lodewijk, waarbij echter de Fransche geschiedenis slechts een achtergrond bleef? Hier is Franziska de duivelin : „Zij
had geluk hij menschen en oefende het uit, met warm bloed, maar
wel niet met een warm hart en de aanhankelijkheid of beter gezegd:
de gehoorzaamheid, die zij verwierf, was haar voldoende; zij zelf
klampte zich niet vast. Wien zij van zich afschudde of, in zeldzame
gevallen, wie zich van haar losmaakte, dien behield zij niet eens
meer in gedachten — dien vergat zij." Zakenvrouw, begaafd tooneelspeelster, dame van de wereld als het zijn moet, „vamp" als
nauwelijks een filmster, weet zij den rechtschapen aristocraat met
onverbiddelijke zekerheid en steeds wassende snelheid den afgrond
in te sleuren. Stcun tegen wil en dank biedt Adelina haar daarbij,
dom, zwak, sensueel, stellig nog verachtelijker dan haar vriendin in
de benepen hulpeloosheid van verwend kindvrouwtje. En daarnaast
de mannen: de hooghartige Excellentie, al even krachteloos achter
zijn hautain masker (is hij niet als ontleend aan zoovele „Haagsche"
romans van een vorige generatie?), zijn aarzelende ambtenaren, de
weerzinwekkende procureur-generaal Stisskind — wiens korte rol
aan het slot teveel een charge is en wiens gestalte buiten het geom den tenor,
matigd-realistisch kader van den roman geraakt
den procuratiehouder, den Oostenrijkschen ronselaar, den butler en
al het andere kanalje maar stilzwijgend voorbij te gaan.
Hierboven schreven wij het woord „rol". Want de rappe hoofdstukken van het niet zeer lijvig verhaal vormen elk voor zich al een beredeneerd tafereel van een tooneelspel; iedere repliek is zorgvuldig
en schrander van diepgaande psychologische commentaar voorzien.
Maar de regie-aanwijzingen zijn er steeds : de meubels, de kleeding,
de verlichting. Er is de spanning van het telkens opspattend conflictencomplex, de weergalooze ontlading van daad en woord en gebaar door daad, woord en gebaar zelf. De effecten, die op open
doekjes wachten, ontbreken niet. Zoo wordt het een kwelling, de
lectuur te moeten afbreken: ademloos volgen wij den strijd dezer
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naturen, in elk waarvan goed en kwaad bekwaam tot een menschelijk geheel zijn vermengd Geen schakel ontbreekt in het geraffineerd
samenstel van noodzaak, schurkachtigheid en toeval: onvermurwbaar weven de Nornen het snelle fatum dezer kleine menschen, in
welke de wanhoop het titanisch element doet aanzwellen, tevergeefs nochtans, want daar baat geen verzet.
De onmiskenbare stijl- en woordkunst van het uitnemend gecomponeerd verhaal worden bedongen door de zorgvuldige zielkundige
analyse van ieder detail. De bedachtzame sfeer van voor den oorlog
leeft er alom en verleent het bewogen verhaal niettemin een stille
melancholic om een vervloden levensvorm. U. HUBER NO ODT
HERZIEN HERDENKEN
TER GEDACHTENIS VAN R. N. ROLAND HOLST
Er waren trouwe vrienden of vereerde kunstenaars, over wier sterven men niet verwonderd was, daar een Iangdurige ziekte, een
steeds wankele gezondheid of een zeer hooge ouderdom ons op de
fatale tijding voorbereid hield, al gaf die toch een schok om het gemis voor-goed.
Maar het bericht dat Rik Roland Holst zich nooit meer aan ons zou
vertoonen of doen hooren, veroorzaakte, behalve de ontsteltenis, ook
een verwondering, daar niemand op dit plotseling heengaan bedacht was. Hoe kon het mogelijk zijn dat hij, die — al had hij een
paar weken tevoren zijn zeventigsten verjaardag gevierd — er toch
zoo onverwoestbaar sterk uitzag, nu zonder een waarschuwing van
gesukkel of kwalen, zijn verwanten en vrienden opeens verliet! leder
had vermoed, vooral wanneer men enkele dagen voor de korte ongesteldheid in gezellig gesprek met hem samen mocht zijn, dat hij
menigen jongere zou overleven en nog vele schoone werk-opdrachten zou kunnen volvoeren. Bij hem dacht men alleen aan leven en
levenskracht, niet aan dood.
Het vaak-geciteerde woord van Plautus, dat hij dien de goden liefhebben jong sterft, beteekent nog niet dat wie bij den aanvang van
den ouderdom moet heengaan geen lieveling der goden zou zijn.
Want Roland Holst was dit laatste ongetwijfeld; hij was uiterlijk en
innerlijk in velerlei opzichten bevoorrecht.
Een zwaren strijd om het bestaan heeft hij niet gekend; integendeel,
eerder heeft hij het Bemis van dien strijd, misschien meermalen, gevoeld. Wij spraken eens over een oud-leerling die, reizend door
Zuid-Europa, met teekenen en journalistieke correspondentie zijn
kost moest verdienen en zich er kranig doorheen sloeg; hij zei toen,
in gedachten voor zich been starend: „ Je zou eigenlijk ook zoo'n
gesjochte jongen hebben willen zijn!"... Ongetwijfeld waren er dan
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onbekende krachten in hem tot ontwikkeling gekomen; maar hij
had niet zooveel kunnen doen om de moeilijkheden van anderen to
verzachten en nooit kunnen toonen dat energie niet den prikkel
noodig heeft van tot arbeid dwingende levensomstandigheden. Hij
heeft trouwens genoeg andere zorgen en bekommernissen gekend...
Innerlijk waren hem vele begaafdheden geschonken. Hij sprak de
moderne talen met vlot gemak; moeilijke problemen doorzag hij
snel; zijn eruditie, die volstrekt geen hooggeleerdheid was, bestreek
met enthousiaste belangstelling de meest verscheidene gebieden.
Evenals Der Kinderen betreurde hij wel eens het gemis van een
klassieke scholing. De sport interesseerde hem en in de cricketwereld waren hij en zijn vriend Herman Gorter in vroegere jaren
bekende figuren. Zijn observatie-vermogen was snel en omvattend;
met de onmiddellijk-juiste beeldende woorden kon hij het waargenomene laten verschijnen voor de oogen van zijn toehoorder, zooals
hij ook een met bewondering gelezen verhaal of roman — en zijn
belezenheid was groot — zoo boeiend navertelde, dat men het werk
leerde kennen in zijn schoonheden, kracht en zwakte.
De herinnering aan het beeldende bezat hij zeer sterk, in tegenstelling tot het mechanische geheugen voor namen en getallen. Als
schilder kwam hem die visueele herinnering goed van pas; voor zijn
kleinere of grootere composities gebruikte hij geen modellen mecr,
maar werkte met den rijken voorraad zijner jarenlange ervaring en
grondige studie naar de natuur. Zoo achtte hij dan ook de oefening
van het beeldende geheugen, dus van het teekenen uit het hoofd,
voor de leerlingen der Rijksakademie van het grootste belang en
bracht hij bij zijn optreden als hoogleeraar-directeur deze oefeningen als leervak op het programma.
De snelle indringende observatie, verbonden met het terstond tot
zijn beschikking hebben van den herinneringsschat dier waarnemingen en indrukken, gaven niet alleen aan de gesprekken en
lessen van Roland Holst, maar ook aan zijn brieven en beschouwende artikelen den levenden gloed en het meesleepende rhythme. Want
onder die vele aangeboren begaafdheden schittert, naast den schildersdrang, vooral zijn ongewoon talent als schrijver. Zijn gevoel
voor compositie, bij al zijn werk van beeldend kunstenaar bewust
aanwezig in het geometrisch schema dat den bindenden grondslag
vormde voor het vrijere spel der lijnen en den zang der kleuren,
wees vanzelf den weg bij den opbouw zijner schrifturen. Zelfs het
kortste artikeltje dat Holst schreef, zat stevig in-elkaar, was nooit
een losse aaneen-rijging van invallen of boutades.
Romans, verhalen, gedichten, hij zou ze misschien geschreven hebben, wanneer hij niet zijn groote gebrandschilderde ramen, zijn tallooze grafische werken had kunnen maken. Nu is zijn eenige louter-
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litteraire nalatenschap gebleven in het dichterlijk proza van de
„Overpeinzingen van een bramenzoeker". De overige geschriften,
grootendeels te vinden in de twee bundels „Over kunst en kunstenaars", zijn van beschouwenden, critischen en polemischen aard.
De Overpeinzingen alleen reeds geven Rik Hoist recht op een plaats
in de litteratuur-historie. De qualiteit van dit niet-omvangrijke
boekje is die van een hoogen en fijnen geest. Wie Hoist enkel zou
kennen als den intelligenten voorzitter van een kunstenaarscongres,
veel jaren geleden, of uit een der commissies waarin hij de leiding
had, of als directeur van de eenige instelling voor hooger kunstonderwijs, waarbij hij met artiesten van zeer verschillende geaardheid moest omgaan en vaak lastige finantieele problemen had op te
lossen; wie hem ook maar alleen zou kennen als den machtigen
schepper der Utrechtsche Dom-ramen; die zou een heel bijzonder
gedeelte zijner, bij al het bewuste streven, zoo spontane en impulsieve persoonlijkheid nooit hebben gezien.
Dat is de dichter, de mijmeraar over het leven, de stelsellooze wijsgeer, de landman op zijn stille hofstede van de Buissche Heide bij
Zundert. De bezoeker die hem daar zag en hoorde spreken over de
boomen en de veldbloemen, over droogte en regenval, over de lotgevallen van een boerengezin, over de stroopers, de vogels en het
wild, die zag en hoorde daar den „Brarnenzoeker", oppervlakkig beschouwd 'n gansch ander mensch dan de organisator, de van ambacht
en strenge normen vervulde monumentaal-kunstenaar. Want toch
vormden die verschillende wezens in hem een harmonische eenheid.
Uit zijn betoogende opstellen blijkt dit onmiddellijk. De fantazie
van den dichter geeft er soms een luchtigen toon aan, luchtig en vol
rijke verbeeldingen, en evenwel met diep-ernstigen zin, zooals in de
„Avonturen met Ariel". Soms, wanneer hij domheid, wanbegrip,
smakeloosheid te lijf gaat, is zijn spot zeer scherp. Helder, in
schen bouw voortgaande van alinea op alinea, rijk aan historische
vergezichten, ontwikkelen zich zijn beschouwingen in die leerzame
en vaak strijdlustige oraties, die hij in de aula der Rijksakademie en
elders hield. De gang zijner volzinnen is altijd zuiver, melodisch en
klankrijk, zooals maar weinige pennevoerders van beroep ze weten
te schrijven. Mochten al die bladzijden door de jongere kunstenaars,
en ook door de oudere, eens aandachtig gelezen of herlezen worden!
Een door scheppingsdrift voortgestuwd en tegelijk zich weer stil hezinnend kunstenaar was Roland Hoist. In vredige hezinning is hij
heengegaan uit cl;.t leven, waarin hij eene, die hij boven alien en
alles liefhad en vereerde en altijd met zijn zorgvolle aandacht omgaf, achterliet. Vredig en schoon als zijn berusting was zijn uitvaart
onder de oude duinboomen van Westerveld, op een dag toen alles
stil en wit was van sneeuw. P. H. VAN MOERKERKEN
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DIRK COSTER
Naar de nieuwe Vrede
Voor de meesten onzer is de wereld in een vrij wanhopig
dilemma bevangen. Het is : Of oorlog, en welk
— Of zich
verloren geven. Oorlog om dat te redden wat het leven waard
maakt om te leven, ofgeen oorlog, om dan ook aan het einde,
na wat angstig genoten uitstel, met zekerheid en smadelijker
nog ten onder te gaan. Want het is een algemeen verbreide
overtuiging, dat de totalitaire staten nooit zullen ophouden in
hun agressie, hun „wilde jacht", niet eer voor Europa een
slavenstal of een wemelende termitenterp geworden zal zijn.
Het is de keuze tusschen twee verschrikkingen. Dit vooruitzicht heeft zoo goed als alle vroegere pacifisten tot oorlogsbereidheid bekeerd. Binnen enkele jaren! Men kan het zich
bijna niet indenken, na de wereldoorlog! Het lijkt een booze
droom, maar een waaruit geen ontwaken is. Een feit is dat de
oorlog zijn ouden somberen zin hernomen heeft : verdediging
van kind en vrouw en bed en huis, verdediging van het meest
elementaire recht om te leven en te denken. Daar blijven
maar weinigen pacifist bij! Alleen nog maar de mystici van
het „niet-weerstaan".

een,

Maar is dit een juiste redeneering? Is dit algemeen aangenomen entweder-oder : oorlog of overgave, het j uis te?
Ne en, zegt plotseling een zeer gezaghebbende stem. En deze
stem is als een leekje licht in een benauwende duisternis.
Het is die van een man van de practijk : die van Hendrik
de Man, groot geleerde op concrete gebieden, een der vernieuwers der socialistische gedachte, maar ook oud frontsoldaat en oud-minister van Belgiè. Ik leg hierop den nadruk.
Want op dit gebied is scherpzinnigheid alleen, die licht tot
de paradox verleidt, niet maatgevend. Alleen scherpzinnigheid gepaard met staatkundige ervaring is hier een garantie
15
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dat het menschelijk-mogelijke en bereikbare in het oog gehouden wordt.
Neen, zegt Hendrik de Man, dit entweder-oder is niet o no n tk oomba ar. En ook de agressie van de nieuwe rijken,
de anti-democratische, is aan zekere onoverschrijdbare grenzen I) gebonden. Hij zou willen, dat de moreele en materieele krachten, die thans aan „het oorlogsgezinde pacifisme"
gegeven worden, vrijkwamen tot een groot offensief voor,
wat hij noemt: de nieuwe vrede, een vrede welke weliswaar
offers eischen zou, maar die toch nooit de grootte van den
oorlog of die van de Miinchener overrompeling zouden nabijkomen. In een reeks artikelen, oorspronkelijk in l'Oeuvre
verschenen, thans ook als een afzonderlijke brochure te Brussel verschenen, „Een Offensief voor de Vrede", brengt hij
zijn gedachten op het forum. Het is zeer zeker een zaak van
publiek belang, deze gedachten te helpen verspreiden, door
ze in hun essentie samen te vatten.
Deze wanhopige bereidheid van den pacifistischen en democratischen mensch, thans den oorlog terwille van vrijheid en
beschaving als onvermijdelijk te aanvaarden, noemt De Man
een gevaar op zichzelf. Niet de helft van die wanhoopskracht
zou noodig zijn, om een nieuwe vrede te aanvaarden, gebaseerd op een dappere, besliste en nieuwe rangschikking van
Europa, een rangschikking, die elk land, welk zijn politiek
regime ook zij, ademvrijheid garandeert. Hij verwijt deze
wanhopige pacifisten dan ook feitelijk een Bemis aan verbeelding ten opzichte van den oorlog. Want zij die den oorlog
voor de vrijheid willen, verwikkelen zich in een tegenspraak.
Want „de oorlog doodt de vrijheid", altijd en overal.
De oorlog lost niets op. Er bestaat evenmin een „goede"
oorlog tusschen de volken als een „goede" moord tusschen particulieren. De gevolgen van den oorlog zijn altijd
slechter dan welk euvel, dat hij heeft willen voorkomen. Hij laat nooit iets anders na zich dan overwonnen
volken, zelfs in het zegevierende kamp.
En de oorlog is altijd verloren voor de vrijheid. Want hij
vereischt vanaf den aanvang zulk een concentratie van den
9 Men zou misschien beter kunnen zeggen: grenzen die alleen door den waanzin zouden overschreden kunnen worden.
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wil op een enkel doel, dat hij automatisch bij alle volken
een totalitair en autoritair regime verwezenlijkt in de
meest volledige beteekenis van deze twee termen. Zelfs indien de moderne oorlog niet letterlijk zou uitloopen op den
zelfmoord van Europa, dan zou hij althans uitloopen op
den zelfmoord van de vrijheid. Men bemerkt dit reeds in de
democratische landen: naarmate het spook van den oorlog
naderbij komt, vernietigt niet alleen de zware bewapening
door haar economische en financieele gevolgen elken
maatschappelijken vooruitgang, doch het psychologische
klimaat, dat zij met zich brengt, heeft tot gevolg geleidelijk
het verschil tusschen de tot op heden democratische landen
en de autoritaire Staten te verminderen...
Degenen die dus in den huidigen toestand geen andere uitkomst zien dan een politiek van militair blok tegen militair
blok, dan een bewapening, die zulke groote opofferingen
vergt van de volken in afwachting van ze naar de slachting
te zenden, vinden aan het einde van hun streven, of zij het
willen of niet, de vernietiging en van den vrede dien zij
willen verdedigen en van de vrijheid die zij willen redden.
Hendrik de Man wijst ook op de dieper prangende werkelijkheid, de economische, die onder de ideologic: democratie en
fascisme schuilgaat, nl. die der „verzadigde imperialismen"
contra „het blok van hongerige imperialismen". Deze tegenstelling zou voor alles opgeheven moeten worden.
Hoe ziet De Man nu de mogelijkheid van een nieuwe en
dappere vrede, dapper dan door zelfoverwinning bij sommige machtige Staten, die toch ondanks hun macht voor deze
oorlog terughuiveren met een „how horrible".
Allereerst: geen herhaling der vroegere methode: starre
weigering iets te wijzigen eerst, dan voor geweld in paniek
terugwijken en alles toegeven. Onder geen beding meer
terugwijken voor dwang. Maar vervolgens ook de lessen
van Versailles en van de gefaalde Volkenbond aanvaard
volgens deze richtlijnen :
i. De vervanging van de verdragen van 1919 door nieuwe,
vrijelijk aangenomen accoorden;
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2. de geleidelijke en gelijktijdige ontwapening;
3. de algemeene verzaking aan de militaire accoorden;
4. de volledige reorganisatie van den Volkenbond op deze
basis;
5. de geleidelijke ontmanteling der economische grenzen;
6. de algemeene herziening van het stelsel der koloniale
bezittingen met het oog op de doelmatige verdeeling van
de grondstoffen en „de open deur" voor den internationalen handel en de nederzettingen;
7. de definitieve afschaffing van al de internationale schulden ;
8. de opheffing van alle hinderpalen van het internationale verkeer van kapitalen en personen.
Wat de methode betreft, zie ik er slechts eene, die goede
resultaten kan opleveren, te weten, het ond ergeschikt
maken van elke nieuwe eisch van de totalitaire
Staten aan een Algemeene Vredesconferentie, die
alle Staten vereenigt voor het volledig onderzoek
van alle problemen.
Natuurlijk komt hier dadelijk de vraag op: is dit niet een
idealistische utopie. Zullen de leiders der totalitaire staten
zich ooit in een parlement der Europeesche staten laten roepen, al is het dan om te vragen, resp. te eischen? Waar hun
methode van dreigen tot zoo wonderbaarlijke resultaten
leidde, en zij landen veroverden met de mond? En zullen zij
ooit de verdragen houden die zij sloten, de beloften die zij
uitspraken? Waar het verleden het omgekeerde bewijst? Dit
is feitelijk de vraag waar het om gaat. Hier is De Mans
essentieel antwoord op deze kernvraag:
Om de argumenten te weerleggen van degenen die besluiten tot de onmogelijkheid van de deelneming der totalitaire
regeeringen aan een Algemeene Conferentie, laat ons voor
het oogenblik hun verklaringen buiten beschouwing laten
om ons te beperken tot de fundamenteele en onbetwistbare
belangen dezer regeeringen.
Laat ons dus tegenover elkaar plaatsen, eenerzijds, de politieke en economische resultaten die zij hebben bekomen
sedert twintig jaar, en hoofdzakelijk sedert zij hun huidige
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militaire macht hebben bereikt; anderzijds, het feit dat de
voortzetting van hun bewapening ook hen bedreigt met
een geleidelijke, en weldra gevaarlijke, daling van het
levenspeil hunner bevolking. Men zal er uit besluiten dat
geen enkel materieel voordeel, hetwelk Duitschland en
Italie nog kunnen hopen te bereiken onder den druk van
hun militair apparaat, op w eeg t tegen het nade el
voortvloeiende uit den huidigen bewapeningswedloop.
In feite hebben de totalitaire Staten er hetzelfde belang bij
als de andere vrede te maken: vooreerst, om den oorlog te
vermijden die alle volken verafschuwen; vervolgens, om de
bestendige economische crisis te vermijden die voortvloeit
uit het huidige bewapeningstempo; tenslotte, om den
greep van de autarkie, die hun wordt opgelegd door het
ontketend economisch nationalisme, een weinig te kunnen
losschroeven.
Bijgevolg schijnt het me toe, dat de meest ernstige hinderpaal, die het idee van de Algemeene Vredesconferentie nu
ontmoet, niet ligt in de vraag hoe de groote Staten ze zullen ontvangen, maar veeleer in de vraag hoe men ze hun
kan voorstellen.
Om voldoende klaarblijkelijke redenen zijn noch de „overwinnaars" noch de „overwonnenen" van Munchen goed
geplaatst om er op doelmatige wijze het initiatief voor te
nemen. Het best geplaatst zijn, natuurlijk, de kleine Staten, voornamelijk deze van de „Oslo"-groep. Van hen kan,
met de meeste kans op slagen, de oproep uitgaan, de roemrijke oproep, die zooveel roemrijker is dan gelijk welke oproep tot de wapens.
Tot zoover Hendrik de Man. Het is niet te ontkennen, dat dit
eenvoudige stuk het probleem met een verrassende klaarheid
stelt. De Man heeft voor zijn gedachten het forum gezocht. Is
het om door deze omweg der publieke opinie, de regeerders
voor zijn plan te winnen, vooral die der kleine staten,van welke
het initiatief tot deze „Europeesche samenkomst" zou moeten uitgaan? Daarom houden wij voorloopig vele vragen
terug, die toch onwillekeurig opkomen. Daarom bepalen we
ons tot een samenvatting van De Mans project, dat een er-
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kenning en genezing beoogt, van „twintig jaar zwakheid"
(en besluiteloosheid), moreele zwakheid die nu door materieele bewapeningen niet meer ongedaan gemaakt kan
worden.
*
Een lief vers...
Dat heb ik ontmoet, in „Werk". Het is een lief vers, ondanks de verzwakkende 3 laatste regels van de tweede strophe.
Ik schrijf het hier over:
FANFARE-CORPS
De lucht scheen blinkend door de blaaren
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels, zonder eenig schroomen
spoot de muziek tusschen de boomen;
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.
En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden...
— over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort —
De horens, smeekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen,
hen volgend met haast menschlijk klagen.
Een warm en onverwacht verdriet,
eerbied voor de gewoonste dingen,
neiging om hardop mee te zingen,
en dan te huilen om dit lied,
ontstond in mijn verwend gemoed.
Ik voelde me bedroefd en goed.
M. VASALIS
(Uit „Werk")
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Wat me hier treft, is een nieuwe wijze van behandelen, — die
tenslotte een hervinden is van oude wijzen; zelfs hebben de
laatste regels der eerste strophe een gelijkenis met de heldere
en snelle neerval-van-klank in de „Vergeten Liedjes" van
Boutens. Een hervonden helderheid van gevoel en taal. Men
staat bier in dit vers niet stil bij de snuiten der spelende muzikanten, bij hun bruutheid of misere, en er hangen geen werkloozen omheen: zooals dit in het huidige levensvers hoort.
Zoomaar wat heldere muziek aan een lentegracht, en wat
er dan voor dwaasheid en heimwee in een mensch gaat
roeren. Wat wat men noemt : een klassiek woord voor klassieke gevoelens! En nog een wonder! Geen een strophe, niet
een repel die men tweemaal lezen moet om te weten wat
er eigenlijk bedoeld wordt. De laatste generatie onzer dichters houdt er een soort van duisterheid op na, die angst voor
het gewone en voor elkaar is, gecompliceerd door de gemakzucht: het staat er ten naaste bij wat wij bedoelen, en
zoek 't verder dan maar uit. Zelfs de voortreflijke Hoornik
doet met deze gemakzuchtige mode mee; vele strophen in
zijn Geboorte zijn rebussen van taal. Onnoodige rebussen wel
te verstaan.
Inderdaad: een weldadig gewoon vers, verwant aan dat
prachtige vers van Hoekstra in de vorige Stem-aflevering,
dat op dezelfde wijze warm en helder was. Ik wil er wel
meer zoo lezen.
*
Het z.g. „bedrog" van den Heer Mens,
winnaar van de K. E. P.
Het volgende „ingezonden stuk" werd door de Hoofdredactie van „de Groene" geweigerd. Ik neem het
thans in dit „Klein Journaal" op.
„Mijne Heeren, wilt u mij vergunnen naar aanleiding van
het protest van den Heer E. v. Dade, in uw nummer van
28 Januari 11., tegen de bekroning van het boek van J. Mens,
„Mensen zonder geld", door de jury van de Kosmos Eerstelingen Prijs (K. E. P.), alvast een persoonlijk woord van
repliek te publiceeren? De uitspraak van de geheele jury
over deze kwestie, of namelijk de bekroonde debutant al-
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reeds een boek heeft uitgegeven, dat „een roman" te achten
is, kan uiteraard eerst later komen, daar het desbetreffende
boekje „Rafels" (en niet „Flarden" gelijk de Heer v. Dade
het noemt) daarvoor moet worden rondgezonden en gelezen en besproken. En enkele indrukken, die door het stukje
van Ernst van Dade werden gewekt, behoeven niet te
blijven voortbestaan.
Zoo b.v. heeft de Heer J. Mens mij wel degelijk, toen hem
de bekroning werd medegedeeld, gesproken over het bestaan van dit boekje. De beschuldiging tegen den Heer
Mens, het bestaan van dit boekje met opzet te hebben
verheimelijkt, kan dus vervallen.
De Heer Mens noemde het „een bundel schetsen". Ik heb
later dit boekje gelezen. En ik stel er prijs op alvast even
persoonlijk te verklaren, dat volgens mij deze kenschetsing
van den Heer J. Mens de juiste is. Dit boekje heeft in wezen
met een roman niets te maken. Het zijn schetsen van diverse
milieu's van werkloozen die alle trouwens afzonderlijke
titels dragen, en die door een uiterst dun draadje onderling
verbonden zijn. De omvang van het geheele boekje is niet
grooter dan die van een degelijke brochure. Kan men
zooiets „een roman" noemen? Zelfs nog als het een doorloopend verhaal zou zijn, kan het nooit anders genoemd
worden dan „een novelle".
Op deze manier zou het de jury onmogelijk gemaakt worden, ooit een verdienstelijk werk als „eersteling" te erkennen.
U dankend voor de plaatsruimte,
Hoogachtend
DIRK COSTER
(Voorzitter der jury van de K. E. P.)
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S. VESTDIJK

I
Een klein kind bij zijn moeder
Is een makkelijke treeplank:
Zoodra het teruglacht klimt men
Langs kuiltjes in wangen en armpjes
Op de torsende dijen en verder en dieper.
Maar wordt men oud,
Dan is men alles vergeten:
Men blijft gelijkvloers
En glimlacht tegen twee kinderen.
II
Wanneer men alleen op een bank zit,
Dan van alle blikken vlug afglijden,
Bekwaam als een insect
Dat zich niet vangen laat.
Soms blijft men wel in webben hangen:
Een groot, grauw oogenpaar.

III
Aan 't draaien van je hoofd,
Aan je spiedenden blik
Kan ik zien wie voorbijgaan
En al haar bekoorlijkheden,
O onfeilbare seismograaf
Naast me op de bank!
Daartoe moet men glad kunnen wentelen:
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Je bewegelijkheid wordt dan ook
Door kaalhoofdigheid ondersteund.
Maar hoe kaal moet je van binnen wel zijn,
Dat je die oude vrouw niet registreerde
Die daar liep voor het laatst in de zon,
Dat je haar je versten uitslag niet wijdde,
Haar, die toch storender, machtiger, vernietigender was
Dan de slankste heupen.
IV
Juist, dat is 't woord:
„Broekenman,"
't Bezwerende woord voor kinderen,
Niet om ze te roepen of te vangen,
Maar om ze te verdragen:
Ze schreeuwen niet meer,
Ze loopen stil, met slappe knietjes,
Als dwergen ver beneden ons,
Zoodra men dit oude woord zacht uitspreekt.
V
't Groen is warm, maakt loom.
Er is te veel groen.
Men droomt van gele boomen, blauwe boomen,
Begroet de vale vesten der werkeloozen,
Omhelst een bruine beuk
En snikt het uit
Bij de groote, bonte paddenstoelen
Rondom 't melkhuis.
VI
Kleine, eendaagsche musschen,
Uit 't niets te voorschijn gehuppeld,
En altijd aanwezig,
Alsof het niets is aanwezig te zijn,
Rond als je vader, bruin als je moeder:
Een kiezelsteen en een half verdord blad.
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VII
De vogelman pas is de goede meester,
Die een juiste verdeeling betracht:
Korsten aan de versten om 't uit to vechten,
Aan de dichtbijen en slimmen
Voor 't pikken der kruimpjes,
Alsof ze met een zacht puntig krijtje
Op het bord al molten schrijven.
En komt de schoolopziener,
Dan zullen zij hem niet beschamen
Met het fladderend voorbeeld
Uit hun rijen beurt'lings omhoog.
VIII
De rozen zijn verwelkt,
En glad omharkt de perken.
Zijn haar is dat van een kellner,
Maar de wangen door buiten al bruin.
Een dikke, onvriendelijke vrouw
Waarborgt veel twisten over de koffie
Achter de toonbank bij 't glazenspoelen,
Over de centenbakken en de dubbeltjesbakken.
Zijn radio schreeuwt.
Er zijn geen kinderen.
Wel drie merkwaardig valsche honden.
Ook niet voor niets.
Maar in de rozen bloeit nog de tijd
Dat zijn zwaartepunt niet was verschoven
Naar een donkere, twistzieke huiskamer,
Dat hij, jongeling licht en bleek,
Tusschen tafeltjes balanceerde
Die niet van hemzelf waren.
IX
Steentjes, bladeren, kleine kinderen,
Kopjes, schoteltjes, schommel en wip:
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Wat al monaden!
Daar treedt hij binnen,
Geleund op zijn stok,
Glimlachend en stipt.
Hij zet zich naast me en noemt me zijn naam:
„Leihniz." —
En dan de verwarring waarin ik me uitsloof
Om een drank uit zijn tijd te bedenken,
Een mengsel, dat, aan geen zede onderhevig,
Eeuwig, eeuwig is aan te bieden.

VERZEN
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TOP NAEFF
HET UITVERKOREN HART
Als ik u in de lokkende oogen zie,
Geluk-van-'t-oogenblik, dan haat ik u,
En van uw stem, die fluistert: neem mij nu...
Vrees ik, als van Dood's pijp, de melodie.
Ik wil mijn hoofd niet buigen aan uw borst,
Daarbinnen brandt een vuur van sintels ijs,
Al bersten mij de lippen van den dorst,
Uw wijn is wrang, en bitter uwe spijs.
De dichters zingen van der uren uur:
Pluk dan de bloem die aan uw voeten geurt!
Maar wie beschrijft de pijn, koorts wreeden duur,
Wanneer de knop onrijp ligt afgescheurd...
Wend van mij of uw lachend aangezicht,
Waan, ik doorschouw u, en ik weet mijn tijd
Om weer to keeren in het kloosterlicht
Van mijn harts uitverkoren eeuwigheid.
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IN MEMORIAM
Dan, op een dag, als raak'lings ons ontvalt,
Soms in een enkel mensch, wat aan ons leven
Heeft wet en zin en veel geluk gegeven,
En de aarde voor ons tot een graf versmalt,
Niets meer verwachting wekt, en niets kan schaden,
En slechts een spel te spelen overblijft,
Een maskerspel, waarbij het hart verstijft
En oud wordt achter lachende facaden...
Viel, vrome zielen, van uw zekerheid
Dan maar een vonk in wie niet kan gelooven
In uw genade en 't paradijs hier-boven,
Chimere, waar verlatenheid om schreit.
De geest is moe van altijd of te dalen
Naar gindsche stilte, diep en aarde-zwart,
Laat het gelogen zijn, geloof, o hart,
Aan 't wonder eens uw dooden te achterhalen.
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W. E. G. LOUW

I
1 9 02-1 937

Na die verre Suide het ek afgekyk,
onder die Kruisster, na 'n goue land:
'n hemel waar bedags die son nie wyk,
'n see wat sing om steile krans en strand.
Op daardie berge is daar vrees en skroom,
op daardie vlaktes nie 'n enkel waan,
daar kan die hart by vure en sterre droom
en in die nag die Stem van God verstaan.
O Heer, wat uitgebrei het oor die velde
U grote erns en eenvoudigheid,
erbarm U, gedenk ons en vergelde
die smaad van daardie wreed-verlore stryd:
beskaam die trou nie wat U Naam bely,
maak daardie yolk weer sterk en groot en vry!
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II
AAN DIE LEIERS VAN DIE VERLEDE
0 sterke name: Kruger, Steyn, De Wet,
verbond van hegaaneengeslote krag,
een hoe stem wat roep dwarsdeur die nag
dat hierdie knegskap ook 'n einde het!
Ons hoor dit skaars: die yolk is geil en vet,
brooddronk en dwaas... Die stryd verflou, die wag
met neergevalle wapens, stryk die vlag...
Die vyand roof en buit wat niemand red.
0 ongeskonde harte, diep en trou
in daad, in diens en offervaardigheid,
eenvoudig, vurig, wat die koers kon hou,
verlaat ons nie, dat die gespuis en grou,
ontdaan van alle wet en waardigheid,
nie breek waar jul gedroom het en gebou...
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III
AAN DIE AFVALLIGE VOLK
Toe het Jesurum vet geword en agteropgeskop.
Deut. 32 : 15.

Omdat ons blind en dronk van eiewaan,
eersugtig, nydig, klein van hart en hand,
die ware God verlaat, sal hierdie land
en hierdie nasie seker nie bly staan;
ons het die dure erfenis afgeslaan
van vrome voorgeslagte, en die pand
van hulle trou en trots soos korrels sand,
gedagteloos, ons vingers deur laat gaan...
Sy Woord, Sy suiwer wet en streng gebod
sal teen die yolk getuig wat Hom versaak:
die huurling, huigelaar, die suiplap, sot,
die hoer in hoe huis, in kerk of krot,
die sal Hy trap in Sy parskuip van wraak,
want straffeloos word nooit Sy Naam bespot!
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JOHAN DE MOLENAAR
De herfst komt vroeg met storm en regen.
— Een luistert aan 't beslagen raam,
ziet tuinen, huizen, vol verzwegen
verdriet of vreugde, met geen naam
te noemen,
en weet zichzelve buiten deze
dingen te staan, een eenzaam man,
niet langer hunkrend naar hun wezen,
wijl 't armoe is, die niemand kan
verbloemen.
Het jaar verspilt zijn laatste krachten
ten aanschouwe van hem aan 't raam,
die zich moe afwendt, schrijft: een trachten
om toch de dingen bij hun naam
te noemen.
Zijn woord klinkt droever dan van wie ook;
elk vers onder zijn hand wordt treurzang. Maar, o wonder, als van wierook
omwolkt en ijler soms dan gear
van bloemen.
Aan J. C. BLOEM
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JO OTTEN
Uit den roman in voorbereiding „Drijvend Casino"
„Weer honderd dollar naar de haaien", zegt Claudius Topolansky geèrgerd, terwijl hij als teeken van protest een sigaret
opsteekt en de rook Stephen Woolf in het gezicht blaast.
„Doe als ik," spot Stephen. „Zie je mij ooit een dollar
wagen?"
„Neen, maar voor jou is het spel geen strijd op leven en dood,
geen worsteling met een onzichtbare macht."
„Welke macht, beste Claudius?"
„Het Noodlot."
Zij staan over de reeling gebogen. Er zijn veel sterren, vlak
ligt de zee, ginds drijven de lichten van Santa Monica.
„'t Is hier beter dan in die benauwde speelzaal," zegt Stephen. „Ik zou toch eens eindelijk ophouden met dat vervloekte spel. Hoe kun je ooit rust hebben wanneer je weet,
dat je iederen dag hetzelfde risico loopt? Verliezen, iets
winnen, opnieuw verliezen..."
„Ik heb nooit rust. In mijn hoofd draait het roulette-wiel:
perpetuum mobile. Als een witte muis in doodsnood rent het
ivoren balletje onophoudelijk over de gladde baan. Er is
geen ontwijken mogelijk: gereed zijn de genummerde vallen.
Het is maar de vraag voor welke val de muis is bestemd,
zijzelf weet het niet, de toeschouwers evenmin. Maar wij
willen toch, dat zij in een zeer bepaalde val zal loopen, of
tenminste in een val, wier nummer in ons speelveld ligt. Wij
trachten de rennende muis met onze oogen te bezweren,
haar hypnotisch te dwingen te struikelen op de gewenschte
plaats, maar met een laatste inspanning van al haar krachten
rent zij door. Opeens is er versagen, struikelen, maar de
wand van een van de vallen werpt haar weer de baan in.
Vooruit, vooruit, muis, laat mij niet verliezen... De zenuwen
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trillen, fluidale flitsen flikkeren tusschen muis en oog. Warheen, muis daarheen, weet je dan niet, dat ik „en plein" op
veertien heb gezet? Maar de noodlotsmuis houdt geen rekening met onze wenschen, zij rent volgens onbekende bestemming. Weer struikelt zij, weer wordt zij teruggeworpen
in de baan, maar de kracht was minder, het einde nadert,
uitgeput laat de moede muis zich door de dichtst nabijzijnde
val grijpen. 't Is natuurlijk val-veertien niet; weer heeft de
muis ons bedrogen. En toch hadden wij alle hoop op haar
gezet... en wederom, altijd weer, stellen wij in haar vertrouwen. Iederen dag rent de muis in de circusbaan en iederen
dag geloof ik, dat zij eindelijk naar mij zal luisteren. Luister,
lieve muis, luister, maar zij luistert niet... Tegen het Noodlot kan niemand vechten. Toch zijn er dagen, dat de muis
een beetje luisteren wil. De Schikgodinnen, die zOOveel
draden spinnen, hebben aan een van zijn pooten een onzichtbaar draadje vastgebonden. Je ziet het draadje niet,
maar aan een weerstrevende beweging van een achterpoot
bemerk je dat de muis ditmaal Anders gehoorzamen moet.
Reeds bij het binnenkomen van de zaal zag je dat de croupier, die altijd ongeluk brengt, vrij van dienst heeft. Er staan
ook nieuwe bloemen in de vazen, de spiegels weerkaatsen
het licht in vertrouwde hoeken. Er zijn geen onheilspellende
flitsen, geen vrouwen die storen met blik of gebaar: het
Noodlot is mij gunstig gezind. Maar op een anderen dag is
er alleen maar druk : zware, onzichtbare lasten drukken op
hoofd en schouders, als een stuk graniet hangt het hart in
de borst. 't Is beter om de groote zaal niet binnen te gaan, de
lusters branden zoo vreemd, de spiegels vervormen ieder
voorwerp. Onraadzaam is het om het lichaam aan het gladde
vlak bloot te geven: een gek met vertrokken gelaatstrekken
staart uit den spiegel. 't Is beter een behoedzamen boog om
de speeltafels te maken en ergens onopgemerkt in een stoel
te zitten. Laat de muis maar voor anderen loopen; 't Noodlot
is vandaag niet gunstig. Laat ik vanavond alleen een whisky
drinken en tijdig naar bed gaan... Dan komt de hoogmoed.
Waarom zou ik mij laten uitschakelen, waarom moet ik als
een nutteloos vod terzijde worden geschoven, waarom wordt
mijn wil genegeerd? Waarom moet ik mij laten dwingen
door het absurde lot, waarom mij de wet laten voorschrijven?

CONJUNCTUUR EN LOT

245

Ik wil niet gedwongen worden; ik wil zelf dwingen, zelf
de muis volgens mijn wenschen laten loopen. 1k wil spelen
en geen macht zal het mij beletten. Weer, voor de honderdste, voor de tienduizendste maal, zal ik trachten het Noodlot te
dwingen. Ik ga naar de bekende tafel; weer rent de witte
muis over de gladde houten baan, maar het goede draadje
zit niet aan zijn poot... De Schikgodinnen hebben geen
medelij ; onherroepelijk rent de muis naar de verkeerde val.
Verloren, weer verloren en weer een nieuwe opzet, weer een
nieuwe, onheilspellende ren. 't Is vandaag niet goed, de verkeerde croupiers zitten aan tafel, de edelsteen aan den arm
van mijn buurvrouw schittert zoo vreemd, de lusters zwaaien
boven mijn hoofd, de spiegels beginnen te wankelen, het
plafond dreigt ineen te storten. Ophouden, zegt telkens een
innerlijke stem... gehoorzamen is niet mogelijk. Toch weer
geld inwisselen en met nieuwe, gekleurde schijven naar de
groene renbaan gaan. Zeker weten dat het Noodlot mij
steeds wreeder zal straffen en toch de donkere machten
trotseeren, toch de witte muis laten loopen... 't Is dwaasheid
met het Noodlot te vechten; toch tracht de mensch het
telkens weer..."
„Je weet eenvoudig niet gebruik te maken van de conjunctuur, beste Claudius. Vooropgesteld, dat je van het spel niet
volledig afstand kunt doen — hetgeen natuurlijk het beste
zou zijn — mis je de zelfbeheersching om een bepaalde
conjunctureele situatie voordeelig te gebruiken."
„Je spreekt in raadselen, waarde philosoof."
„Ik zal je probeeren uit te leggen wat ik bedoel. Wij beiden,
Claudius, gelooven in een noodlot; wie zou er niet in gelooven? Bij jou echter vertoont dat noodlot een min of meer
ouderwetschen vorm. Je ziet het als een uiterlijke macht, die
volgens eigen goeddunken in de levensgebeurtenissen der
stervelingen ingrijpt. Tegen die macht — je spreekt zelfs als
een nude Griek van de Schikgodinnen — staan wij machteloos; aan het noodlot kan niemand zich onttrekken. Ik nu
zie de fataliteit als iets innerlijks, iets dat besloten ligt in de
psychophysieke structuur van een mensch. Er is geen uiterlijke macht, die den menschen haar wil oplegt; de macht,
die ik bedoel, ligt in het individu besloten. Dat is de opvatting van het innerlijk noodlot, een noodlot, dat voor ieder
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anders is. Dat noodlot, bepaald door ons psychophysieke
wezen in bewusten en onbewusten zin, laat ieders witte muis
loopen. Maar die muis, beste Claudius, is niet het balletje
van de roulette, die muis is ons eigen ik. Het is ons karakter,
onze eigenschappen in den meest uitgebreiden zin des
woords, die ons noodlot bepalen. En naarmate die eigenschappen geprononceerder naar buiten treden, is iemands
noodlot voor de wereld duidelijker. Nietzsche wees er
terecht op, dat ieder mensch zijn eigen „typisches Erlebnis" heeft. Inderdaad zijn er in ieder leven typische gebeurtenissen, wier oorzaak niet gezocht moet worden in uiterlijke omstandigheden, maar in het eigen ik. In dat Licht moeten wij ook den „Wiederholungszwang" van Freud zien, in
casu de neiging van den mensch om bepaalde gebeurtenissen
op dezelfde wijze te herhalen. Dat is begrijpelijk: er zijn
een zeker aantal psychophysieke determinanten, die slechts
een bepaald aantal combinaties mogelijk maken. Die
combinaties, die het individu telkens weer repeteert, karakteriseeren zijn noodlot. leder mensch schept zich een eigen
ruimte, waarin zijn eigenschappen het best tot ontplooiing
kunnen komen. Het is dan ook niet juist te beweren, dat door
uiterlijke omstandigheden een leven in een bepaalde richting wordt gedreven. De mensch zoekt zijn eigen omstandigheden en die omstandigheden vertoonen altijd groote onderlinge overeenkomst. Zijn plaats en sfeer in de wereld wordt
door het individu zelf bepaald: dit is zijn innerlijk noodlot."
„ Je wilt zeggen dat ieder mensch een eigen melodie heeft, een
melodie, waarin zich bepaalde tonen regelmatig herhalen."
„Dat is een zeer gelukkig beeld... het innerlijk noodlot is
niet anders dan een melodie. Altijd weer is de mensch gedwongen die melodie te spelen; andere melodieen liggen
buiten zijn bereik. Hij moet daarom niet trachten van zijn
melodie los te raken; wie zijn melodie verliest, is verloren.
Een mensch moet kunnen berusten in het feit, dat zijn melodie zich altijd weer herhaalt. Hij moet leeren inzien, dat opstand niet baat, dat hij nooit los kan komen van het eigen
ik. leder menschelijk wezen heeft een innerlijk plan, dat
volgens noodwendig bepaalde genzen moet worden verwezenlijkt. In de verwerkelijking van dat plan ligt het doel
van ons leven."
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„ Jouw visie van het noodlot lijkt me aantrekkelijk en vol zin,
Stephen, maar wat heeft dat alles te maken met de conjunctuur, waarover je sprak?"
„Het zal je niet onbekend zijn, dat in de economie veelvuldig
met het begrip conjunctuur wordt gewerkt. Gelijk je weet
verstaat men daaronder het complex van periodiek optredende golfbewegingen, waardoor het economisch leven
wordt gekenmerkt. De genoemde periodieke bewegingen
kunnen worden voorgesteld in een golflijn, waarvan ieder
punt den algemeenen economischen toestand op een bepaald oogenblik representeert. De golfbeweging van de economie is ons allen min of meer vertrouwd; wij kennen de
periode van opgang met haar toenemende productie en haar
groeiend optimisme. Wij kennen de hausse, waarin de optimistische mentaliteit haar hoogtepunt bereikt, maar waarin
tevens de eerste teekenen van verval zichtbaar worden. Die
teekenen zijn de voorboden van de naderende crisis, die
onvermijdelijk volgt op een periode van snellen opgang. De
crisis is het dieptepunt van de economische golfbeweging;
zij kenmerkt zich door overproductie, pessimisme en verminderde activiteit. In den crisistijd echter groeien de kiemen van een nieuwe hausse; in diezelfde crisis worden de
grondslagen van een nieuwe conjunctuur gelegd. Zoo is het
te begrijpen, dat men spreekt van gunstige, minder gunstige
en ongunstige conjunctuur. Sommige economisten hebben
voor de ontwikkeling der conjunctuur een bijzonder fijnen
neus; aan tallooze teekens voorspellen zij de komende golfbeweging..."
„Ik zie nog steeds niet wat die conjunctuur met jouw innerlijk noodlot heeft te maken..."
„Heb even geduld en luister. Ik sprak van de economische
conjunctuur, een begrip dat, gelijk gezegd, iedereen min of
meer vertrouwd is. Niets echter belet ons het conjunctuurbegrip in meer algemeenen zin te gebruiken. Golfbewegingen toch zijn bekende, biologische verschijnselen; wij alien
kennen min of meer onze psychophysieke conjunctuur. Wij
kennen de periode der depressie, waarin alle psychische en
physieke krachten schijnen weggeebd. Dat is de toestand der
stagnatie, waarin de wereld zwart en onherbergzaam lijkt.
Reeds echter begint nieuw leven te kiemen en langzaam
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wordt de wereld weer gekleurd. Er komt eenig licht in de
duisternis, de levenslijn gaat zich weer naar boven bewegen;
nieuwe geestelijke en lichamelijke krachten breken zich baan.
Er is een groei, een groei naar breeder en voller leven, een
groei naar het licht. Maar als de zon eindelijk is bereikt,
worden wij door haar stralen verzengd: uit het hoogtepunt
van onze grafische lijn storten wij neer op den grond. Een
golfbeweging heeft zich in haar periodiciteit voltrokken; wij
kunnen weer opnieuw beginnen. Je zult nu misschien hebben
begrepen, beste Claudius, dat die golven in ons leven de
golven van ons innerlijk noodlot zijn. Gelijk in de economie
bepaalde verschijnselen zich noodwendig herhalen, herhalen wij onze „typische Erlebnisse".
Gedreven door den „Wiederholungszwang" reproduceeren
wij in korte of lange tijdsruimten onze eigen conjunctuur.
Indien het gelukt ons met die conjunctuur vertrouwd te
maken, wanneer wij haar leeren beschouwen als een intieme
vriendin, dan groeit de mensch samen met zijn noodlot. Dan
kent hij de periodieke golfbewegingen, die zich in een uur,
een dag of meerdere jaren kunnen voltrekken. Dan kent hij
ook de teekenen van komende stagnatie en depressie, maar
tevens de teekenen van opbloei van geest en lichaam. Hij
herkent de kiemen van een hoogere potentie, hij voorvoelt
de zon in de duisternis. Zulk een mensch zal die teekenen
gebruiken om zijn innerlijk plan in de grootst mogelijke
harmonie te verwezenlijken. Hij weet immers door de teekenen van zijn lot wanneer het onwenschelijk is veel daden te
wagen. Hij weet, dat het niet wenschelijk is in stille meren
veel bewegingen te maken; aan de heerschende eb past hij
zich aan. Eensklaps echter gaat hij, na slechts voor hem kenbare teekenen te hebben waargenomen, tot daden over. Dan
worden in een kleine tijdsruimte zOOveel gebeurtenissen
samengeperst, dat de buitenstaander zich verwondert. Want
die buitenstaander weet niet, dat een mensch op zoo'n moment zijn hoogconjunctuur in daden en gedachten uitleeft."
„Ik begrijp nu wat je hebt willen zeggen toen je verband legde tusschen de voor mijn spel gunstige en ongunstige teekenen en mijn conjunctuur. Ik begrijp nu ook dat in jouw visie
de door mij waargenomen uiterlijke teekenen van goed en
kwaad niet anders dan projecties van mijn psychischen en
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physieken toestand zijn. Ook besef ik, dat jij het moet afkeuren, dat ik van mijn eigen conjunctuur niet beter profijt
weet te trekken."
„Inderdaad: als de teekenen slecht zijn, als zij „disharmonisch zijn geaspecteerd," is het beter je met de witte muis
niet te bemoeien. Neem een boek, drink een whisky in de
bar, maar blijf uit de buurt van de groene tafel."
„Dat alles is heel fraai, Stephen, maar als mijn innerlijk noodlot nu eens was, dat ik ondanks die slechte teekenen toch
handelen moet, dat ik de witte muis niet alleen kan laten
loopen, dat ik ondanks alle onheilspellende voorgevoelens
toch spelen, toch verliezen moet? Als mijn „typisches Erlebnis" nu eens de onmogelijkheid was om van de slechte conjunctuur geen gebruik te maken, als ik toch altijd weer dezelfde geste, denzelfden inzet herhalen moet? Want dat moet
ik, Stephen, ik moet spelen tegen God en Duivel in; het is
mijn noodlot in alles een hoogere macht buiten mij te zien.
Hoe staat mijn eigen lot tegenover die andere macht of is
die macht alleen een projectie van mijzelf... Ik weet het
niet, ik weet alleen dat ik spelen moet, spelen totdat ik
mijn laatste cent zal hebben verloren."
„'t Is treurig, Claudius."
„'t Is treurig, Stephen. Vind je overigens ook niet dat het
koud begint te worden?"
„ Je wilt zeker naar de speelzaal terug?"
„Om je de waarheid te zeggen, ja. Kun je me misschien
vijftig dollar leenen? Ik kan morgen eerst naar de bank in
Los Angeles."
„Dan wacht je maar tot morgen, de muis loopt niet weg.
Wees wijs en ga naar bed."
„Iemand zal me het geld wel leenen."
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DE GANG DER GESCHIEDENIS
Arnold J. Toynbee's onderzoek en zijn betekenis
voor de huidige crisis
DOOR

J. DE KADT
I
Er is een groeiende belangstelling voor de geschiedenis, of,
om juist te zijn, voor die kanten der geschiedenis die op de
een of andere wijze verband schijnen te houden met de politieke, de culturele en de economische moeilijkheden die ons
aller deel zijn en die nog wel geruime tijd ons deel zullen
blijven. Zeker, in zulke omstandigheden zoeken tallozen naar
reddingen en wegen die met de historie slechts die formele
verbinding hebben, die alle maatschappelijke krachten er nu
eenmaal mee hebben, doch die overigens eerder als onhistorisch, en naar gelang van smaak boven- of beneden-historisch
gekenmerkt zouden moeten worden, en die vaak bewust antihistorisch zijn. Doch naast de velen die in onze tijd uiterst gevoelig zijn geworden voor allerlei mythen, voor brute machtswoorden en machtsdaden, of voor de een of andere vorm van
de vlucht uit de wereld en in verfijnde of vergroofde hocuspocus, zijn er gelukkig toch ook niet zo heel weinigen bij wie
de overtuiging is ontstaan, of is versterkt, dat in de irrationalistische orkanen die over de aarde jagen, juist meer dan ooit
het streven naar inzicht geboden is. Erkennend dat dit inzicht steeds tekort schiet, dat alle verklaringen onvolledig
blijven, is juist daarom een maximum inspanning nodig, mag
geen enkele poging om tot begrip te komen van de situatie
waarin we ons bevinden onbeproefd worden gelaten, omdat
de uiterste inspanning juist wellicht nog voldoende zal zijn
om de een of andere oplossing te vinden, die niet al te zeer beneden het minimum zal blijven dat voor behoud en groei der
maatschappij nodig is.
ZO zoekend, is de kans vrij groot dat men op een of ander mo-
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ment raad komt vragen bij de historie. Niet direct, want het
prestige der historie is niet bijzonder groot, in een tijd die haar
hart verpand heeft aan de techniek en die, als ze over „wetenschappelijk" spreekt, daarmee bijna vanzelfsprekend de natuurwetenschappen bedoelt. Maar van die natuurwetenschappen een antwoord te verwachten op vragen die de
maatschappij betreffen, dat is een geesteshouding die op den
duur niet te handhaven is, en dus komt de wending naar die
gebieden die tussen de „zuivere" wetenschap en het maatschappelijk gebeuren liggen. Van daar uit dringt men dan
door naar de maatschappij : individuele psychologie wordt
met meer of minder talent tot uitgangspunt gemaakt voor sociale psychologie; theoretische economie probeert practische
economic te worden, verbindt zich met andere organisatiewetenschappen en tracht, de nadruk leggend op het economische, de maatschappij te organiseren. Daarbij bemerkt
men dan weer direct dat de maatschappij nog iets anders en
iets meer is dan een economische organisatie, men ervaart de
realiteit van het culturele leven, men luistert naar wat de
denkers over cultuur, naar wat kunstenaars, dichters, schrijvers, cultuurfilosofen verkondigen. En bijna altijd keert men
onbevredigd van dit luisteren of dit onderhoud terug, omdat
men moest bemerken dat deze cultuurmensen slechts zelden
maatschappelijke mensen zijn en evenzeer in een bepaalde
sfeer gevangen zitten als de lieden der zuivere wetenschap of
der zuivere practijk.
Zou dan de maatschappij-wetenschap bij uitstek, de sociologie, het nagestreefde inzicht kunnen geven? Voorzover die
sociologic werkelijk die naam verdient, voor zover ze dus
Been formalisme is, dat er enkel naar streeft de verschijnselen
te catalogiseren, is men hier inderdaad op vastere bodem en
bemerkt men dat die sociologen, die hun wetenschap beschouwen als een voorbereiding tot het handelen, evenals de,
ook schaarse, politici die hun handelen als toegepaste sociologie zien, in staat zijn omdevraagstukken die aan de orde zijn,
met inzicht, met ernst en met vastberadenheid te behandelen.
Maar toch mist men ook dan nog vaak, en bij den socioloog,
en bij den politicus, het inzicht in de historische plaats van
hun sociologische synthese of van hun politieke actie;!men bemerkt het gevaar van het verabsoluteren van inzichten die
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slechts tijdelijke en betrekkelijke waarde hebben. En men
zoekt dan weer naar een historicus, maar een van een zelden
voorkomend type, een voor wie de historie werkelijk het geheel van menselijk voelen en denken en handelen omvat.
Men wil luisteren naar een geschiedfilosoof, die zich van de
filosofen onderscheidt, doordat hij de opeenvolging van maatschappelijke realiteiten tracht te begrijpen en dus niet het gebeuren in gedachten-constructies tracht te wringen; en die
zich van sociologen en politici onderscheidt, doordat hij zich
niet beperkt tot een of meer verschijnselen, tot een of meer
perioden, doch die al het voorafgaande onderzoekt om te
kunnen antwoorden op de vraag : hoe is onze positie en wat
zijn onze mogelijkheden?
Zo komt dan de geschiedfilosoof of de maatschappij-filosoof
tot een betekenis die boven die van z'n vakgeleerdheid uitgaat. Naar zijn uitspraken wordt geluisterd door alien die
zich tot de „ontwikkelden" rekenen, door alien wie het maatschappelijk-cultureel leven na aan het hart ligt. En langs de
bekende wegen van vereenvoudiging en propaganda, dringen
zijn opvattingen tot diep in de massa door en worden zo tot
maatschappelijke krachten.
Het grote voorbeeld van den geschiedfilosoof-socioloog wiens
invloed van wereldhistorische betekenis is geweest, is natuurlijk Marx, al zullen velen behoefte voelen om er steeds op te
wijzen dat achter Marx een ander geschiedfilosoof: Hegel,
staat. Doch al heeft dan ook niemand na Marx een invloed
uitgeoefend die met de zijne te vergelijken valt, erkend moet
toch worden, dat b.v. de betekenis van een socioloog als Max
Weber voor het moderne geestelijk leven zeer groot is geweest. En na de oorlog hebben we het merkwaardig verschijnsel gezien van een geschiedfilosofie, die brede kringen
pakte en beangstigde en verwarde, die van Oswald Spengler.
Dat Spengler tot degenen behoort die de wegen gebaand
hebben waarlangs de Nazi-horden konden oprukken, is bekend genoeg, zoals ook de betekenis van een andere school
van geschiedfilosofen (die van Gobineau—H. St. Chamberlain) voor de vorming van de „wereldbeschouwing" der
Nazi's bekend is. Overigens is de aard van die wereldbeschouwing openhartig genoeg aangegeven door de vooraanstaande „filosoof" der beweging, wiens hoofdwerk immers
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„De mythe van de 2oste eeuw" heet. Men kan in twijfel trekken ofde hartstochtelijke gevoelsuitstortingen van Rosenberg
veel met de 2oste eeuw te maken hebben en zelfs of ze de
mythe van onze tijd zijn — een mythe zijn ze in elk geval,
en al degenen die weigeren deze mythe te aanvaarden, hebben de verplichting tegenover deze en andere mythen, een inzicht te stellen, dat werkelijk van de twintigste eeuw is.
Een inzicht en geen mythe, want het erge is niet dat een inzicht, zonder dat wij er ons van bewust zijn, allerlei irrationele
elementen bevat — alleen een volmaakte kennis aller dingen
zou dat kunnen voorkomen — noch dat een inzicht op den
duur aanvaard wordt door velen voor wie het geen inzicht
doch een mythe is — ook dat is in een maatschappij als de
onze en met een mensenslag zoals het thans is, vrijwel onvermijdelijk —; het erge is dat men opzettelijk, van de aanvang
af, niet naar inzicht, doch naar mythe streeft. En het belangrijke is, dat het naoorlogse Europa ook het streven naar inzicht kent, een streven dat natuurlijk uit vele richtingen kan
komen, maar dat, meen ik, de meeste kans heeft van werkelijke waarde te zijn, als het van den geschiedfilosoof uitgaat.
De belangstelling voor zulke pogingen groeit gelukkig; en het
is niet nodig dit uitvoerig te bewijzen, daar wij immers in ons
land, naast het grote interesse voor het werk van Ortega y
Gasset, en de aandacht voor de geschiedfilosofie van Jan Romein (Het onvoltooid verleden), het overweldigende succes
gezien hebben van Huizinga's „In de schaduwen van
morgen".
Wat ons hier interesseert, is niet de waarde van Huizinga's
boek, doch het verlangen dat blijkbaar aanwezig was naar
boeken van dat genre, waarvan men een, op kennis der historische realiteit gefundeerd, inzicht verwacht.
Het moet dus mogelijk zijn, dat een groot historicus, die in
staat is het geheel der geschiedenis te overzien, die tegelijkertijd realistisch, socioloog en wijsgerig beschouwer is, een filosofie der geschiedenis zou kunnen geven, die meer is dan een
knap stuk vakwerk, die ons laat zien wat de gang der geschiedenis is, om ons zo een inzicht te geven in onze situatie en
onze taak.
Of het monumentale werk van Arnold J. Toynbee, dat zich
eenvoudigweg als „A Study of History" aandient, aan al deze
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eisen voldoet, willen we hieronder nagaan, doch niet zonder
vooraf te hebben uitgesproken, dat deze grootse poging tot
culturele bezinning, zelfs als ze niet mocht voldoen aan de
buitensporige eisen die we, gezien de toestand waarin we ons
bevinden, gedwongen zijn te stellen, toch in ieder geval haar
waarde zal blijken te hebben, als stimulans, als pioniersarbeid, als bewijs van wat mogelijk is, indien men niet streeft
naar het scheppen, doch naar het doorgronden van mythen,
niet streeft naar vertroebeling, doch naar klaarheid.
II
De eigenschappen die nodig zijn voor het ondernemen van
een geweldige taak zoals die hierboven bedoeld werd, vindt
men in de persoon van Arnold Joseph Toynbee op bijna volledige wijze verenigd.
De naam van den schrijver wekt herinneringen op aan Arnold Toynbee, den econoom, historicus en socialen hervormer,
die in z'n korte leven (1852-1883) naam maakte door z'n
lezingen en opstellen, verenigd in de bekende bundel „Industrial Revolution in England", doch die, meer nog dan
door zijn geschriften, indruk maakte door zijn persoonlijkheid en z'n streven naar sociale rechtvaardigheid. Z'n bewonderaars hebben z'n naam verbonden aan instellingen
voor volksontwikkeling, die niet alleen in Engeland, maar b.v.
ook in ons land, een zekere betekenis hebben gehad. Uit deze
Toynbee-familie, behorend tot wat de Engelsen noemen de
hogere middenstand, gekenmerkt door een sterk sociaal gevoel en een grote eruditie, komt ook de in 1889 geboren
Arnold Joseph 1 ), wiens officièle titel ,Director of Studies in
the Royal Institute of International 'Affairs" al direct laat
zien dat deze historicus waarlijk niet alleen een man van het
verleden is, doch in even sterke mate de internationale aangelegenheden van onze dagen bestudeert. Zij die op de hoogte willen blijven van de wereldpolitiek, kennen de publicatie
die onder de titel „A Survey of International Affairs", sedert
1920 een overzicht geeft van de krachten die in onze wereld
werken, een publicatie die onder leiding van Toynbee staat
en waarvan de belangrijkste gedeelten ook door hem per') Joseph, wellicht naar Joseph Toynbee, die in z'n tijd (1815-1866) een
beroemd oorarts was.
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soonlijk geschreven zijn. De bedoeling van deze publicaties
is niet alleen om alle belangstellenden diepgaande kennis te
verschaffen omtrent de internationale toestanden, maar ook
om de Britse politici en regeerders, en feiten en een diep gefundeerd oordeel van onafhankelijke persoonlijkheden te geven. Geen goedpraten van de officièle Britse politiek, doch een
critische beschouwing dier politiek van uit een hoger, internationaal standpunt, vindt men in deze overzichten die uitgaan van een lichaam dat er telkens weer de nadruk op legt
dat het Oen regeringsinstelling is, doch een onafhankelijk
organisme.
Doch al is Toynbee dan een onafhankelijk beschouwer der
wereldpolitiek, dat wil niet zeggen dat hij niet zou weten hoe
de politiek gemaakt wordt en hoe het er in de kringen der
regeerders uitziet. Van 1912 tot 1915 was hij in Engelse
regeringsdienst werkzaam en van 1915 tot 1919 was hij aan
het Departement van Buitenlandse Zaken verbonden, aan de
afdeling „Internationale Politiek". In 1918 maakte hij deel
uit van de Britse Delegatie in Parijs, als lid van de sectie voor
het Midden-Oosten, en in die dagen kwam hij, als kenner van
het Turkse vraagstuk, herhaaldelijk in botsing met de Britse
regeerders. Men mag aannemen dat hij daarom de regeringsdienst verliet, om van 1919 tot 1924 als Hoogleraar in de Byzantijnse en Nieuw-Griekse taal, literatuur en geschiedenis,
en later als professor in de Internationale Geschiedenis aan
de Londense Universiteit te doceren. Sedert 1925 is hij, zoals
reeds gezegd, wetenschappelijk leider van het Instituut voor
Internationale Aangelegenheden. Publicaties over „Nationality and War", „The New Europe" (een herdruk van artikelen verschenen in het toen radicaal-liberale Londense weekblad „The Nation"), verschenen in 1915, „The Western
Question in Greece and Turkey" in 1922, „Greek Historical
Thought", en „Greek Civilization and Character" in 1924.
,The World after the Peace Conference" in 1925. Samen met
P. Kirkwood schreef hij in „The Nations of the Modern
World"-serie een boek over Turkije, dat in 1926 verscheen,
terwijl een reis naar China hem het materiaal verschafte voor
het in 1931 verschenen „A Journey to China".
In 1934 zijn dan (bij de Oxford University Press en Humphrey Milford, Londen) de eerste drie delen van het grote
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werk verschenen, dat het resultaat is van al de ervaring, al de
kennis en al de overdenkingen van een man die, in de kracht
van zijn leven, een zeldzame vereniging is van Engelse werkelijkheidszin, internationale ruimheid, klassieke en moderne
eruditie, sociale gezindheid en voornaamheid van gevoel en
van inzicht.
Hier is werkelijk, om dat veel misbruikte woord nog eens
naar voren te halen, een poging tot synthese, en een poging
die een redelijke kans van slagen heeft, omdat Toynbee de
gave der analyse, de nodige critische zin, bezit, omdat hij niet
alleen een man van de studeerkamer, doch ook een man van
practijk en ervaring is, omdat hij heden en verleden kent,
omdat noch de nuchterheid, noch het poetische schouwen
hem vreemd zijn.
Nog slechts drie delen zijn verschenen van een werk dat volgens de opzet dertien delen zal omvatten, en toch kunnen wij
reeds zeggen dat, ook als het Toynbee niet gegeven mocht
zijn deze grote studie te voltooien, reeds voldoende duidelijk
is geworden van zijn bedoelingen, van zijn kijk op de historische ontwikkeling, om zijn werk van het allergrootste belang
te doen zijn, voor alien die in onze tijden naar inzicht en naar
een leidraad voor het handelen verlangen.

III
Een werk in dertien delen dat in drie afdelingen (I t/m III;
IV t/m VIII; IX t/m XIII) zal verschijnen, en waarvan de
eerste afdeling ongeveer 1500 blz. telt, zou nog ternauwernood te beoordelen zijn, indien we niet wisten hoe de auteur
zich de bouw van het gehele werk denkt, en indien niet het
eerste deel een algemene inleiding gaf, die ons omtrent de
bedoelingen van den schrijver inlicht.
Reeds de titels der delen wijzen in een bepaalde richting,
geven een bedoeling, een geestesgesteldheid aan. Op deel I
Inleiding, volgen dan II De geboorten van beschavingen; en
III De groei van beschavingen.
De tweede afdeling omvat: IV De instortingen van beschavingen; V De ontbindingen van beschavingen; VI Universele Staten; VII Universele Kerken en VIII Heroische Tijdperken.
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De derde afdeling tenslotte is als volgt geconcipieerd : IX Contacten tussen beschavingen in de ruimte; X Contacten tussen
beschavingen in de tijd; XI Rhythmen in de geschiedenissen
van beschavingen; XII De vooruitzichten van de Westerse
beschaving; en als laatste deel XIII De inspiraties van
historici.
Het is uit deze opsomming reeds duidelijk dat Toynbee met
zekere „eenheden" werkt, die hij „beschavingen" noemt, en
het ligt voor de hand hierin een overeenkomst te zien met
Spengler, wicns „culturen" eveneens de grondeenheden voor
diens geschiedfilosofie vormen. Maar terwijl de eenheden van
Spengler een mystiek en absoluut karakter hebben, niet meer
ontleedbaar zijn en eeuwig van elkaar vervreemd blijven, in
hun eigen landschappen groeien, bloeien en vergaan, alsof
het even zovele bomen waren, die nooit iets van elkaar kunnen weten en Been enkele gemeenschap met elkaar kunnen
hebben, terwijl dus de geschiedbeschouwing van Spengler,
die zichzelf „organisch" noemt, in werkelijkheid op z'n best
„plantaardig" is, niet eens aan het dierlijke organisme, laat
staan aan het menselijke toekomt, en dus ternauwernood
een bijdrage kan geven tot inzicht in het raadsel van de maatschappij of de maatschappijen, behoeft men bij den Britsen
geschiedfilosoof zulke „Uberschwenglichkeiten" niet te vrezen. Voor Toynbee zijn de beschavingen of de maatschappijen, zoals we zullen zien, werk-eenheden, die ons niet door
de metaphysica, doch door de concrete historische ontwikkeling gegeven zijn.
Hij begint z'n „Inleiding" met een hoofdstuk over „de betrekkelijkheid der historische gedachte", een hoofdstuk dat
als motto de bekende uitspraak van Xenophanes draagt, over
de Ethiopiers die zich hun goden met stompe neuzen en bruine huid en de Thraciers die ze met blauwe ogen en blanke
huid voorstellen. Zo worden ook de geschiedbeschouwingen
altijd beheerst door de heersende strekkingen van tijd en
plaats.
Bij ons in het Westen hebben we, tot voor kort, geleefd onder
het industrieel systeem der economie en het democratischparlementair systeem der politick van nationale staten. De
verdeling van arbeid, het specialistendom hebben een tijdlang oppermachtig geheerst en we beleefden een soort van
1

7
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industrialisatie der historische gedachte, we brachten alleen
materiaal-verzamelingen tot stand en keken neer op mensen
die samenvattingen durfden geven.
In zekere zin zijn we de slaven van ons materiaal geworden,
we schrijven het meest over de onderwerpen waaromtrent het
meeste materiaal bestaat en vervallen in de waan dat datgene
waarover het meest geschreven wordt, ook het belangrijkst is.
Zo wordt b.v. over het Egypte der Ptolomaeen veel meer gepubliceerd dan over het rijk der Seleuciden met z'n vermenging van Syrische en Helleense beschaving, bakermat van
MithraIsme, Christendom, Manicheisme en Islam, dat oneindig veel belangrijker is. Maar in Egypte zijn, dank zij het
klimaat, veel meer papyrus-documenten bewaard gebleven
en dus schrijven we bij voorkeur over Egypte.
Er is echter nog een andere grote tekortkoming. We hebben
de gewoonte aangenomen over levende dingen te schrijven
alsof ze levenloos waren en we beschouwen dat als het summum van zakelijkheid en wetenschappelijkheid. Dat is een
reactie op romantische en rethorische geschiedschrijverij,
maar in onze angst voor pathetische misleidingen, vervallen
we in onpathetische drogredenen, des te meer, omdat, zoals
Turgot reeds lang voor Bergson heeft opgemerkt, ons intellect
speciaal voor actie op de buitenwereld en niet in de eerste
plaats voor inzicht gemaakt schijnt.
Bovendien, hoe zien wij de dingen? We hebben een kijk die
bepaald is door een nationalisme, dat een overblijfsel is van
stamgeest, en een Christendom dat universeel is, zodat als resultaat een „nationale geest" is ontstaan, die ons de hele
wereld laat beschouwen als een vergroting van de nationale
eenheid waarin wij leven. Zo construeert men wereldgeschiedenissen als een doorlopend en samenhangend geheel, dat
noodzakelijkerwijze moest leiden tot het ontstaan en de heerschappij der Westerse wereld.
De vraag is nu: is een universeel standpunt in de geschiedbeschouwing mogelijk?
Is b.v. Engeland of Groot-Britannia een uitgangspunt en een
geheel? Neen, het hangt altijd en overal samen met de rest
van de wereld en speciaal met de Westerse beschaving. Noch
het parlementarisme, noch b.v. de „industriele revolutie"
zijn specifiek Engels.
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We moeten dus in grotere eenheden, in maatschappijen ofbeschavingen denken.
Dat lijkt ons vaak alleen mogelijk voor het verleden, doch niet
meer voor heden en toekomst, omdat onze, Westerse, beschaving wereldomvattend schijnt to zijn. Doch dat is een schijn.
Wel hebben we, op heden, politieke aanraking met de gehele
wereld, terwijl dat ook economisch het geval is, doch cultureel
bestaat dat contact niet. Enige eeuwen geleden was onze economische en politieke invloedssfeer veel kleiner, onze culturele
sfeer was ongeveer gelijk, zegt Toynbee — een stelling die niet
onaangevochten kan blijven en waarop we nog terugkomen.
De oudste kern van onze beschaving is het „Frankenland"
rondom de as Rome-Parijs-Londen; en nog heten wij, Westerlingen, in de wereld van de Islam „Franken".
Onze Westerse beschaving dan, is in samenhang met de
Westelijk-Christelijke Kerk ontstaan. Die Kerk zelf ontstond,
als Kerk 1 ), in een andere beschaving, in de Helleense, als
schepping van het interne proletariaat dier beschaving. Maar
aan de rand dier beschaving leefden de Barbaren, die Toynbee het externe proletariaat dier beschaving noemt. Binnenlands en buitenlands proletariaat, slaven die tot Christenen
geworden waren en barbaren die binnenvallen en onder de
invloed der Christelijke Kerk komen, hebben de Helleense
beschaving ten val gebracht en een andere mogelijk gemaakt.
Een beschaving, zo zegt Toynbee, de eigen opvatting onderscheidend van die van Spengler, komt uit een andere beschaving voort, als een kind uit ouders. Zoals een kind biologisch,
sociaal, cultureel, veel van z'n ouders erft en overneemt, en
toch een afzonderlijk individu is, zo is ook een nieuwe beschaving in tal van opzichten een product van de vroegere en
toch een nieuw individu.
Wij hebben dus beschavingen of maatschappijen, wier onderdelen de staten en andere politieke gemeenschappen zijn.
Geen enkele maatschappij omvat de gehele mensheid in de
tijd, en (tot dusver) in de ruimte.
Men mag dit alles als „hypothesen" beschouwen, doch zonder hypothesen is geen wetenschap mogelijk, zouden wij stikken in het materiaal. Later zal wel blijken of deze hypothesen
bruikbaar of schadelijk zijn.
1

) Als religie ontstaat ze in de Syrische beschaving.
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IV
De ondergang van beschavingen en het ontstaan van nieuwe
die verwant zijn aan de vorige, hebben wij voldoende kunnen
bestuderen om deze ontwikkelingsgang to kunnen schetsen.
In een beschaving ontstaat, na een tijd van beroeringen, een
„Universele Staat" die de gehele beschaving omvat en zich
ook nog buiten die beschaving uitbreidt. Die Universele
Staat is reeds een ziekteverschijnsel, dat nog ernstiger en duidelijker wordt, doordat in die Universele Staat een „Intern
Proletariaat" gaat groeien. Dit Intern Proletariaat schept een
Universele Kerk. Samen met het Externe Proletariaat (de
Barbaren) vernietigt het Intern Proletariaat de Universele
Staat. De nieuwe meesters 1 ) nemen, via de Universele Kerk,
de cultuur van de vroegere beschaving over, doch veranderen
en vernieuwen deze. De universele kerk is dus de eigenlijke
bakermat van de nieuwe cultuur. De universele staat is het
resultaat van de heerschappij ener minderheid. De betekenis
die Toynbee hecht aan het culturele element in de maatschappijen, aan de Universele Kerken, maakt het duidelijk
waarom hij in laatste instantie liever spreekt over „beschavingen" dan over maatschappijen. Tussen een vroegere beschaving en de nieuwe, is gewoonlijk een periode van „opvolgerstaten" (b.v. de rijken der Gothen, Vandalen, Franken) die het verband met het vroegere bewijzen. Wat bier
nog alles erg schematisch en apodictisch klinkt, zal in de loop
van Toynbee's betoog levender en gecompliceerder worden.
We hebben tot dusver nog slechts met twee beschavingen, de
Westers-Christelijke en de Helleense (Grieks-Romeinse), in Toynbee's inleiding kennisgemaakt, maar hij komt
dan tot een opsomming van al de beschavingen, vergane en
nog bestaande, waarvan wij kennisdragen.
We ontmoeten dus nu de Or thodox- Chris telijke beschaving, ook verwant met de Helleense, doch uitgegaan van een
andere basis (Constantinopel-Caesara, door Anatoliè) en die
in twee delen onderscheiden moet worden, het ouder e: Byzantium-Balkan-Klein-Azie, en het nieuwer e: Rusland.
1 ) Het is mogelijk dat de heerschappij in handen komt van het intern
proletariaat, maar vaak krijgen we overheersing door het extern proletariaat.
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Dan is er de Iranisch-Islamitische beschaving, wier Universele staat het Kalifaat der Abbasiden was en wier Universele
kerk de Islam is. Ook deze is in tweeen gevallen door het
schisma van Sunniten en Sjiiten, zodat we de eigenlijke
Arabische Islam en de Iranische maatschappij hebben.
Doch deze twee maatschappijen hebben weer hun oorsprong
in een oudere beschaving: de Syrisc he. De omvang van de
eigenlijke Syrische maatschappij valt samen met het rijk der
Perzen in de tijd van Cyrus. Alexander verovert dat rijk, dat
daarna uiteen valt, ten dele door de Romeinen veroverd
wordt, ten dele in onafhankelijke staten blijft voortbestaan,
totdat tenslotte de Arabieren, na de verzwakking van Rome,
het oude Syrische rijk herstellen. De Islam is in deze maatschappij geboren, en zij behoort tot deze maatschappij. Ook
het Christendom is er geboren, maar zijn rol als Universele
Kerk heeft het in andere maatschappijen gespeeld, al is dan
ook de kiem van de scheppende kracht van het Christendom,
niet van Helleense, doch van Syrische oorsprong. Doch grote
instellingen als universele kerken zijn nooit van „zuiver ras"
in geestelijke zin, evenmin als een fysieke gemeenschap, een
staat, ooit van een zuiver fysiek ras is.
Doch laat ons de opsomming voortzetten: We kennen de
Indische maatschappij, die ouder is dan de Hindoe-beschaving, die thans in Brits-Indie overheerst. Zo kennen we
ook in China de oudste, Chinese maatschappij, die later tot
Ver-Oosterse beschaving wordt, waarin we twee delen moeten onderscheiden, de eigenlijk Ver - Oos terse en de Japans-Koreaanse. De Indische maatschappij is misschien
verwant aan de Sumerisc he, die naar verschillende richtingen uitstraalde en wier godsdienst door de Ba byl o nische
maatschappij werd overgenomen, terwijl ook de Hittitische
maatschappij aan de Sumerische verwant is. Tot de vergane
beschavingen behoren de Minoisc he, die met de latere Helleense verwant is, terwijl verder de beschavingen van de
Maya's, die van Yu c a t ec en Mexico in Midden-Amerika
met elkaar verbonden zijn. Tenslotte kennen wij nog twee
beschavingen die, voor zover wij weten, volkomen autonoom
zijn: de And e s-beschaving in Zuid-Amerika en de oudste
aller beschavingen, de Egyp tisc he.
We kennen dus 2 beschavingen zonder relaties (Egypte,
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Andes), 4 omtrent wier voorgangers we niets weten (Chinees,
Minoisch, Sumerisch en Maya), 4 die verbonden zijn met
vroegere beschavingen, zonder dat we dit volkomen zeker
kunnen vaststellen (Indisch, Hittitisch, Syrisch, Helleens),
5 die door een vreemde kerk met een oudere beschaving verbonden zijn (Westerse, Orthodoxe buiten Rusland, Orthodoxe in Rusland, Verre Oosterse in China, Verre Oosterse in
Japan-Korea), 3 die door een eigen kerk met een oudere verbonden zijn (Iranisch, Arabisch, Hindoe) en een 3-tal die zo
met een buur-maatschappij verbonden zijn (Babylon met
Sumerie, Yucatec en Mexico met de Maya-beschaving) dat
het de vraag is of we ze als afzonderlijke beschavingen mogen
beschouwen. In het totaal zijn er dus in de loop der wereldgeschiedenis 21 beschavingen geweest, waarvan er nog 8
(Westerse, 2 Orthodoxe, 2 Islam, 2 Verre Oosten, Hindoe) in
leven zijn.
V
We hebben een min of meer uitgebreide kennis van de menselijke ontwikkeling gedurende ongeveer zesduizend jaar, in
welke tijd vermoedelijk 2I beschavingen ontstaan en een 13tal weer vergaan zijn.
VOOr we nu uit deze kennis al te stoute conclusies trekken, in
de geest van Spengler, is het goed ons te herinneren dat de
ouderdom van de aarde, volgens de tegenwoordige opvattingen, zo ongeveer 2000 millioen jaar is, en dat er een 300 millioen jaar „leven" op aarde is. De mens echter is vermoedelijk niet ouder dan 300.000 jaar, en de beschavingen ongeveer
6000. Aan de andere kant meent men, dat die aarde nog wel
500 tot woo millioen jaar voor menselijke wezens bewoonbaar zal blijven, en het is dus zeer wel mogelijk dat (als er in
6000 jaar 21 beschavingen ontstonden) in een periode die
vele tientallen duizenden malen 6000 jaren zal omvatten,
nog ontelbare beschavingen zullen opkomen en ondergaan.
Alle opmerkingen over de onveranderlijkheid van de menselijke natuur, zijn te bezien in het licht van de 6000 jaar waaromtrent we iets weten, van de honderdduizenden mensheidsjaren waarover we niets weten, van de millioenen jaren die
wellicht nog zullen komen. We kennen geen enkele beschaving die ouder is dan 3 „generaties", d.w.z. we kennen de be-
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schaving die er aan voorafging (voor ons b.v. de Helleense)
en de beschaving die daar weer aan voorafging (misschien de
Minoische) en daar houdt onze kennis op. Zelfs als we de
theorie der „diffusionisten" (Elliot Smith, Perry) zouden
aanvaarden, die alle beschavingen in Egypte doen ontspringen — doch Toynbee is een verklaard tegenstander van deze
theorie — dan nog zouden we slechts 4 cultuur-generaties
kennen, terwijl er nog duizenden mogelijk zijn. We kunnen
dus alle beschavingen als vrijwel gelijktijdig beschouwen, in
het Licht van de mogelijkheden der mensheid. We kunnen ze
zien als pogingen om een geweldige berg te beklimmen, pogingen waarbij sommige klimmers in afgronden zijn gestort,
anderen uitgeput en verstijfd tegen de rotswand liggen uitgestrekt, weer anderen de tocht voortzetten, niemand nog
verder is dan het allereerste begin. Zal een van de thans
klimmenden de top bereiken? We weten het niet, maar er is
evenmin reden om het aan te nemen, als om het onmogelijk te
verklaren. Evenmin als het onmogelijk is dat over een paar
minuten — een paar eeuwen — of een paar seconden, een
nieuwe bergbestijger zich zal opmaken voor de tocht en al de
anderen zal inhalen en voorbijsnellen.
In die zin is het mogelijk en nodig in „beschavingen" te
denken. Wij zijn dat ontwend, spreken over de eenheid der
beschaving, omdat we nog slechts een beschaving als volwaardig erkennen: de Westerse. Gibbon en Voltaire, Volney
en Turgot waren nog vrij van die Westerse verwatenheid, en
De Gobineau, van wiens rassentheorie Toynbee, zoals ons
direct zal blijken, een onverzoenlijk tegenstander is, had tenminste nog begrip voor het bijzondere van de tien beschavingen, die hij wist te onderscheiden. In de middeleeuwen zag
men bier in West-Europa een der drie wijzen die Jezus aanbaden, als een neger. In de i8de eeuw was de neger alleen
maar slaaf, doch men had nog eerbied voor China en zijn beschaving. Thans heeft men zelfs geen eerbied meer voor Hellas, men heeft alle begrip voor beschavingen verloren. Niettemin, ze zijn er nog: we zien hoe uit het Verre Oosten, uit Japan en China, hoe uit Rusland en Indie, uit de wereld van de
Islam, oude of nieuwe krachten opkomen en het is dus nodig,
weer te leren in beschavingen te denken.
De vraag is slechts: zijn beschavingen vergelijkbaar? Alle

264

DE GANG DER GESCHIEDENIS

levensverschijnselen en zeker alle maatschappelijke verschijnselen kunnen statistisch en grafisch weergegeven worden, dat weten zelfs de zakenlieden. En wat men in het zakenleven, in de economie onderzoekt, dat zijn uitingen van
beschavingen. Wat de historicus kan doen dat is : het onderzoeken en vergelijken van uitingen der beschavingen, zowel
de cultuur als de techniek, de economie als de politiek, de instellingen als de gewoonten — dat alles tezamen vormt de
beschaving.
VI
Beschavingen ontstaan uit primitieve maatschappijen, die in
het verleden met duizenden de aarde overdekt moeten hebben en waarvan er zelfs nu nog een 650-tal aanwezig zijn.
Ook primitieve maatschappijen hebben instellingen en arbeidsverdeling en ze hebben dus het recht op de naam
„maatschappij". Ze onderscheiden zich van „beschavingen"
doordat de nabootsing, die overal de kleur van het maatschappelijk leven bepaalt, bij de primitieven geheel gericht is
op de „ouden". Zo blijft de maatschappij statisch, de gewoonte heerst en blijft heersen totdat na korter of langer tijd
het maatschappijtje ten onder gaat. Alleen als de nabootsing
uitgaat naar „scheppende persoonlijkheden" wordt, om met
Bagehot te spreken, de korst der gewoonte gebroken, komt er
verandering, worden de opvattingen beheerst door de pioniers, is alles naar de toekomst gericht, dynamisch. Primitieve maatschappijen zijn statisch, en toch moeten ze eens dynamisch geweest zijn, want ook zij hebben hun scheppende tijdperken gehad, waarin ze zich van ondermensen tot mensen
ontwikkeld hebben, hun technieken en inzichten hebben gevormd. Aileen, na die aanvankelijke inspanning, zijn hun
krachten uitgeput en ze zijn niet meer in staat geweest de
weg van „primitief" naar „beschaafd" of te leggen. We zullen zien welke samenloop van omstandigheden nodig is, opdat de „mutatie" van primitief naar beschaafd slaagt.
Geen enkele maatschappij, geen enkele beschaving, is doorlopend dynamisch. Scheppende minderheden zijn dynamisch, heersende minderheden zijn weer statisch, het zich
tegen die heersende minderheden verzettende proletariaat is
dan weer dynamisch: het rhythme der ontwikkeling gaat, zo-
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als de Chinese denkers reeds wisten, van Yin (statisch) naar
Yang (dynamisch), dat dan weer statisch wordt, om weer dynamisch te worden, doch dit rhythme is geen dialectisch proces, dat onafgebroken doorgaat, het is ook geen proces dat
door een factor (b.v. de economische) bepaald wordt, het is
een mogelijkheid die alleen aanwezig is in de zeer zeldzame
gevallen dat een aantal factoren samenwerken. Lucht en
petroleumgas kunnen geen machine doen lopen, doch gemengd en in een verbrandingskamer van bepaalde stevigheid
etc. etc. maken ze explosies, die een machine voorwaarts drijven, terwijl de lucht buiten en de benzine in het reservoir onveranderd blijven. Maar wat in een machine betrekkelijk
eenvoudig is, zal in de maatschappij veel gecompliceerder
zijn, en termen als Yin en Yang, rust en beweging, samentrekking en expansie, of de organische en critische perioden
van St. Simon (of de dialectische ontwikkeling van Hegel en
Marx voegen wij er aan toe) verklaren opzichzelf niets. We
moeten nagaan welke factoren aanwezig moeten zijn om een
beschaving te doen ontstaan.
VII
Tegenwoordig zijn twee opvattingen in omloop over beslissende invloeden voor het ontstaan en de ontwikkeling van
beschavingen, die afgewezen moeten worden, voor men tot
juiste inzichten kan komen: de rassentheorie en de theorie
van de natuuromgeving.
De rassentheorie gaat uit van de, niet bewezen, stelling dat
lichamelijke eigenschappen en psychische eigenschappen
parallel lopen. Dit opzichzelf zou al voldoende moeten zijn
om de rassentheorieèn tot niet meer dan een onderwerp voor
studie te maken.
Onze moderne rassenopvattingen zijn een typisch voorbeeld
van de invloed onzer maatschappelijke posities op onze historische inzichten — ze zijn een gevolg van de Westerse expansie. De blanken hebben overal de gekleurde volken onderworpen, ze hebben overal misbruik gemaakt van hun
macht, ze leven in voortdurende vrees dat de rollen omgekeerd zullen worden. Bij de kolonisten, vooral de Engelse, is
het moderne rassengevoel ontstaan, als een voortzetting van
de oud-testamentische traditie van een „uitverkoren yolk",
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waarbij echter opgemerkt moet worden dat het Oude Testament en de Joden de verschillen niet leggen in „bloed" of
„kleur", doch in het geloof, in de houding tegenover God.
Het kenteken van de Joden, de besnijding, is kunstmatig,
maatschappelijk, het heeft met „ras" niets to maken. Zo verdeelden ook de Westerse Middeleeuwen de mensen niet naar
rassen, maar in Christenen en Heidenen. En de tegenwoordige Fransen verdelen de mensen in „beschaafde" en „onbeschaafde", terwijl de Moslims „gelovigen" en „ongelovigen"
kennen.
Wat echter bij de kolonisten nog een mengsel van gevoelreligie en practijk was, werd bij De Gobineau en z'n opvolgers een „wetenschap" die begaafde en minder begaafde en
zelfs volkomen minderwaardige rassen onderscheidde, en
waaruit de leer van de superieure Noordse, blanke, blauwogige, blondharige mens ontstond.
Dat de kleur overigens niets anders bewijst dan de afkeer van
het ongewone, is duidelijk. Eigenlijk moest de Noordse mens
den Albino vereren, die een nog volmaakter gebleekt type is.
Voor Negers, Arabieren, Japanners etc. zijn wij, West-Europeanen, een soort Albino's. Te midden van de Negers werd
Livingstone wee van z'n eigen witte huid, voelde hij zich als
een misvormde. Met trots noemen de Arabieren zich het
„donkere yolk", en kijken neer op het „rossige yolk", zoals de
Indianen verachtelijk spreken van „bleekgezichten" en de
Japanners van de „roodharige, vis-ogige duivels". De Japanners vinden vooral lichaamsbeharing zeer vies, verdelen de
mensen in „gladden" en „behaarden", vinden dat de behaarden het dichtst bij de apen staan en dat de Noordse mens een
gebleekte proto-Australier of proto-Negroid is.
Indien men echter nagaat hoe het met de begaafdheid van de
verschillende rassen zit, dan merkt men dat de blanke Polynesiers hebben meegewerkt aan het ontstaan van een beschaving, de bruine rassen hebben aan twee, de gele aan 3, de
roodhuiden aan 4, de noordse rassen ook aan 4, het alpine ras
aan 9 en de middellandse-zee rassen aan 10 beschavingen
meegewerkt. De Negers alleen hebben geen enkele beschaving voortgebracht of er aan meegewerkt 1 ). Betekent dat nu
dat ze minder begaafd zijn dan de andere rassen? In het licht
') Misschien met uitzondering van de Egyptische.
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van de historie betekent het alleen dat ze een onderdeel van
een seconde achter zijn, direct nadat het startschot voor een
Marathon-loop gevallen is. Wie kan, als hij een filmopname
van het begin van zo'n wedloop ziet, voorspellen wie het
eerst zal aankomen? Vast staat wel dat de Negers alles zelf
hebben moeten doen en moeten vinden en dat zij primitieve
maatschappijen geschapen hebben die in niets onderdoen
voor de primitieve maatschappijen der Noordse rassen. Hun
overgang naar de beschaving is door invloeden van buiten
verhinderd. Maar wie kan vaststellen dat ze in de toekomst
niet aan het maken van beschavingen zullen meewerken. Ondanks alles doen ze het reeds, in Amerika en Afrika.
Men moet niet vergeten dat de Schotse Hooglanders in 1745
nog Barbaren waren en dat in 1933 een Schotse Hooglander
(MacDonald) Premier van Groot-Brittannie werd. Men moet
ook niet vergeten, als men de lof van het blanke ras wil zingen, dat er blanke barbaren zijn, die alle pogingen tot beschaving hebben weerstaan, in N.W.-Afrika en in de Sahara,
in Koerdistan, op de grens van Afghanistan en Indie, in Albanie, in Japan en niet to vergeten in de Kaukasus, waar het
prachtigste blanke type voorkomt, dat z'n naam aan het hele
„ras" gegeven heeft, en dat geen enkele bijdrage tot de beschaving geleverd heeft. Al deze barbaren vertonen geen rasverschil met de makers van de Helleense of de Westerse beschaving — wel echter een beschavingsverschil. En al deze
barbaren zijn van het „zuiverste" ras.
Het zuiverste Alpineras vindt men b.v. in Frankrijk in de
Cevennen, in Piemont in Italie en in Slowakije. Het is duidelijk dat een Franse Boer van de Cevennen, een Alpine Cevenol dus, geen enkel gemeenschapsgevoel heeft met een Alpine
Piemontees, of een Alpine Slovaak, maar wel met een Noordse Fransman van Pas-de-Calais (die thuis misschien nog Vlaams
spreekt) met wie hij taal, staat, beschavingstrap gemeen heeft.
Als we de beschavingen onderzoeken, zien we dat er to zijn
die door een ras tot stand zijn, wanneer men tenminste alle
roodhuiden, alle gelen etc. als een ras beschouwt; 9 zijn door
2 rassen, en 2 door 3 rassen gemaakt. Waarbij er tenslotte op
gewezen moet worden dat ook de „rassen" ontstaan zijn, dat
zij geen oorzaak zijn, doch een gevolg.
Men moet dus de rassentheorie verwerpen.
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VIII
De theorie van de „omgeving" is moreel minder verwerpelijk
dan de rassentheorie, maar ook zijisintellectueelonhoudbaar.
Uit rivierdalen en steppen, plateau's en eilanden kan men het
ontstaan of niet-ontstaan van beschavingen niet verklaren.
Neem b.v. de steppen: zowel de Eurasische als de Afrasische
steppen hebben nomaden-maatschappijen met veeteelt
voortgebracht. Maar in de prairieèn van Noord-Amerika, in
de Llano's van Venezuela, in de Pampas van Argentinie, in
de grasvlakten van Queensland en N.Z. Wales, zijn geen oorspronkelijke nomaden-maatschappijen ontstaan, ofschoon ze
er mogelijk waren, zoals later bleek, toen cow-boys, gaucho's,
cattlemen er nomaden-maatschappijtjes schiepen. Dat er
geen paarden waren zegt weinig, want alleen de Eurasische
steppe heeft oorspronkelijk paarden; in de Afrasische steppen
waren reeds nomaden, toen later de paarden (b.v. de Arabische) werden ingevoerd.
Men heeft de theorie van de rivierdalen: in het dal van de
Nijl en van de Euphraat-Tigris is een beschaving ontstaan.
Maar voor de Indus gaat die theorie niet op, daar is de beschaving door kolonisten ingevoerd, aan de Ganges is er in 't
geheel geen ontstaan, bij de Hoangho ontstaat ze aan de
bovenloop in een heuvelland dat nog geen rivierdal toelaat,
aan de Jangtsekiang wordt ze gebracht, aan de Mississippi,
Rio Grande, Colorado, Murray, Darling, Niger, Congo etc.
etc. ontstaat niets. We kennen een plateau-beschaving in de
Andes, maar het Afrikaanse hoogland bij de Congo, dat van
hetzelfde type is, zag nooit een beschaving.
In de Middellandsche Zee ontstond een archipelbeschaving
rondom Kreta, maar de Japanse archipel ontwikkelde geen
typische zee-beschaving als de Minoische. En de Maleise of
de Cubaanse archipel die van hetzelfde type zijn? Aan de
bovenloop van de Hoangho ontstond in het woeste heuvelland een beschaving, maar aan de bovenloop van de Donau
die gelijksoortig is, ontstaat niets. We kennen beschavingen
die in het tropisch oerwoud ontstonden: de Maya-beschaving, maar de Amazone-wouden, de Afrikaanse wouden,
Cambodja etc. zagen niets.
De Russische beschaving is er een van rivieren en wouden in
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een koud klimaat, dat veel overeenkomst heeft met Canada.
Doch Canada brengt geen beschaving voort. En ofschoon
West-Europa en Noord-Oost-Amerika fysiek veel overeenkomst vertonen, schiep het ene gebied wel, het andere geen
beschaving.
Nu kan men zeggen dat de „omgeving" ook gevormd wordt
door andere beschavingen. Maar hoe komt het dat de Mexicaanse cultuur geen invloed uitoefende op de Noord-Amerikaanse vlakten, en waarom gaat de invloed der Maya-cultuur wel naar het Noorden (Mexico), doch niet naar het
Zuiden (Guatemala)? Hoe komt het dat de Sumerische cultuur invloed uitoefent op Anatolie en daar de beschaving der
Hittiten doet ontstaan, terwijl het dichterbijgelegen Iran
geen Sumerische invloeden ondergaat?
Slechts een ding leert ons de vergelijking der beschavingen:
in alle omgevingen kunnen beschavingen ontstaan, maar
de omgeving geeft slechts m o g elij k he den, geen no odz akelijkheden: de mens moet het doen.
De omgeving daagt den mens uit, en de mens geeft een antwoord op deze uitdaging, uit deze werking van uitdaging en
aanvaarding ontstaan beschavingen — of ze komen niet tot
stand: er zijn beschavingen die in de kiem sterven, er zijn beschavingen die ontstaan en dan gestuit worden, slechts heel
enkele worstelen zich door alle hindernissen heen.

(zvordt vervolgd)
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Bij het Nataradja-beeld in het Museum
voor Aziatische Kunst to Amsterdam. 1 )

De weiden droomen en op alle heuvelkammen
Ruischen de boomen in den avond-zonneglans.
Jonge gelieven gaan, samen innig omvangen,
Zalig zwijgend omhoog tot waar de toppen vlammen...
En Sjiwa danst, hij danst den eeuwigduurgen dans.
In killen najaarsdamp vallen de doode blaren
En felle, hagelharde regen striemt door gansch 't
Versomberd bosch. Twee menschen gaan er saam den zwaren
Gang naar een kindergraf. Argloos gelukkig waren
Zij zeven jaar... vergaan, vergaan... Maar Sjiwa danst.
Hij danst, hij danst, hij danst... al-schepper, al-ontbinder,
Rekent slechts bij der eeuwigheid kosmische maat;
Hij geeft, hij rooft, hij is de al-voeder, de al-verslinder,
Niets heeft zijn voorkeur en geen ding is hem tot hinder,
't Is alles hem gelijk, bloei, sterven, vrucht en zaad.
*
*
*
Gelijk er stadig wijder-uit deinende kringen
Rimplen op zeer stil water waar een steen in viel,
Gelijk de dirigentenstok heel 't koor doet zingen,
Verwekt alom zijn rhythme weerslag, golvingen
Van leven zendt hij uit in 't eindloos al-gewiel.
Zooals 't reveille honderdduizenden slaapdronken
Soldaten Optrompettert waar de slag ontbrandt,
Blijft er nets antwoordloos in lethargic verzonken,
1 ) Men zie de verklaring van Dr. Ananda Coomaraswami in zijn „Dance
of viva, fourteen Indian essays".
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Alles trilt mee, tot in de diepte van spelonken,
Met Sjiwa's kleine trom, die hij schudt in zijn hand.
Waar eerst de amorphe chaos was, werd hij de ontginner,
En de zandlooper-vorm'ge trom blijft van zijn teelt
Voorwaarde en attribuut, onmisbre levenswinner,
(Want iedre vorm heeft oorzaak in een tril-beginner);
Het rollende geroffel verwekt alle beeld.
* *
*
Weergaloos schoon is hij en het subliem bewegen
Van zijn volmaakte handen, de athleten-pracht
Zijns lichaams. Droppels, door den damp naar 't licht gezegen,
Zijn de kleinoodien, aan zijn rijke kleed geregen,
De sterren, Sjiwa's edelsteenen in den nacht.
Saamvatting, ondoorgrondelijk, aller problemen
Voor menschelijk verstand, is zijn fier godsgelaat;
Zelfschouwend onbewogen, maar somtijds met zweemen
Van opperste verrukking om een zaal'g vernemen
Van eigen diep mysterie, dat geen sterv'ling raadt.
Zijn rhythme is in den zwaren maatgang van aeonen,
Dreunend door alle hoeken van het wijd Heelal;
In der atomen duizelvaart van electronen,
In 't jagend bloed van wie zijn hartstocht niet kan toomen,
In 't zachte zuchten van wie aanstonds sterven zal.
* *
*
Hij wendt een voet, en nieuwe generaties komen,
Hij strekt een arm, en naamloos zijn zij heengegaan
In de vergetelheid. Hij weet zoomin van schromen,
Zoomin laat hij den voortgang van zijn doem betoomen,
Als een typhoon die buldert over d'oceaan.
Bijwijlen schrijft een van zijn macht'ge manualen
Een ramp van werelden in de heelal-kroniek;
Dan dooven zonnestelsels en interastrale
Botsingen donderen door de kosmische zalen...
Nieuw leven baart het puin bij sferendans-muziek.
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Hij heft het hoofd: een hoogepriester wordt geboren
Die toont, hoe hoog een mensch kan gaan, — een kunstenaar
Die droomen in de zielen plant... Hoop komt er gloren
Boven den horizont, vrede en heil beschoren
Waant zich naieve menschheid en ziet Been gevaar.
Maar Sjiwa buigt den romp; dan sterven ongetelden
Kermend in prikkeldraad en slijk en plassen bloed,
Verscheurd, verstikt in gas op infernale velden,
En wie niet sterven zijn de gruwelijkst gekwelden...
De winst valt toe aan wroetend ondergrondsch gebroed.
En als hij dieper bukt: dan schreeuwen groote volken,
Ontzind door hun niet langer meer te dragen leed,
Om dictatuur, schenden den vrijen mensch; met dolken
Viert moord-veem hoogtij... Meegesleurd in baaierdkolken
Levert zich de eenling aan de massa, die hem vreet.
Sjiwa danst voort. Hij weet: ook dat zal niet beklijven,
Na 't koken van den banjir zal opnieuw de stroom
Binnen de bedding keeren. Het geweld moog' drijven
Naar martelkamp al wie niet zwichten, hij zal blijven
Glimlachende curator over al wat koom'.
Wat schaadt het, of een tropisch weelde-woud verzindert?
Snel rijst weer nieuw gewas na d'eersten regenval;
Gereinigd is de bodem, 't ongediert verminderd.
Als laaiend licht van zonne-zomer bier en ginder 't
Microben-kwaad verdelgt, zoo zuivert hij het Al.
* *

*

Brandende Kosmos die, naar vaste perioden
Van Brahma's etmalen, verdonkert en weer glimpt,
Is Sjiwa's vlammenboog met de gruwzame nooden
Van oorzaak en gevolg en 't zwavel-gele en roode
Schavotvuur, waarin elk bewuste zijn verkrimpt.
Doch ziet: wien Maya's schellen van de oogen glijden
Is in den boog ook de Al-geest immanent,
Die stralend alle stof doordringt; nimmer te scheiden
Zijn Sjiwa en de stralenkrans... Ter wederszijden
Waai'ren zijn lokken vlammend door het firmament.
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Zooals in ijlen nevel wijde kimme-gording
Hemel en aard vermengelt in karmijnen band,
Is hij de Tijd, alle verandring, eeuwge wording,
En 't Tijdelooze; door hun vaste samen-ord'ning
Houdt zijn werkdadigheid den Kosmos gaaf in stand.
* *
*
Witgloeiend op het aambeeld in de donkre smidse
Wordt gewelddadig de oude tot een nieuwen vorm,
Wordt rond tot recht en bol tot plat gemaakt met bitse
Voorhamer-slagen; duizend felle vonken flitsen...
Maar ijzer blijft het ijzer ondanks mokerstorm.
Sjiwa wil 't nieuwe, maar het matriaal blijft eeuwig,
Niets kan verandren dan de vormen en uit puin
Alleen van andre kunnen nieuwe ontstaan. — Vrijgevig
Schenkt hij het bloeiend leven, plukt en kust... en wrevlig
Ontbladert hij de bloemen van zijn wondertuin.
Al bouwend moet hij steeds te-mortel 't andre breken;
Hij kan niet anders, of, toen de oerstof wetten zoog
VOOr 't Al-begin, op ganschlijk onafwijsbaar teeken,
Had Brahma ander woord, ondenkbaar, moeten spreken —
IJdel waar' thans de droom van heil dat nooit bedroog.
En kenden wolf en lam te-zaam vredig verkeeren,
De leeuw als 't rund stroo eten 1 ) ...smadelijk verstikt
Wierd beider wezen en gestalte door 't ontberen
Van 't alles modeleerend innerlijk begeeren —
Beding voor schoonheid is het tragische conflict.
* *
*
Hij is het raadsel-beeld van alle tegendeelen
En lost ze op in telkens andre harmonie
Van hel en hemel, geest en stof, het Eene en 't vele,
Van Tijd en Eeuwig Heden, wil en lot, van heelen
En breken, goed en kwaad, geboorte en agonie.
In hem is het geheim van wezen en verschijning,
Hij is de Ontkenning zelf van Richting en Bestel;
1) Jesaja XI, 6 en 7.
18
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Zijn grandiooze doelloosheid duldt geen vertwijning
Van 't Al-bestaan met strevingen, geen wensch-omlijning...
De weerld en heel zijn dans zijn hem nets dan een spel.
Wie naar een Joel streeft, is gedoemd tot bittren loonstrijd
Tegen Natuur en Lot; met bloed en zweet bedekt
Baant zwoegend hij zijn pad naar kleine eigen schoonheid,
Ver van den weg die Sjiwa's majesteit ten toon spreidt...
In 't niet zinkt menschen-denkkracht bij diens intellect.
Hij is de leven-wekker, maar de grimge vijand
Van 's levens blijden lust, die immer blijven wil
En eigen risico verkiest van rots en drijfzand,
Liever dan met de horde gaan, aan vreemden leiband,
Naar 't offerblok van onberekenbare gril.
En meer dan voor zichzelf vreest elk den overweld'ger
Voor 't welzijn van zijn kind; wat veilig is en goed
Wil duurzaam men voor 't kind. Maar Sjiwa, de verdelger,
Baarlijke hoon van menschlijke gehechtheid, zwelger
In moord, woedt onaandoenlijk door ons diepst gemoed.
Dan vloekt men hem en waant, hem tot den dood te haten...
Maar blauw en goud daagt altijd weer een nieuwe lent';
Al schrijnt herinnering gestaag het incarnate
Wondzeer, tOch golft het bloed in aadren en haarvaten
Op het al-rhythme mede van begin tot end.
Al wat ontluikt zingt in een wereld-wijd verblijden
Het lied des levens en een argeloos „I k ben!"
Juicht op. — Nog machtiger is het geluk dan 't lijden.
Genoeg haat niemand Sjiwa om te wenschen: glijde
Mijn kind in 't Niet, opdat het nooit de ontgoochling ken'.
Hij danst, hij danst, — een zefierzucht op stillen vijver,
Noodweer in zwarten nacht, een donderende storm...
Hij telt geen menschenvreugd of -pip en net hun nijver
Gestreef, hij is verpleger en een slavendrijver;
Om 't even blijft het hem, de mensch is hem een worm.
* *
*
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Nochtans, zijn hand heeft eenmaal vonken van 't rood-randig
Onbluschbaar geestesvuur onachtzaam uitgesproeid
Op 't menschdom, en bevruchtings pijn drong tot het zandig
Domein van 't onbewuste. Wetend en opstandig
Werd toen 't geslacht, van zucht tot zelf-bestaan doorgloeid.
* *
*
Rennend door 't bosch met voer voor 't broed voldoet onwetend
Het moederdier aan Sjiwa's wet: behoud der soort;
Zij dartelt met haar jongen en, den angst vergetend
Om eigen lijf, bevecht zij onder woeste kreten 't
Aansluipend roofbeest, tot zij in haar bloed versmoort.
* *
*
Op Sjiwa's grond was ook de mensch niet meer dan pachter
En hij betaalde bloed'gen woeker — maar de vaan
Der Vrijheid wappert uit, hij blijft getrouwe wachter
Der zijnen... Als een dief bij nacht komt tOch de slachter.
Wie 't diepste liefheeft wordt met leed het zwaarst belaan.
Hij heeft geploegd, geegd, gezaaid, de pacht gekweten,
Den grond bij stukjes losgekocht zoover dat gaat,
Rampspoed verduurd en dan zijn tranenbrood gegeten,
Gewied, geen rust gekend, den sikkel heel den heeten
Oogstzomerdag zweetend gezwaaid van vroeg tot laat.
In zwaren kamp uit de Natuur omhoog geworsteld
Van niets dan soort tot individualiteit,
Weet hij ten slot zijn waarde in eigen wil geworteld
En dat, schoon Sjiwa's spel hem vroeg of laat vermorzelt,
Elk vredig sterven kan, die voor de vrijheid strijdt.
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De dood heeft een vreemde macht over ons oordeel en over
onze bewondering alsof hij beide, nadat het slot is omgedraaid, achterlaat in een geheel veranderde ruimte. En veel
wat men de levende niet vergeven kon, wordt om de doode
anders: iets in ons verweer werd een bewijsgrond ontnomen,
iets in ons oordeel is geen oordeel meer maar tot een vraag
aan onszelve geworden — plotseling is om dit alles een stilte
gekomen.
Er is een kunstenaarschap dat, reeds bij het leven van den
kunstenaar, zoo door deze stilte in bezit genomen werd, dat
de mensch die hij is daarin al meer en meer voor ons terugblijft en wegglijdt, zich al meer en meer en steeds dieper in
zijn roeping verliest als water in water, en eindelijk het antwoord der wereld niet meer hoort en ook niet meer hooren
wil aan zijn overzijde der werkelijkheid. Het kunstenaarschap
van Matthijs Maris, van Leopold, van alien die als Karthuizers der kunst misschien te diep ervaren hebben hoe de werkelijkheid van het kleine, luide alledag maar een vaal compromis blijft tusschen begeeren en bereiken: het is maar beter
niets te bereiken en niets te begeeren, maar beter stil te zijn
en alles los te laten, alles wat tot het bedrog der werkelijkheid
behoort... En wat kwam het er op aan? De werken bleven en
waren meer en grooter dan de mensch.
Maar er is ook een kunstenaarschap waarin, voor alles, de
gretige mensch luid boven den arbeid uitklinkt, een kunstenaarschap dat eerst om de wille van den kunstenaar levend
wordt als het bloed en het vleesch zijner daden, om dit,
scheppende, zelve tot een schepping te maken. Een schepping
die zoo voluit het leven om te leven, het werk om de werking,
de daad om de triomf behoort, dat talent en roeping, taak en
arbeid niet anders dan maar de toevallige banieren schijnen
waarmee de sterke en gretige mensch zich een zegetocht naar
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zichzelve volbrengt. Voor zulk een banieren-drager is de
waarde van zijn werk zijn eigen weerspiegeling daarin, hij is
de bloei van zichzelve, en wat hem zijn roeping rechtvaardigd is niet de stilte voorbij maar het antwoord midden-in de
wereld, de levende mensch tusschen levende menschen. Zijn
kracht is het Heden, al schijnen zijn daden naar het Morgen
gericht; en de ware, de hoogste vorm van zijn kunstenaarschap is niet het naar-binnen diepst doorleefde maar het
naar-buiten meest representatieve.
Door de kracht en de geestdrift van zulk een kunstenaarschap
is R. N. Roland Ho1st de groote representant, de onbetwistbaar krachtigste figuur der Hollandsche, monumentale schilderkunst geworden, sterk en paraat. Allen die na hem kwamen hebben ergens in hun monumentale arbeid (ook zij die
zich van dit monumentale het verst en het luidst verwijderden) een afdruk van de kracht dezer figuur bekomen, en ergens een gedachte, een vorm overgehouden uit zijn verschijning en zijn invloed. En dit misschien niet zoozeer door de
eigenlijke schilders-arbeid van den schilder Roland Ho1st,
door het schilderkunstig bereikte en het op zichzelf schoone
dezer arbeid, dan wel door de — zooals de aard van zulk een
strijdvaardig en het bather toegewend kunstenaarschap
dwingt to zijn — de bijna strategische (want dit woord benadert het meest de geestelijke waakzaamheid waarin Roland Holst leefde) ja, de strategische verantwoording der monumentale waarden, van hun plaats in Holland en hun taak
in de schilderkunst. Daarin was Roland Holst de grootste zijner talentvoller maar eenzijdiger tijdgenooten. En hij kon dit
zijn doordien in hem drie — en voor een schilder zeldzame
— eigenschappen op een gelukkige, een bijna lyrische wijze
tezamen kwamen: een heldere hanteering van het woord, een
veelzijdig in-vorm zijnde intelligentie, en een door geen armoe of alledags-zorgen verminkt, licht en, ik zou haast willen
zeggen, sierlijk idealisme, waarin de weemoed nooit tot vertwijfeling, en de teleurstelling nooit tot martelende verbittering werd; een idealisme dat het goed had in de wereld en
daarom, ongestoord en onbezwaard, voornaam van levenshouding kon blijven.
Tusschen de groote, monumentaal gerichte schilders zijner
tijd, zijner geestelijke generatie: Derkinderen, Toorop, Ko-
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nijnenburg, is Roland Holst, als schilder, stellig de mindere
gebleven. Van elk hunner had hij een deel, maar van geen
hunner de uiteindelijke, schilderkunstige grootheid. Maar in
de greep van zijn veelzijdige en lyrische intelligentie werd
deze verdeeldheid, dit eclectisme, tot een onmiskenbaar eigen
vorm, zoo opnieuw persoonlijk, zoo vitaal en veroverend, dat
eerst daardoor de monumentale gedachte een overwinning
kon worden in de kunst van ons land en in de arbeid der
jongeren. Wat in al zijn voorgangers en tijdgenooten, groot
maar ongebonden, rijk maar eenzaam aan monumentale
waarden verspreid lag, bracht Roland Holst tezamen, bond
het, vormde het, gaf het wet en structuur en schiep daarmee
als het ware de scholastiek van het nieuwe, monument ale s c hilder en. En ook dit op een gelukkige wijze,
zooals alle dingen zich in zijn leven op een gelukkige wijze
tezamen voegden om hem, naar Van Deyssel in zijn Gedenkschriften schreef, te maken tot „de meest benijdbare Nederlander met zijn schitterende geluks-geslaagdheden".
Dit „gelukkige" vormde hem en vormde ook zijn werk. Want
wat hij over Puvis de Chavannes schreef — en dat wel als een
zelf-bekentenis te lezen is — kan ook over zijn eigen arbeid
geschreven worden:
„Zoo Puvis de Chavannes niet het geluk had gehad een gefortuneerd man te zijn, dan zou het met goed recht betwijfeld
kunnen worden of hij ooit in staat zou zijn geweest de werken
te maken die hij heeft nagelaten."
Geestelijke arbeid heeft ergens noodwendig een materieele
grens: het halt van den nood en den honger. Waar het vechten om te eten begint, begint iets anders, iets dat op den duur
alle kunst, alle geestelijke arbeid, alle roepings-vastberadenheid aantast en eindelijk tot een moedeloos compromis maakt
tusschen hart en brood. De dwang van zulk een compromis
heeft Roland Holst nooit gekend, ook hem liet het geluk alle
kansen, alle vrijheid open „zichzelf te zijn en te blijven". Alles waardoor andere kunstenaars het zoo vaak verloren, alles
wat hun arbeid kleiner maakte dan hun roeping, ontijdig
brak of niet ontbloeien liet, alles wat de menschen gemeen en
het leven bitter maakt: pijn en ziekte, armoe en vernedering,
miskenning en ongeluk, dit alles is aan dezen geluks-mensch in
zijn blijde aestheten-wereld licht en onbekommerd voorbij-
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gegaan. Maar het ging ook — en hoe kan het anders — ook
de diepere bezetenheid, de menschelijke drift zijner arbeid
voorbij. „Immer w5hrender Beifall macht stumpf; nur die
Unterbrechung schafft dem leerlaufenden Rhythmus neue
Spannung und schopferische Elastizitdt. Nur das Ungltick
gibt Tiefblick und Weitblick in die Wirklichkeit der Welt."
(Stefan Zweig.)
Is het daarom dat doze arbeid toch meer tot het bekorende dan
het groote schijnt te behooren? Is het daarom dat wij, zijn
jongeren, die in een andere wereld staan, een wereld waarin
nog maar zoo weinig licht en spelend voorbijgaat, waarin een
zijn diepere taak verantwoord kunstenaarschap niet meer blij
en mooi kan zijn, niet meer mag zijn, is het daarom dat wij
het geluk dezer bekoring in Roland Holst wel benijden maar
niet meer, voluit, bewonderen kunnen? En ook niet meer,
voluit, gelooven kunnen? Jets in de schilder-arbeid van Roland Holst laat ons nooit den literairen theoreticus vergeten,
iets in zijn geestdrift over gemeenschapskunst nooit den
aesthetischen individualist, iets in zijn vaag socialisme nooit
den gefortuneerden man van goeden huize. Zooals zijn arbeiders-figuren nooit heelemaal den arbeid behooren (komen zij
niet meer uit de gedichten zijner vrouw dan uit de fabriek of
het stempellokaal?), zooals zijn kerkramen nooit heelemaal
de kerk behooren (weten zijn Apostelen niet meer van kunsthistorie dan van Gethsemane?), zoo behoort, lijkt het vaak,
hijzelve nooit heelemaal zijn dienende taak — misschien omdat een veroveraar niets kan dienen dan zichzelve? Jets, ergens, een laatste overgave wil hier niet en gebeurt hier niet,
iets ontbreekt en blijft ontbreken, iets dat met geen talent,
geen literatuur en geen noblesse te redden is, iets dat misschien alleen uit de diepte en de vertwijfeling, uit de armoe
en de verlatenheid omhoog komt en groot maakt?
Of ligt de oorzaak verder? Voorbij het persoonlijke, voorbij
alle kleine menschen-ervaringen van geluk en armoe, van
talent en toewijding — omdat het groote getij der cultuur
tegen bleef, onherroepelijk tegen bleef in het raadsel van de
eb en vloed der beschavingen? Is de monumentale kunst zelye loos geworden, geen levende waarheid, geen levende noodzaak (en wat is gemeenschapskunst daar zonder?) meer in
een wereld waar de vloed tegen andere oevers stijgt? Is die
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nieuwe en zoo groot verdedigde gemeenschapskunst maar
een te laat geboren droom van aestheten gebleven, op zijn
best, en in enkelen, een eerlijke nederlaag; op zijn minst, en
in velen, een soort picturale guerilla-oorlog om het succes, de
krant, het geld? En zijn alle woorden, alle theorieEn alleen
maar het bedwelmen van de leegte waarin het tragisch ebben
ons achterliet? Is het dat?
Ook de beeldende kunst, de beeldende gedachte heeft, zooals
al het steeds-scheppende, geen eeuwige waarheden; elk van
haar verschijningen is in de vogelvlucht der eeuwen slechts
een tijdelijk evenwicht tusschen komen en gaan van overtuigingen — die in den nieuwen morgen voor altijd voorbij
zijn. Ook de groote monumentale kunst der Middeleeuwen,
de groote gemeenschapskunst van het naamloos Wij, was als
beeldende waarheid voor altijd voorbij toen de morgen der
Renaissance kwam. De beeldende gedachte had zich losgemaakt van het monumentale, los van de gemeenschap en het
naamloos Wij ; zij was, in een nieuwe, groote waarheid, tot de
souverein vrije kunst van het schilderij geworden, haar ritueel hierarchische structuur tot losgebloeide lyriek, haar
donker Wij tot een roemruchtig Ik. Maar ook hier drong
weer, na de agonie van twee eeuwen, een nieuwe morgen
triomfeerend op.
In zijn voordracht „De ontwikkeling en verwezenlijking der
architecturale gedachte in Holland" zeide Roland Holst: „Ik
zal het altijd als een geluk van mijn leven beschouwen dat ik
die evolutie, al was ik toen nog zeer jong, heb bijgewoond,
dat ik de spanning der ideeen-kentering heb meegeleefd, en
de groote idealen van dien tijd heb gedeeld."
Deze ideeenkentering — Holland opgestooten in de vaart der
volkeren — was de doorbraak van een onstuimig en weer bezield individualisme, de bevrijding van het blijde, onbekommerd gretige Ik uit de lodderijn-sleur en aansprekers-cultuur
die het lijk der Renaissance in Holland als een zatte rouw
achter horren nagelaten had. Een bevrijding die, sociaal en
aesthetisch, een oud woord weer jong maakte : de gemeenschap! En het botte uit en bloeide, dit gemakkelijk legendewoord van elk jonge overtuiging, en de kunstenaars, door begeerte aangeraakt, geloofden in hun legende-geluk maar al te
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gretig : morgen zal het heerschen op aard! En zoo ontstond
dit voor ons wonderlijk legendarische: zij, wier sociale begeerten naar een gloed-nieuwe toekomst waren gericht, keerden zich in hun aesthetische verlangens naar het voor-altijdvoorbij, naar de voorgoed verloren schoonheid eener sinds
eeuwen vervreemde gemeenschaps-idee, het onbereikbaar
geworden naamloos Wij der Middeleeuwen, en kwamen,
langs het Prae-Raphaelisme en de Renaissance-haat van
William Morris, langs het Fransche symbolisme en het Duitsche marxisme, langs veel geluk en veel jeugd, chasse croise,
in een soort historische paradox terecht: zij zochten een toekomst te veroveren uit het verleden, en een gemeenschapskunst uit de souvereiniteit van het Ik — en bleven individualisten die niets vonden dan zichzelve.
Want dit chasse croise van elkaar verstorende verlangens —
waarvan de schilder-monnik Dom Willebrord Verkade in zijn
herinneringen opmerkt dat het „meer ten goede gekomen is
aan de kunstnijverheid dan aan de schilderkunst" — heeft de
nieuwe monumentale kunst, die toen ontstond, nooit kunnen
overwinnen, en zij is daardoor in waarheid ook nooit werkelijk monumentaal geworden.
De levend monumentale kunst is een dienende kunst, zij behoort niet zichzelve. Zooals de muur de ruimte dient waarom
hij gebouwd werd, en, dienend, de geest der ruimte levend maakt (want dit is het wezen der architectuur) zoo
dient de monumentale kunst de geest eener gemeenschap om,
dienende, zelve te leven. Haar oorsprong is niet de aesthetische emotie maar de sociale noodzaak, haar geboorterecht is
niet in de schoonheid maar in de ethiek uitgeschreven, en
haar stem niet die van het Ik maar van het Wij. Zij is eigenlijk heelemaal geen kunst, zooals zij het ook in de Middeleeuwen niet was — want Middeleeuwsche kunst bestaat eerst
sinds de XIXde eeuw — doch een ritueel beschermd ambacht van ingewijden uit het Wij.
Maar de geestdriftige ontdekking der nieuwe monumentale
waarden was, in Roland Holst en al zijn tijdgenooten, een
kunst-ontdekking, was voor alles kunst, door-en-door kunst.
Al wilde zij graag anders zijn en al geloofde zij ook graag anders te zijn dan een lyrisch overspel van het picturale Ik met
de figuratie van een gemeenschaps-idee, zij bleef niettemin
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een aesthetische kunstrichting-op-muren, in dienende beteekenis evenzeer „doelloos" als andere kunstrichtingen en
evenzeer sociaal zwevende. Zij werd niet doorvloeid van de
stem der menigte, zij bleef — naar Poussin's definitie „Het
doel der schilderkunst is de genieting" — het Ik-genot van
enkelen, en kon ook niet anders zijn want er was geen gemeenschap, geen ritueel ambacht en geen sociale noodzaak
om haar op te vangen — precies zooals deze er ook heden
niet zijn; en niets opgevangen wordt, in wat zich heden monumentaal noemt, dan de vele modes der vrije kunst: sehilderij-kunst-op-muren met, in de lommerd van het verleden,
veel te hoog beleende archaismen... Er was toenmaals alleen
een groep jonge, zichzelf en elkaar geestdriftig geloovende
kunstenaars die, als nomaden der aesthetiek, op het kompas
van een droom uitgetrokken waren naar het Beloofde Land.
Maar de wateren wilden voor hun doortocht niet wijken, het
getij bleef tegen, onherroepelijk tegen.
„Wij jongeren van toen wisten wel dat het geen eindpunt
was, maar wij meenden toch, dat wij van dit hoogtepunt of
ongedroomde hoogten konden bereiken.
Hoe anders denken wij daarover thans, nu onze haren beginnen te grijzen. Wat ons toen een overwinning geleek, was, dit
zien wij nu in, slechts een heerlijk ontwaken, de eigenlijke
arbeid en de eigenlijke strijd zouden thans pas beginnen."
(Voordracht te Parijs.)
Maar zooals deze droom van een nieuwe monumentale
kunst, tusschen het te verre verleden en een te ijle toekomst,
nooit thuis werd in het Heden dat zij als eenige taak te beelden had (levende monumentaliteit heeft geen toekomst, zij is;
toekomstig is alleen de aesthetische erkenning ervan) en
door het chasse croise nooit tot monumentale eendracht
kwam; zooals haar arbeiders-figuratie nooit echte arbeiders,
haar Apostelen nooit echte Apostelen werden, zoo werden ook
haar „schrift-teekens" nooit een taal. De schrift-teekens der gegemeenschaps-idee, in elke monumentale stip anders van vorm
en inhoud, in elke monumentale cultuur van eenzelfde verschijning : het ornament en het symbool, die beide, van elkaar
doorvloeid, de taal van den s tij 1 scheppen. „Eine Nachahmung ist schOn, ein Ornament ist b edeutend. Darin liegt
der Unterschied von Richtung and Ausdehnung..." (Speng-
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ler.) Doch deze jonge, monumentaal beminde maar aesthetisch verwekte kunst had geen symbolen (waar ook vandaan,
aesthetiek schept geen symbolen) en had ook geen ornament
dat „bedeutend", inplaats van doelloos versierend, kon zijn.
Het bleef in Derkinderen, Thorn Prikker en Roland Hoist;
de van hun tijd het meest ambachtelijk-monumentaal gerichte schilders en daarom ook het meest zich die ornamentale
noodzaak bewust; een bedacht, onwennig clement, een phrase in het versierende, waarbinnen de figuratie, anatomisch
ingevuld, steeds te wachten scheen op de roep van een andere, tweede Pygmalion om levend, om van een anatomische
allegorie tot waarachtig symbool te worden. Vooral in de
groote glas-in-lood ramen van Roland Hoist, in de Utrechtsche Dom en het Amsterdamsche Raadhuis, werkt dit phraseerend ornamentale der figuratie, deze onmacht der verzoening tusschen „Richtung and Ausdehnung", bij alle voornaamheid van een schoon en ambachtelijk meesterschap, als
een rhetoriek van de lijn, en maakt koel. Juist — en het was
misschien meer de onmacht van zijn tijd dan van zijn talent
— hoe grooter van monumentale taak, hoe dwingender van
monumentale bouw het werkstuk was dat in Roland Hoist
den scheppenden kunstenaar, en daardoor een boven alle
denken, een boven alle literaire bezinning uitgeheven bezetenheid eischte, hoe grooter ook dit bedachte, dit nie tz i ng e nd ornamentale naar voren komt. Juist de grootheid
dezer werken toont hun begrenzing: zij representeeren meer
het monumentale dan dat zij het monumentale zelve zijn.
Doch in zijn andere arbeid, in de lichte, spelend schoone arbeid zijner portretten, zijner kleine litho's, in het proza van
zijn „Bramenzoeker", al deze gaven, aandachtige dingen
waarin zijn hart en zijn hand, als het ware bevrijd van den
waakzamen plicht tot representeeren, los kon zijn en stil kon
zijn, daarin is Roland Hoist een blij en gelukkig kunstenaar
geweest, benijdbaar om zijn geluk, benijdbaar om zijn blijheid en te vereeren om zijn aesthetisch edel meesterschap.
Juist deze arbeid, meer dan zijn groote, representative werken, wekt een gevoel dat niet beter weer te geven is dan met
de woorden die hijzelve schreef over Jan Toorop: „Maar dat
een zoo compleet en een zOO rijk begaafd kunstenaar als Jan
Toorop, die niet een gave, noodig voor het volledig bereiken,
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ontbeerde, dat hij, die zeker tot het hoogst denkbare in staat
ware geweest, dat hij juist dit eene, dat niet van hem zelf afhankelijk was, het over-wicht dat de tijd alleen vermag te
geven, moest missen, dat is meer dan spijtig: het doet bijna
als een onrecht aan."
En dit is ook de balans van zijn dood!
Er is, schreef ik hierboven, een kunstenaarschap dat, al dieper naar-binnen gekeerd, de wereld en de menschen verlaten
heeft om nets te zijn dan een doortocht der stilte. En daarnaast het andere kunstenaarschap: voluit het barter en den
strijd, de daad en het leven toegewend. Twee verschijningen,
beide soms groot en vruchtbaar, beide soms groot en een
gevaar. In Matthijs Maris, den bijna symbolisch eenzamen,
maar wellicht grootsten schilder van het XIXde eeuwsche
Holland, verdrong de droom alle werkelijkheid, de stilte alle
leven: een gesluierd fluisteren dat zich al verder en ijler verloor in materie die geen materie, vorm die geen vorm, kleur
die geen kleur meer overliet; een langzaam dicht-beademde
spiegel, waarin de dingen al minder weerkaatsten tot eindelijk alle diepte zweeg.
In Roland Holst het andere: een blank en glanzend spiegelvlak waarin de wereld helder weerkaatste, een uit het blijde
leven geleende diepte waarin het alle dagen vol en feestelijk
bewoog van een mensch die groot-uit schrijven kon: „...maar
welaan, de zee blijft toch de heerlijke zee, het varen blijft toch
altijd een lust, en het is goed werk met een moedig hart te
tornen tegen wind en golven, koersend naar kusten die wellicht onbereikbaar zijn."
Dat het voor ons, in on z e wereld en steeds nabij de schipbreuk, wel schijnen moet of Roland Holst deze kust niet bereikt heeft, dat wij uit zijn geloof in de toekomst der monumentale schilderkunst alleen maar de twijfel, uit zijn idealisme alleen maar de aarzeling overhielden — heeft misschien
het groote getij van den tijd ook ons schip daarmee in de
branding der dwalingen gevoerd?

JUFFROUW JAANTJE
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L. ALI COHEN
Voor A. J. Beversluis
Nu ik mijzelf hernomen heb, zooals Ton zou zeggen (mijn
beste oude Ton, die eindelijk weer eens met verlof uit India
over is), zie ik ineens veel uit mijn jeugd in een frisch licht
dichtbij.
Het is waar : troebele avonturen — al geven zij fantastische
kleuren aan een arm, saai leven — laten meestal een smaak
na van asch...
Waarom komt het inzicht zoo laat?
Maar een onbewust verlangen naar zuiverheid brengt dan
toch redding en leidt de verdiepte aandacht naar „vroeger",
dat bijna vergeten was...
Ik behoor niet tot degenen die vluchten in hun verleden, die
den kindertijd idealiseeren en bang zijn voor vandaag, maar
ik erken de macht — en de zachtheid — van veel herinneringen, die altijd dierbaar blijven in het leven.
Op zoek naar enkele oude brieven vond ik een verkleurd portret. —Het was van onze trouwe juffrouw Jaantje — die zoo
leelijk en zoo lief was. — En onmiddellijk herkende ik de
sfeer, die altijd om haar placht te zijn, een reine rust, die
niets gemeen had met de werkelijkheid van het leven, maar
die voortkwam uit haar eenvoudige godvruchtige ziel.
Eigenaardig genoeg duikt zoo dikwijls de herinnering aan
haar bij mij op als ik na een periode van lust en ellende de
crisis van de wereld en in mijzelf met een matte melancholic
beschouw zonder nog de houding van humor — ondanks
alles — te hebben gevonden... Onverwachts wenkt haar heugenis en werkt vaak als een correctie...
Ik herinner mij dat mijn vrouw en ik met enkele briljante
vrienden op een Kerstavond in Parijs naar de Opera waren
geweest en daarna naar de Madeleine gingen om de mis bij
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te wonen (de dames verhulden haar décolleté onder kostelijke sjaals) — vervolgens zouden wij gelijk gebruikelijk feestelijk gaan soupeeren — toen opeens, door welke niet te achterhalen associatie dan ook, of misschien wel door de vage gelijkenis met een voorbij flitsende vrouwenfiguur op straat,
Juffrouw Jaantje duidelijk voor mij verrees uit de achtergronden van mijn jonge jongensjaren.
En dadelijk realiseerde ik toen in de fractie van een seconde
dat zij zeker dit mondain gedoe, deze saus van zwoele religiositeit en snobistische aesthetiek verafschuwd zou hebben uit
den diepsten grond van haar eenvoudig zuiver hart...
Daarna was mijn stemming niet meer op het vereischte peil,
mijn vrouw was lichtelijk verbaasd en vroeg of ik hoofdpijn
had, maar zij lette toen gelukkig verder niet op mij.
Op dit moment, nu ik haar arm portretje heb gevonden, en
ik in een wel heel andere stemming ben dan zooveel jaar geleden met Kerstmis in Parijs, werkt haar wezen weer als een
verwarming. — In mijn apathie na een pas bevochten overwinning op mijzelf zie ik haar strakke verschijning naast mij
staan, licht verwijtend om het goede dat ik heb verzaakt, om
het gebod, dat ik heb overtreden.
Bij het familie-verhoor voor de Rechtbank na de echtscheiding — toen voorzien moest worden in de voogdij over ons
kind — kwam de gedachte aan mijn eigen jeugd en aan Juffrouw Jaantje plotseling in mij op en maakte mij diep rampzalig, omdat ik nu onherroepelijk wist hoeveel ik verloren
had...
En toch was zij zoo simpel, zoo dierbaar-eenvoudig en ik begrijp nog niet den invloed van haar fluidum. — Want er was
geen enkel sentimenteel aanknoopingspunt — wij vereerden
haar niet en lachten zelfs veel om haar hoekig gezicht (als uit
hout gesneden) en om haar ouderwetsche kleeren, en toch
deden wij dadelijk wat zij wilde.
Het was een belooning als zij voor ons slapen-gaan vertelde
van haar dorp aan de rivier, van den veerman en den gierigen Boer, van den bakker die in de kerk op zijn eigen wijs de
psalmen zong en van gevaarlijke tochten in de grienden.
In dien tijd waren wij eigenlijk het Indiaantje-spelen al ontgroeid, maar ik koesterde heimelijk mijn vereering voor
Winnetou, en wie kon ik daarvan beter deelgenoot maken
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dan Juffrouw Jaantje... Zij lachte wel, maar begreep of deed
tenminste alsof, en toch leidde zij langzaam mijn aandacht
naar diepere dingen die ik al vroeg ging aanvoelen: de gebondenheid van ons menschen, onze zonden en ons lot.
Zij was uit een andere wereld, en dat wist ik en bewonderde
het zonder te weten waarom. Zij wilde liever niet dat wij op
Zondag ganzebordden, en zelve zou zij dien dag nimmer
fietsen of trammen. Dit alles was ongewoon voor mij maar
werd waarschijnlijk juist daarom belangrijk... het werkte
door, ik begon te vragen naar haar redenen, naar haar kerkgangen, en zij antwoordde gereserveerd maar positief, haar
wijsheid puttend uit de Openbaring en die beschouwende
met een voor haar bescheiden persoonlijkheid uitzonderlijken
gloed, die mij verlangen deed naar het onbekende vuur
waarin iedere onzuiverheid wel moest verbranden...
Zij scheen mijn jonge vragen soms wel wat lastig te vinden.
Wat ik nieuwsgierig maar argeloos vroeg moet voor haar geklonken hebben als een informatie naar het heilige. Ik voelde
— zonder dat toen natuurlijk te begrijpen — dat zij iets in
zich zelve overwon als zij mij antwoord gaf met haar stellige
alt-stem, antwoord dat, hoe vreemd ook, mij altijd bevredigde.
Er was een wonderlijk contrast tusschen de oude woorden,
die uit zoo verre tijden en landen kwamen, en haar bijna onnoozelen eenvoud.
Ik begon al iets van de wereld te weten en begreep wel dat
Juffrouw Jaantje niet tot het kamp der overwinnaars in dit
leven behoorde, en dat haar plaats in de schaduw was, ver
van alle luister.
Maar als ik alleen was en bang — niet meer voor onweer of
donkerte, maar reeds in een vaag voorgevoel voor het leven
zelf — gaf toch de gedachte aan haar sereniteit mij moed en
kracht „om mijn kruis te dragen". Hoe zalig-ver was toen
nog de ontzettende beteekenis van die woorden...
Niemand volgde zoo aandachtig als ik haar gebed aan tafel.
Zij bad lang, niet zoet en innig maar pijnlijk-streng en werkelijk alsof zij bijna worstelend iets afsmeekte en een conclusie meedroeg.
Nooit dorst ik haar naar den inhoud van haar gebed te vragen tot zij zelve het mij zei, en toen was het mysterie ver-
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dwenen en overwoog ik parmantig den zin van deze formuleering iederen dag driemaal. Meer eerbied had ik voor haar
lezen in den kleinen Bijbel (zelf heb ik later nooit een
„mooiere" willen hebben), en telkens was het een somber
feest als zij op mijn lang aandringen mij alleen vertelde van
wat zij gelezen had.
Het waren merkwaardig genoeg de Profeten, die het in mijn
kinderlijk voorstellingsvermogen wonnen van de Koningen,
en waarom speciaal Jesaja mij trof heb ik nimmer kunnen
nagaan.
Ms het gebeurde dat ik mocht kiezen — en dat kwam wel
eens voor als belooning voor ik weet niet meer wat — dan
fluisterde ik warm en eerbiedig „ Jesaja... en mijn meerderheidsgevoel omdat ik toch al aardig fransch sprak en Juffrouw Jaantje tenslotte van een dorpje kwam was heelemaal
verdwenen.
Het was alsof een donkere wolk neerdaalde en een stem, die
ik niet kende, daaruit verkondigde: Want Hij zeide : Zij zijn
immers Mijn yolk, kinderen, die niet liegen zullen? Alzoo is
Hij hun geworden tot eenen Heiland...
En een huivering om de taal, die ik nog niet proeven kon en
om de gedachten die mij natuurlijk toch ontgingen, kwam
over mij als ik nadrukkelijk zeggen hoorde: Doch wij alien
zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een
verwerpelijk kleed; en wij alien vallen of als een blad, en onze
misdaden voeren ons henen, weg als een wind...
Hoe langer hoe meer hechtte ik mij aan Juffrouw Jaantje,
maar niet om haar goede zorgen, die ik mij overigens maar
al te gemakkelijk liet aanleunen... Het waren de diepten achter de dingen van het dagelijksche doen en laten, de verborgen bindingen met een ander bestaan, waarvan zij alleen
wist, die mijn ontwakend zieleleven boeiden en veroverden.
Geduldig, bijna koppig-sluw trachtte ik zooveel mogelijk met
haar alleen te zijn, vooral 's avonds als na het vlot afgedane
huiswerk het heerlijk uur voor het slapen-gaan speling en
spanning toeliet. En zonder vast verband, onbekommerd om
logica en redelijkheid, wijdde Juffrouw Jaantje mij in, haar
loodzware en sombere overtuigingen vertolkend in haar
tweede taal — die van de Schrift — in het besef van de zonde.
Als een landschap dat donker wordt door een onweerslucht
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versomberde dan dikwijls mijn gedachtenleven, maar ik
voelde dit telkens als iets plechtigs, verhevens — zonder
drang tot kinderachtig huilen. Het was eerder een geheimzinnige donkere wereld, die de anderen niet zagen, die macht
over mij kreeg en, terwijl ik dat toen nog niet besefte (niet beseffen kon), mij reeds verscheurde en mij al vroeg;dualiseerde.
Menschelijk geteekend te zijn — dat fascineerde mij. 't Verloren en schuldig staan in dit Leven, dat bij het eerste begin al
zijn heil verspeeld had, bracht mijn kindergedachten in een
vreemde vervoering, die aan de uitverkiezing niet tornen
dorst.
Zoo jongleerde mijn zieltje met te zware gewichten, die mij
nochtans niet verpletterden maar wegen bleven tot in lengte
van jaren.
Wanneer 's avonds onbekommerd het gezin in de warme kamer om de tafel met boeken zat in de zuivere sfeer van geest
en werkelijkheid, broedde mijn fantasie over pas vernomen
teksten, die wijde verschieten openden vol duistere kleuren en
nu verdwenen vormen, die statige muzieken tooverden uit
vaak onbegrijpelijke woord-accoorden... en mijn oogen sloeg
ik neer onder den vragenden bilk van mijn Moeder.
Het waren de eerste meditaties, nog voor het lichamelijk rijpen, en mijn vage, dweepzieke zucht naar onvindbare beteekenissen kende toen slechts dit wonderlijk houvast: Juffrouw Jaantje.
Als zij, steeds bezorgd, mijn winterjasje dichtknoopte of mij
na schooltijd dadelijk mijn natte schoenen liet uittrekken,
schatte ik haar gering... Maar zij glansde voor mij in de verbeeldingen, die haar steil geloof optrok.
Jaren schakelen aan elkaar, vloeien in elkander over en aan
de meeste is weinig heugenis...
Droomen zijn vaak dieper dan wat iederen dag beleefd wordt
en zelfs hun bedrog werkt meer uit dan de sleetsche werkelijkheid.
Gestalten, die door den kindertijd dwaalden, zijn wel geleiders voor vele, vele jaren later als ineens een onnaspeurbaar
contact wordt gelegd in oogenblikken wanneer de ziel
alleen is.
Zoo was weer Juffrouw Jaantje, die al lang door haren Heer
is opgeroepen, levend voor mijn geest getreden...
'
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En ik herinner mij dat zij Jesaja bracht na mijn held Winnetou, na den tijd toen wij woest ronddansten onder de kreten
van het krijgslied:
riedemiet born born
riedemiet cochon
transsiedemiedemiedemiede mek mek mek...
balai balai balai! !
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W.

VAN RAVESTEYN

Nagenoeg Ito jaar geleden dichtte Percy Bysshe Shelley —

tijdgenoot van Beethoven, die de Fransche Revolutie in muziek uitdrukte, zooals de Engelsche dichter in poèzie
een
van zijn sublieme „Oden", „eer de Spanjaarden hun vrijheid
hadden herkregen", zooals de titel luidt. Een gedicht, in zijn
werken te vinden tusschen een van zijn onsterfelijkste, De
Ode aan den Westenwind en die aan de Vrijheid en
aan N ap els, en dat Shelley's smart weergeeft over de in den
Spaanschen vrijheidsstrijd reeds gevallenen, maar tevens een
oproep is tot voortzetting van de schijnbaar hopelooze worsteling. Reeds het volgend jaar (182o) kon hij de groote Ode
aan de Vrij heid openen met een juichkreet:
—

A glorious people vibrated again.
The lightning of the nations: Liberty
From heart to heart, from tower to tower, o'er Spain,
Scattering contagious fire into the sky,
Gleamed. My soul spurned the chains of its dismay...
De Spaansche Revolutie — de liberale beweging van Riego
— was begonnen, of liever opnieuw uitgebroken. Is zij thans,
na meer dan een eeuw, nu Barcelona gevallen is, honderdduizenden gewapenden en ongewapenden de vlucht hebben
moeten nemen over de grenzen van Frankrijk, en nu Centraal-Spanje in de hopelooze positie van een allerzijds omsingelde vesting verkeert, welker val of capitulatie nog slechts
een kwestie van weken schijnt, is zij thans in haar eindstadium getreden? Is deze eindelooze revolutie op het punt afgesloten te worden?
Bij den aanvang van den Krimoorlog — die eerst een groote
Europeesche oorlog scheen te worden — schreef Friedrich
Engels, Marx' alter ego en onvergelijkelijke vriend, een artikel in de „New-York Tribune" over de toekomst van Euro-
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peesch Turkije, waarin o.a. deze passage over de Europeesche
Revolutie voorkomt :
„Wie... door de studie der geschiedenis de eeuwige wisseling
in de menschelijke lotgevallen heeft leeren bewonderen,
waarin niets bestendig is dan de onbestendigheid, niets onveranderlijk dan de verandering; wie den ijzeren gang der
historie heeft gevolgd, welker raderen meedoogenloos over de
puinhoopen van groote rijken heenrollen, geheele generaties
zonder erbarmen verpletterend; wie met een woord de oogen
open heeft voor het feit, dat geen demagogische oproep en
geen oproerige proclamatie zoo revolutionneerend werken
kan als de eenvoudige naakte feiten der menschelijke geschiedenis; wie het ontzaglijk revolutionnaire karakter van
het huidige tijdvak vermag te begrijpen, waarin stoom en
wind, electriciteit en drukinkt, artillerie en goudontdekkingen te zamen verbonden in een jaar meer veranderingen en
revoluties te weeg brengen dan vroeger een geheele eeuw
voortbracht, die zal er zeker ook niet voor terugdeinzen, zich
deze historische vraag te stellen, alleen maar wijl haar volledige oplossing een Europeeschen oorlog ten gevolge zou
kunnen hebben. De regeeringen met hun oud-modische diplomatic echter zullen de moeilijkheid nooit oplossen. Gelijk
de oplossing van zooveel andere problemen blijft ook die van
het Turksche vraagstuk de Europeesche Revolutie voorbehouden. In deze bewering ligt geen aanmatiging. Sinds 1789
omvat de Revolutie steeds wijdere gebieden, worden haar
grenzen steeds verder gelegd. Haar laatste grenspalen heetten
Warschau, Debreczin, Bukarest; de uiterste punten der
eerstkomende Revolutie moeten Petersburg en Konstantinopel zijn."
De profetie van Marx-Engels is uitgekomen, weten wij, zij 't
later, veel later dan zij beiden, toen nog jonge mannen, op
dat tijdstip dachten. De Europeesche Revolutie stond in
1904—'05 reeds in het hart van het Tsaristische Rijk, dat
voor de Dioscurn nog de anti-revolutionnaire kolos, bolwerk
van de Europeesche reactie in 't algemeen was. Tien jaar
later brak de Wereldoorlog uit, door den ouderen Engels
sinds de jaren '8o, na Marx' dood, gevreesd als een ramp,
waardoor de opmarsch der Europeesche arbeiders decennien
zou worden vertraagd, precies in tegenstelling met wat de
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jonge man — tijdens den Krim-oorlog — nog hoopte. De toekomst van het Ottomaansche Rijk — in 1908 klopte de Revolutie aan de poorten van het oude Stamboul — werd, voor
zoover zijn Europeesche deel betreft, opgelost door de Balkan-oorlogen, die den Wereldoorlog inleidden, en wat het
Aziatische deel aangaat, door de wereldworsteling en de
vredesverdragen, die haar beeindigden.
Het ongelukkige Spanje echter, het Westelijkste van de drie
groote schiereilanden, die Zuid-Europa vormen, bleek minder gelukkig dan het voormalige Turkije. Dit moge, en in zijn
Europeesch en in zijn Aziatisch deel, een betrekkelijk evenwicht hebben gevonden, met Spanje is het juist andersom
gegaan. Neutraal in den Wereldoorlog, heeft het, toen deze
was afgeloopen, een nieuwe baan van convulsies betreden, in
1931 eerst recht begonnen met het aftreden van den laatsten
koning, en nu reeds bijna 8 jaar van een heftigheid, slechts
met de ergste tijdvakken uit zijn vroegere geschiedenis te vergelijken. Een heftigheid, gevolg van het feit dat Spanje opnieuw tegelijk twistappel en arena is geworden in den strijd
tusschen de groote Europeesche mogendheden.
Marx — ditmaal is hij het zelf geweest, zonder eenigen twijfel — begon een van de schitterende artikelen over het revolutionnaire Spanje, waarnaar ik reeds eenmaal mocht verwijzen 1 ), in de „New-York Tribune" van 9 Sept. 1854 met
deze passage 2 ) :
„De Revolutie in Spanje heeft nu reeds zoozeer een karakter
van duurzaamheid aangenomen, dat, zoo meldt onze Londensche correspondent, de bezittende en conservatieve elementen beginnen te emigreeren en zich in Frankrijk in veiligheid brengen. Dat verrast ons geenszins. Spanje heeft zich
nooit de moderne Fransche manier eigen gemaakt, die 1848
zoo algemeen en vogue was, een revolutie in drie dagen te beginnen en te beeindigen. Spanje's pogingen in deze richting
zijn meer omvattend en duren langer. Drie jaren schijnen de
kortste tijdruimte te zijn, waartoe het zich beperkt, en zijn
revolutionnaire cyclus strekt zich soms over 9 jaar uit. Zoo
duurde zijn eerste revolutie in deze eeuw van 18o8 tot 1814,
1) In het opstel: De Spaansche Tragedie, in De Stem van 1937, blz. 76.
2) Gesammelte Schriften von K. Marx and Friedrich Engels
1852-1862, Stuttgart, 1917, II, blz. 411.
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de tweede van 1820-1823, en de derde van 1834-1843.
Hoe lang de huidige duren en hoe zij eindigen zal, dat vermag zelfs de meest ervaren politicus onmogelijk te voorspellen."
Toen Marx deze woorden schreef, was Spanje juist zijn vijfde
revolutionnaire convulsie-periode binnengetreden, nadat het
10 jaar „onder de brutale dictatuur van Narvaez en het
drukkende juk van de gunstelingen der koningin (Isabella)
had gezucht", zooals Marx het in een vorig opstel reeds had
uitgedrukt. Op deze zijn er, in den loop der 19e eeuw, nog
ettelijke gevolgd. De jongste, die wij beleven, gaat den negenjarigen cyclus weldra voltooien. Gelooft iemand, dat de overwinning van Franco met behulp van Italiaansche hulptroepen
en oorlogsmateriaal en Duitschen steun van experts en deskundigen, eerst over een groot deel van Spanje, weldra, indien de
Republiek ook in Madrid en Valencia moest bezwijken, over
het geheel, de aera der revoluties voor Spanje zou afsluiten?
Hij die dit doet, moet aan de geschiedenis van Spanje in de
laatste 12o jaar even weinig waarde hechten als aan de daaraan voorafgaande, welker tragisch karakter ik elders heb pogen samen te vatten 1 ). Ik eindigde dat opstel met de, ik
moet thans, helaas, wel zeggen voorspellende woorden: „In
den huidigen burgeroorlog gaat het, door de lafheid der
Europeesche democratieen, voorgoed ten onder in een vreeselijken doodstrijd." Het onderwerp in dezen zin was het
„echte" Spanje der 16e en 17e eeuw, zooals men het bij zijn
beste beschrijvers kan aantreffen, het Spanje, dat de wereld
een onvergelijkelijke literatuur, een onvergelijkelijke kunst en
een onvergelijkelijke van het Europeesche burgerlijke leven
afwijkende cultuur heeft geschonken, die ondanks burgeroorlogen en revoluties in de 19e en de eerste decennien der
Zoe eeuw is voort blijven bestaan. Dat oude, echte Spanje is
nu — wij mogen het in 1939 met zekerheid zeggen — waarlijk gestorven. Het is gedood, uiteengereten, in flarden geschoten, bedolven onder de modernste vernielingswerktuigen, bommen, die heele huizenblokken met den grond gelijk
maken en kathedralen tot puin vergruizelen, geworpen door
den bloeddorstigen vertegenwoordiger van datzelfde oude
1 ) In het opstel: De Iberische geschiedenis en de Spaansche burgeroorlog in Leven en Werken, October 1937.
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Spanje, dat, met zijn generaals, zijn grootgrondbezitters, zijn
caciques en zijn hooge prelaten, nog weer eens de overwinning heeft behaald op het jonge, het vooruitstrevende, het
nieuwe Spanje, dat het oer-oude cultuurland eindelijk aan
het moderne Europa wilde aanpassen. Een paradox? Ja,
maar slechts schijnbaar. Indien Franco, zijn mede-generaals
en de vertegenwoordigers van het vergane Spanje, dat onder
moest gaan, in 1936 niet de hulp der fascistische groote mogendheden hadden ontvangen, indien de Britsche heerschende
ldassen deze lieden niet de hand boven 't hoofd hadden gehouden, indien de Fransche geld- en grondbourgeoisie niet
uit klasse-solidariteit aan hun zijde had gestaan, zouden zij
na eenige jaren burgeroorlog door de Republiek zijn overwonnen. Het „wonder van Madrid" (November 1936) waarborgde dat. Dan zou de Republiek, voor 't eerst steunende op
de werkelijk gezonde en nieuwe elementen van het Spaansche yolk — de „magere mannen", die men bij Bates b.v. zoo
prachtig geschilderd vindt — met de eigen krachten van
Spanje, en voortbouwende op de reeds gelegde grondslagen,
ook voor de eerste maal hebben kunnen trachten een nieuw
Spanje te gaan bouwen. De burgeroorlog zooals hij nu gevoerd is, met de gruwelijke verwoestingen van menschenlevens en de onherstelbare wonden, die hij heeft geslagen,
heeft dit onmogelijk gemaakt. Hetzij de Republiek na nog
eenige maanden van strijd geheel wordt overwonnen, hetzij
de republikeinen in Centraal-Spanje kapituleeren en althans
het veege lijf redden voor Franco's executie-pelotons, het
groote feit blijft, dat Spanje ditmaal niet door Spanjaarden
is bedwongen, maar evenals onder Sertorius door vreemde
machten. En het feit blijft, dat Mussolini's Italie, dat een
imperialistisch Italie is, stukken van Spanje als troeven en
pionnen zal trachten te behouden, zoolang het niet door een
inwendige revolutie of een nederlaag in elkaar is gestort. In
die omstandigheden kan er van iets als een evenwicht in
Spanje, ook na Franco's definitieve overwinning, geen sprake
zijn. De Revolutie moge ook daar een diepe eclips doormaken. Jaren lang moge ook over Spanje een vaal kleed van
terreur en zwijgen worden gespreid, dit kan niet verhinderen,
dat na zooveel jaren de revolutionnaire ontwikkeling zich opnieuw zal doorzetten. Onze tijd vertoont, in reusachtige ver-
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houdingen, verhoudingen, slechts te meten aan de vreeselijke
technische krachten, waarover hij beschikt, vergeleken met
de zwakke, die het begin der 1 ge eeuw nog kende, toch onmiskenbare overeenkomsten met het tijdvak der Restauratie,
dat in Europa voorgoed zich doorzet met den val van het
Napoleontische Rijk.
Wie Shelley's kreten tegen de toenmalige Europeesche reactie en de tirannen van zijn tijd goed tot zich laat doordringen,
beluistert daarin overeenkomstige kwellingen als de onze.
Alleen is alles veel rauwer, geweldiger, doodelijker, ook vuiler geworden. En de tijd vindt geen kunstenaars meer, in de
verte met een Shelley of een Beethoven te vergelijken, om
haar smarten te uiten. Maar dat Spanje, welks revolutionnaire schokken nu Ito jaar hebben geduurd, tot rust zou komen omdat de Engelsche City en de Fransche beurs het zouden willen, wie, die iets van den gang der geschiedenis begrepen heeft, gelooft het?
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CRITISCH BULLETIN
DE JONGE GENERATIE

I
WERK, LETTERKUNDIG MAANDSCHRIFT, ONDER LEIDING VAN
JOHAN DAISNE, ED. HOORNIK, JAN SCHEPENS, A. V. D. VEEN

(Uitgeversmij. A. Manteau, Brussel, H. P. Leopold N.V.,
Den Haag; f 7.5o per Jrg.)

Na 193o ongeveer is geleidelijk bij de dichters en schrijvers, die
eigenlijk zelfs nu nog als de jonge generatie beschouwd worden en
die omstreeks 190o geboren zijn, de gedachte gaan postvatten dat
er geen jongste generatie na hen volgde. Die indruk kwam niet
voort uit de omstandigheid, dat er door jongeren niet gedicht en
geschreven werd: de algemeene tijdschriften en de kleine voor podzie
bewezen het tegendeel, ook bloemlezingen meest uit christelijken
of socialistischen kring bevatten vele nieuwe namen. Maar dat alles
nam den indruk niet weg, dat er onder die velen toch bijna geen
enkele persoonlijkheid zich scherp en oorspronkelijk afteekende,
zooals dat eertijds bijv. met A. Roland Hoist en Bloem, later met
Nijhoff, en weer met Slauerhoff en Marsman aanstonds het geval
was geweest. Versterkt werd die indruk doordat er geen consolidatie
van de jonge talenten tot stand kwam, wat trouwens een symptoom
van gebrek aan sterke persoonlijkheden kon zijn, voorzoover tenminste niet het ontbreken van een gemeenschappelijk bezieling en
overtuiging daar oorzaak van was, maar meestal was toch een gemeenschappelijke artistieke bezieling voor schrijvers al genoeg reden
tot consolidatie: gemeenschappelijke overtuigingen hadden ook de
dichters van De Vrije Bladen ternauwernood, ook die van De Nieuwe
Gids niet, al hadden die dan meer dan lateren een krachtig gemeenschappelijk negatief motief tot samenwerking.
Zoo waren er, op het kortst uitgedrukt, gedichten maar geen dichters (het proza, precieser de roman, bleef ook voor de generatie van
190o een probleem), ondanks een plotselinge romanfrequentie na
1930 waarbij veel opmerkelijks was maar niets dat de poèzie evenaarde of overtrof. Nog iets kwam er bij dit alles : de markantste
figuren die in de laatste tien jaren naar voren kwamen, bleken door
leeftijd of soms door mentaliteit eigenlijk bij de schrijvers van Marsmans generatie to behooren: dat geldt van Mok, Van Hattum, Den
Brabander, ja eigenlijk in zekeren zin ook van een jongere als
20
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Hoornik, evenals een veel vroeger bekend geworden jongere als
Halbo Kool of Van Oosten bij deze generatie aansluit. Het betrekkelijk gemeenschappelijk kenmerk van dezen is een a. h. w. verharde
romantiek, met de „werkelijkheid" als alle romantiek niet te verzoenen maar veel meer rekening houdend met of rekenschap
gevend van die „werkelijkheid" dan de ten opzichte hiervan aanmerkelijk meer centrifugale romantiek van „Voorbij de wegen" of
„Het verlangen" of zelfs „Paradise regained". Een geheel nieuwe
houding of neiging of overtuiging, die generatiescheppend werken
kon, kwam echter niet scherp uit (het cynisme dat korten tijd opgeld deed, bleek niet echt genoeg). En intusschen hadden „De
Vrije Bladen", als cahiers, een vasten vorm gekregen en waren wel
een interessante uitgave gebleven (bijzonder nuttig bij de moeilijker
geworden kansen tot debuteeren in gewone bundeluitgaven) maar
het voor een tijdschrift der jongeren typeerende kenmerk van beweeglijkheid, experimenteeren, van gisting en gissing, van erts of
werk verloren zij erdoor.
Reden tot klagen is er om dit alles niet, men kan alleen constateeren, op zijn hoogst betreuren. Maar waarom onrustig worden,
als men weet, dat groote dingen zeldzaamheden moeten blijven,
om groote dingen te zijn? De geschiedenis heeft geen haast en haar
eigen tempo. De ongerustheid of het ongeduld, die soms over dit
uitblijven tot uiting kwamen, hebben daarom zin noch nut, en
buitendien vergete men niet, dat er in de laatste acht, negen jaren
veel opmerkelijks en goeds van jongere dichters is verschenen, een
goede bloemlezing van deze uitgebreide en tamelijk onoverzichtelijke stof zal het mettertijd dienen te bewijzen. Het goede vers
komt, verspreid in tijdschriften en bundels, gemiddeld denkelijk
zelfs meer voor dan omstreeks 1919 of 1909. De achteruitgang ligt
niet daarin maar in het minder belangrijke der talrijke kleine bundels: het debuut van de jongere dichters is minder gebeurtenis dan
de verschijning van Persephone en andere gedichten, van Boutens
Verzen, van Sonnetten en Verzen in terzinen, van Experimenten,
De Wandelaar of Archipel is geweest. Over het geheel lijkt het
debuut ook later te vallen dan vroeger dikwijls het geval was, en
het verrassende der debuten vermindert ook, doordat dikwijls pas
na enkele kleine bundels, die in portefeuille hadden kunnen blijven,
de gestalte der dichters duidelijker wordt. De oorzaken dezer veranderingen zijn niet duidelijk aan te wijzen, maar voor verklaring
komt vooral in aanmerking, dat deze jongste generatie minder nog
dan de vorige bezit om op voort te bouwen. De breede lagen in
ons land zijn wel nog altijd ternauwernood beroerd of verontrust,
maar de sensibele enkeling is meer dan ooit van vrijwel alle zekerheden verlaten. Zij die tijdens den oorlog opgroeiden, verloren hun
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zekerheden en het maakte hen voorgoed als gespleten, zij hielden
er de flarden hunner droomen uit over, de herinnering aan een
wereld die aan vaste punten gehecht was en nog niet geheel en al
op drift raakte. Zij die na den oorlog bewust werden, begonnen met
niets, zelfs niet met verlies. De generatie van Marsman kreeg haar
verlies te verwerken, dat veronderstelt nog een besef van bezit,
vandaar dat zij ging herijken, herzien, heroveren, en nieuw bezit
zelfs wilde forceeren: het expressionisme was zulk een experimenteele expansie in de kunst, het vitalisme in het leven zelf, in beide
gevallen ontbrak een duidelijke doelstelling. De jongste generatie
echter had niets te verwerken, zij had niets, zij moest maar wachten
of liever zien en zorgen dat zij iets kreeg, zij had niets om mee te
werken dan het werk zelf. Aldus opgroeiend onder de ongunstigste
dus misschien de gunstigste omstandigheden voor de begaafden en
sterken, heeft zij echter begrijpelijkerwijs een langzamer tempo van
bewustzijns-, beginsel- en persoonlijkheidsvorming, haar vorming
is vertraagd door de maatschappelijke en geestelijke verwarring en
gisting, haar „trainingstijd" langer. Ik geloof dat deze factor van
meer gewicht is voor de verklaring van het lang uitblijven eener
jongste generatie dan welke andere ook, die zich zou willen beroepen op verandering in richting van belangstelling (sport, techniek, politiek: practisch vitalisme) of verminderde geestkracht en
begaafdheid. Dat degenen die zich pas later bij de generatie van
'goo voegden, ook met moeilijker omstandigheden te kampen hadden, wijst in dezelfde richting.
Het nieuwe litteraire tijdschrift der jongste generatie is een duidelijker consolidatie dan andere, de laatste jaren hiertoe ondernomen
pogingen. Het spreekt overtuigend door talent en bewustzijnskracht.
De naam Werk is sympathiek en typeerend (dat men in al die jaren
Erts, Balans en Kristal daar niet op gekomen is, is opvallend en in
zekeren zin ook typeerend). De twee eerste afleveringen bevatten,
natuurlijk, bijdragen van ongelijke waarde, en, alweer natuurlijk,
is er geen scherp afgeteekend groepsverband, behalve dan dat hier
ongetwijfeld de besten bijeen zijn, die, of zij nu ouder of jonger zijn,
op het oogenblik nieuw dichterschap manifesteeren. Er is geen
reden voor een keuring door detailcritiek, er is reden om te constateeren, dat deze dichters nu aan het woord zijn of komen. De markantste figuren zijn Mok (zelf tot de generatie van 'goo behoorend),
Hoornik (die er, maar met meer sociaal besef en gevoel, bij aansluit), en de beide verrassingen, de jonge dichteres Vasalis (van
wie reeds eer prachtige gedichten verschenen) en de tot nu geheel
onbekende L. Th. Lehmann. Er zijn nog verscheidene talenten
meer te noemen, die men, als eerst sinds enkele jaren bekend geworden, geneigd is in het kader dezer consolidatie te zien, onge-
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rekend of hun medewerkerschap bier reeds blijkt: Hoekstra, Van
der Steen, Franquinet, de Vlaming Decorte, de niet genoemden
vergeven mij als ik hun onrecht doen, de genoemden zijn zeker
de eenigen niet!
Van Hoornik is er hier een gedicht dat hem goed typeert: een
krantenbericht over een verdronken kind wordt een requiem,
actualiteit reikt naar eeuwigheid, incident wordt menschenlot. Het
is een goed gedicht, en men zou zich voluit daarover verheugen,
wanneer het niet bijna een zeer goed gedicht was; ook dat typeert
Hoornik, het is of hij het licht te vroeg opgeeft, en zoo wordt zijn
gedicht dan wel iets bijzonders maar het heeft qualiteiten die meer
doen eischen, want men krijgt den indruk, dat het bijna een gebeurtenis in de poezie had kunnen zijn, zooals Maria Lecina, zooals
Penthesileia, zooals Pierrot aan de lantaarn, zooals Cheops, Beatrijs,
Okeanos, Persephone. Dit gebrek, dat pas door de goede eigenschappen gevoeld wordt, hebben ook zijn Geboorte en Mattheus.
Aan Hoorniks dichterschap valt niet te twijfelen, slechts ontbreekt
hem het geduld van het werkmanschap. Mok, het laatste jaar vooral
meer naar voren gekomen door gedichten van grootere, epische
draagkracht, is met enkele voor hem karakteristieke verzen vertegenwoordigd, als altijd in een gamma tusschen somber en bitter,
mediteerend over de „condition humaine", het trieste lot der onvolmaakte menschenwereld, uit telkens een andere navrante nuance afgeleid, en in de beste momenten verdiept als tot stemmen aan
den klaagmuur.
Ook Vasalis wordt, evenals Hoornik en Mok, meer door een idee
en een levensgevoel beheerscht dan door het spel der verbeelding
en den drang daartoe, die bijv. Nijhoff zoozeer kenmerkt en zij
het minder speelsch ook Marsman en die bijv. bij Slauerhoff of
J. I. de Haan vrijwel geheel ontbreekt. Het is bij haar schrik of
verslagenheid om het rusteloos tijdsphenomeen en verlangen naar
stilstand, stilte, eeuwigheid, onvergankelijkheid, dat alles geuit in
een zeldzaam oorspronkelijken suggestieven vorm (een hoogtepunt
onder deze bijzondere bijdragen het gedicht „De Krekels"). Dan
is er de jonge dichter Lehmann, met ongelijke, onevenwichtige
maar overrompelend oorspronkelijke verzen. Er verschijnt zooveel
dat kleurloos en vaag wegglijdt uit het geheugen, maar bier krijgen
woorden lichaam en beweging, het zijn verzen uit den heksenketel
der verbeelding, uit het vagevuur der poezie. De sensatie van poezie
is in deze verzen zoo sterk en onmiskenbaar als maar zelden bij
een debuut het geval is (Lovers lane, Het vierkant van mijn kist,
De jonggehuwden). Laat La plongeuse maar aan Marsmans Salto
mortale herinneren, suggestief blijft het toch.
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LA PLONGEUSE
Penthesileia sprekend tot haar yolk?
In blauw kuras een marmerlijf bedwongen,
De amazonehelm is strak en wit.
De meeuw der blanke armen meet de einder,
't Is of zij offert maar aan welke god?
Want aan haar lichaamsnaald ontleent 't heelal
Een nieuw en duizlend evenwicht,
Granaat!
De meeuwen breken op hun spiegelbeeld.
Verbijt het roest dat naar uw tanden slaat.
Het is werk kokend van talent. Ook bij andere poeziebijdragen is
er allerlei bijzonders, of in elk geval vol flitsen. Het proza, verhalend of essayistisch, is niet op hetzelfde peil, ook in sterkere mate
experimenteel, maar niettemin zijn ook daar opmerkelijke bijdragen
bij (o. a. van v. d. Wall), een visioen echter als van A. v. d. Veen,
een zelfanalyse als van Schepens zijn te particulier van taal en
inhoud om als publicatie zin te hebben. Werk is dadelijk een belangrijk begin gebleken, zoovele bijzondere poeziebijdragen tegelijk
gepubliceerd als hier maken het tot iets bij het gemiddelde der tijdschriftpublicaties zeer opvallends. Het zal moeilijk zijn dit peil te
handhaven, maar de redactie die geen eenheid van richting kan en
wil nastreven of voorgeven, staat er voor borg, eenheid van peil te beoogen : „ons eenige criterium is kwaliteit". Intusschen, treft toch
ook een betrekkelijke eenheid van geestesgesteldheid in het werk
dezer jonge generatie (daarin trouwens komt zij vrij dicht bij die
van 'goo, waar onder de indrukken na den oorlog ook de veertigtot vijftigjarigen dichter bij zijn komen te staan; bij de jongste generatie echter is het romantiek-gehalte het kleinste.) Men kan deze
aanduiden als onverholen, onverbloemde levensindruk, maar toch
geen naakte bekentenis alleen, gistend zoo niet van droom en verwachting dan toch van verbeelding. Dat, vereenigd met talent, doet
op een nieuwe phase der Nederlandsche poezie hopen.
A. DONKER
UIT DE WERKPLAATS
Bij van Loghum Slaterus N.V. zal het licht zien, een werk onder
redactie van Dr. W. Banning en Dr. J. D. Bierens de Haan, getiteld
„Europeesche Geest", met medewerking van Prof. Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, Prof. Dr. J. Lindeboom, Prof. Dr. H. J. Pos,
Prof. Dr. Ferd. Sassen en Prof. Dr. H. Wagenvoort.
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L'HOMME POUR L'HOMME
MENNO TER BRAAK, IN GESPREK MET DE VORIGEN
2.90

Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1938; f 1.90, f

Menno ter Braak is een sieraad onzer hedendaagsche letterkunde.
Zonder iemand te kort te willen doen, beweer ik dat er in onze
dagbladpers nergens letterkundige verschijnselen als zoodanig
serieuzer worden besproken dan in zijn kroniek in „Het Vaderland". Men vindt elders misschien raker en treffender opinies; men
vindt uiteenzettingen, waarbij scherper of overvloediger dan bij
Ter Braak geschiedt, van historie, analyse, levensinzicht, of van
andere hulpwijsheid gebruik gemaakt wordt; maar door niemand,
naar ik meen, wordt aan literatuur meer belang toegekend dan
door Ter Braak, die aan een boek den eisch stelt dat zich daar
een mensch als mensch in uitspreekt. En wat is een mensch? Een
individu. Hoezeer het ook den schijn mag hebben dat hij een
product is van zijn ras of klasse: dit is slechts zijn natuur; en hij
bezit juist zijn minder gebonden geest om deze natuur te overwinnen, of liever, om op hooger plan herboren te worden, als een
bloem uit zijn wortel. Een mensch heeft den plicht, den duren
plicht, als Miinchhausen deed, om zichzelf bij de haren het moeras
uit te trekken. Het is een „sine qua non". Er hangen geen boomtakken meer boven het moeras om steun aan te vinden. Zoowel de
ceder „geloof" als de eik „moraal" zijn reeds een eeuw geleden
geveld door de klievende bijl van het „Fart pour l'art" principe.
Ook de reddingsboei „schoonheid" en het platform „gemeenschap", omstreeks '8o den drenkelingen toegeworpen en te hunner
behoeve speciaal geconstrueerd, bieden thans geen houvast meer,
want zij zijn tijdens den oorlog aan splinters geschoten en het zijn
juist de vermolmde restanten die eerst recht aan het moeras het
aspect van een moeras verleenen. Er zit niets anders op dan of het
heele moeras te dempen — maar alle pogingen werden gesaboteerd
— Of toch weer met de eigen haren een redding te beproeven. Een
wanhopig „l'homme pour l'homme" is aan de orde gekomen, ditmaal
geen leus meer, geen dogma's bestrijdend met andere dogma's, maar
een oog in oog van „ik" tegen „ik", kracht zoekend van binnen door
het tenietdoen van elke andere illusie dan de individueele wedergeboorte op het plan van den geest. Men ziet aan schrijvers, zoo
hemelsbreed verschillend als Joyce of Proust, als Elsschot of Celine,
dat de eenige vorm der moderne roman de autobiografie is, en aan
Andre Gide en Du Perron, dat het meditatieve dagboekblad de
nieuwe vorm gaat worden van het essay.
Ter Braak vervult hierbij een merkwaardige functie. Hij is pure
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zelfstrijd, hij is nauwelijks belichaamde paradox. Hij schuift als een
doorzichtige cultuur-pion van wit, waar hij zwart is, naar zwart,
waar hij wit is, over het schaakbord des levens. Hij is artiest als
burger, hij is burger als artiest, tegenstellingen door hemzelf kunstmatig weer in het leven geroepen. Hij pleitte voor schoonheid in
de film, en in de poezie voor het gewone woord. Hij heeft, in een
historisch proefschrift, zich toetsend aan Lamprecht, zijn diepste
en origineelste werk geleverd, en bestrijdt thans, in zijn kunstrubriek, al wat in kunst niet meer dan kunst is. Hij heeft altijd
gelijk, want hij sprak altijd zichzelf het eerste tegen. Men weet
zeker, als hij „afscheid van domineesland" neemt, dat hij reeds
de wereld om en daar weer terug is, en dat, als hij een roman gaat
schrijven, het boek geen hoofdpersoon, ofeen verdubbelde, heeft. Hij
is het tegendeel van een cameleon, hij kleurt in contrasteerende
richting. Maar Fortuna heeft nog steeds de kansen verhoogd voor
wie op „noir" blijft spelen als „rouge" uitkwam. Herinnert gij u
„Alice in wonderland"? Herinnert gij u den glimlach zonder kat?
Kunt u zich een wandelende Lamp indenken, op zoek naar menschen, maar deze Lamp zonder Diogenes? Aan een dergelijk, terwille van zijn hartstochtelijke begeerte om menschen te ontmoeten,
van zijn eigen gestalte gelsoleerd schijnsel, doen mij de orienteerende studies van Ter Braak vaak denken. Het is de concreetheid
die hem aantrekt in de ontmoete figuren. Zijn metaphysica is
kortweg aldus samen te vatten: niet het antwoord, maar de belichaming der vraag is van dieper belang. De schrijverspersoonlijkheid veraanschouwelijkt een probleem, dat bij ieder woord dat hij
schrijft reeds weer gevaar loopt abstract te worden.
„In gesprek met de vorigen", Ter Braak's zevende bock gebundelde essays, bestaat uit een achttiental „zwijgende dialogen" met
geestelijke voorouders, van Erasmus tot Van Schendel, van Macchiavelli tot Jan Romein. En elke figuur, Huygens of Garter, Couperus
of Thomas Mann, stelt een probleem en lost het op door het tegenwoordig te stellen. „Stille tournooien" zou Verwey gezegd hebben,
meer gedreven door wil dan — zooals Ter Braak — door sympathie. De essays zijn stuk voor stuk het geheele boek waard. Als
toegift een zelfstudie over „Ter Braak", den dubbelganger „Ter
Braak", zijn eigen „vorige" — men kan niet zijn wie men is en
wie men was tegelijk — en tenslotte een zeer lezenswaardige „brief
aan J. G. over het Individualisms", bij wijze van moraal, of slotvignet. Het is kortzichtig, zoo ongeveer Ter Braak, van individualisme en collectivisme tegenstellingen te maken. De individualist kan alleen aan doelgerichte massa-acties niet meedoen, althans
voor langeren tijd, omdat hij zich zonder idealisme bewust is, dat
hij tot „allerlei massa's" behoort. „Eigenlijk", aldus Ter Braak,
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„is dus de individualist principieeler collectivist dan de collectivist
zelf."
Wie den zin van deze woorden begrijpt, kent Menno ter Braak.
M. NIJHOFF
DE SCALA TUSSEN PROZAISCHE LYRIEK
EN LYRISCH PROZA
J. K. VAN EERBEEK, DE DOEVE
2.90
J. A. VAN DER MADE, DE PELGRIMSREIZE

D. A. Daamen's Uitgmij. N.V., z. j.; f 2.25, f

Van Holkema en Warendorf N.V; f 2.90, f 3.90
JO OTTEN, KIDNAPPING IN COLORADO

A. A. M. Stols, z. j.; f 1.9o, f 2.5o

LODE VAN DER SCHELDE, DE POPULIEREN FLUISTEREN
ZUi d-Hollandse Uitgevers Mij., z. j.; f3.75, f 4.90

Het woord proza is, zelfs als men daarmee uitsluitend belletristisch
proza bedoelt, een verzamelnaam voor zo uiteenlopende verschijnselen, dat een lezer zich afvraagt, of deze soortaanduiding eigenlijk
wel op wezenlijke eigenschappen berust en niet alleen op uiterlijke
vormen. Want juist bier, op het front der vormelijkheid, zijn de
scheidingslijnen tussen de poezie en het proza wel eens vager geweest dan thans en dus meent men wellicht — te lichtvaardig, ongetwijfeld — weer een degelijk houvast te hebben, maar zodra men
gaat luisteren naar de toonsoort, m.i. de meest betrouwbare maatstaf, komt het vraagstuk gans anders te liggen en herkent men zowel
bij menigen „dichter" de sprekende stem als de zingende stem van
dezen en genen prozaist. Ook al heeft het voor een goed verstaan in
het onderlinge verkeer zijn waarde, zich desondanks te bepalen tot de
formele onderscheidingen, men mag de essentiEle niet uit het oog
verliezen op straffe van ontsporingen bij de formulering van het oordeel over een werk afzonderlijk of over een aantal werken onderling,
omdat de toehoorder op het concert andere en anderssoortige nuances beluistert, vertrouwd is met een andere terminologie dan zijn
collega bij de lezing.
Gaat men de boven deze critiek opgesomde boeken rangschikken
naar hun wezenlijk prozaische kwaliteiten, hun afstand van de
lyriek, dan komt Van Eerbeek met „De Doeve" vooraan te staan.
Achter hem duikt Van der Schelde met „De populieren fluisteren"
op. Vervolgens is Jo Otten aan de beurt met „Kidnapping in Colorado" en dan sluit de rij met „De pelgrimsreize" van Van der Made.
Ik onderstreep: dit is een indeling naar soortelijke eigenschappen en
pretendeert geenszins een rangschikking van kunstwerken op hun
absolute, zo men wil relatieve waarden te zijn. Let men uitsluitend
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op de kwaliteiten van het kunstwerk, zonder de schoolmeesterachtige
onderverdeling naar soorten in het geding te brengen, dan zou de
uitslag een geheel andere wezen: de uitersten zouden elkander raken
en voorop komen te staan, niet ver van Otten, maar heel ver van
Van der Schelde. Doch dit voorlopig enkel als waarschuwende inlas,
om vooralsnog terug te keren tot het vraagstuk van het proza in
onze tijd.
Waarom is van dit viertal Van Eerbeek ontegenzeggelijk als schrijver het meest onvervalst prozaisch? Omdat hij zichzelf in dit werk
volledig heeft uitgeschakeld? Omdat niet het woord, doch uitsluitend de handeling zijn figuren zou onthullen ? Omdat het leven hier
in zijn alledaagse pakje verschijnt en nergens zou worden verbijzonderd ? Het lijken op het eerste oog drie aannemelijke argumenten,
maar wie ze op de keper beschouwt, schudt aanstonds ontkennend
het hoofd. Schakelt Vondel in zijn treurspelen — om maar een voorbeeld te noemen — zich niet volledig uit? Schijnt Slauerhoff niet
veelal het onthullende woord opzettelijk te vermijden ten bate van
het onthullende gebaar? En de boertige liederen van Breeroo — zijn
er alledaagser woorden en anecdotes denkbaar? Het drietal argumenten blijkt onhoudbaar te zijn; zij waren misleidend, omdat zij
een eind in de goede richting gingen, want het is enkel de uitsluitende aandacht voor het verhaal, dat alleen maar verhaal is en nergens
onmiddellijke ontroering van den schrijver wordt, waardoor Van
Eerbeek prozaIst bij uitstek blijft. Er bestaat ook ander werk van
hem, waarin de schrijver zich wel eens meer met den held en minder
met het boek identificeert dan ditmaal het geval is met den jongen
uit het kleinsteedse achterbuurtje. Deze jongen zelf schijnt er trouwens meer te zijn als bindmiddel tussen een reeks humoristische verhalen dan om zijns zelfs wil. Of Van Eerbeek door op deze wijze
dubbele afstand te bewaren, tussen zijn stof en zijn gevoelens, opzettelijk heeft willen waken tegen de zangerigheid, die hem in zijn
andere werk niet altijd vreemd is gebleven, zal wel niet meer zijn
uit te maken, doch het resultaat is er in ieder geval om aan te tonen,
dat een toegewijde bestudering en indirecte verwoording van zeer
eenvoudige gegevens goede kansen bieden om het proza in de hem
eigen banen te leiden. Dit te hebben aangetoond, is geen geringe
verdienste.
Er is nog een andere opmerking te maken bij dit boek. Van Eerbeek
was een Calvinist. Dat bleek ook steeds weer uit zijn boeken, doch
wel eens opvallender dan uit dit. Hij hoorde thuis in de „groep" der
jongere Protestanten, maar hij heeft zich in dat huis minder en minder laten opsluiten. Naarmate een kunstenaar zich weet te bevrijden
van het sectarisme — wat iets heel anders is dan het verzaken zijner
beginselen — wint hij aan waarde, voor buiten- zowel als voor
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binnenwacht naar mijn vaste overtuiging. Ook ter staving hiervan
zou ik „De Doeve" als een gelukkig voorbeeld willen aanhalen.
Deze „Kleinmalerei" past evengoed in de gereformeerde huiskamer
als waar anders ook, en juist dat het ook elders thuishoort, maakt het
niet alleen tot een aanwinst voor onze Nederlandse letterkunde
maar tevens tot een pleitgrond voor de erkenning, waarop de protestantse auteurs binnen dat verband rechten kunnen doen gelden.
Het doorbreekt de „protestantse letterkunde" naar buiten, in de
openbaarheid.
Meer nog dan het feit, dat vele jonge prozaisten als dichters hebben
gedebuteerd, bewijst de moeizame strijd tegen de zangstem, welke
zelfs gevestigde romanciers kennelijk hebben te leveren, hoe het nog
altijd jonge proza, ondanks zijn overvloedige aanmaak, onafgebroken voor zijn bestaan heeft te vechten, voor zijn verwerkelijking. Op
verschillende wijzen handhaaft de poezie zich in het proza. Zij kan,
dank zij de stem van den schrijver, onophoudelijk doorklinken in de
„roman". Ik denk aan Marsman. Zij kan ook intermitterend aanwezig zijn. „Stiefmoeder Aarde" van Theun de Vries is daarvan een
typische vertegenwoordigster: beurtelings zijn er de kroniekschrijver
der Wiarda's en de poèet van „Westerse nachten" aan het woord.
Maar er is ook een slag prozaische lyriek, die elk woord kleverig
maakt en waaraan in het bijzonder de streekromans laboreren. Nog
steeds is de „Pallieter" van Timmermans hiervan het weergaloze
voorbeeld. Lode van der Schelde is niet zijn beste leerling, n'en
deplaise het snorkerige prospectus door zijn uitgeefster over dit
romandebuut verspreid.
Het heeft zin, daarbij een oogwenk stil te staan, omdat het marktgeschreeuw voor de panacee a raison van een dubbeltje verkeerde
methoden introduceert bij de lezerskring. Ik citeer: „Daarom mogen wij de eerste grote, oorspronkelijk Nederlandse roman in de
Cultuurserie, die de magische titel heeft van: „De populieren fluisteren", een ontdekking noemen! De auteur, Lode van der Schelde,
die uit het Zuiden van ons land stamt, schreef een groots debuutboek en de uitgevers gingen op zoek naar een bandmateriaal, dat
nog nooit zult hebben gezien, een synthetisch perkament van een
zeldzame distinctie..." En zoals het met grote woorden is begonnen,
gaat het met grote woorden verder tot en met: „...en qua compositie en qua uiterlijke vorm het boekengeschenk... bij uitnemendheid,
dat men zich niet zal willen laten ontgaan!" Men kan het wellicht
een schrijver niet euvel duiden, wanneer zijn uitgeefster meent haar
gebrek aan goede smaak, haar wansmaak, met nadruk te moeten
demonstreren. Maar als men het spreekwoord, dat goede wijn geen
krans behoeft, ook in omgekeerde zin mag lezen, vangt men de lectuur van een zo brallend aangekondigd bock ietwat huiverig aan.
.
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En dan blijkt het in Vlasland, waar „de populieren fluisteren" ook
niet je dat te zijn. Instede van rustig op de „Schuttershof" naar die
populieren te mogen luisteren, bemerkt de lezer, dat hij in de kroeg
zit en daar sterke verhalen te horen krijgt. Geen detail van de dorpsroddels wordt hem gespaard. En dat alles gaat maar voort in het
sappige stijltje van de beproefde couleur locale. Nou-nou — verzucht de lezer, wanneer hij zo driehonderd pagina's lang heeft moeten luisteren nou-nou, 't zijn me de toestanden wel! En hij neemt
er nog eentje om de ijselijke nasmaak weg te spoelen. Het is me dan
ook geen kleinigheid als kroon op de ongerechtigheden van een
gans dorp, moord met voorbedachten rade benevens lijkroof, allebeide liefst nog in het Kapelleke van Onze Lieve-Vrouwke der Stilte! Schande is het! Dat zeg ik, het most niet magge! Een Christenmens kan er gewoonweg niet meer van slapen... Maar sappig verteld is het, zo echt „leutig", je hoort ze kletsen, daar in Vlasland...
Van Vlasland naar Colorado is een hele afstand. Je krijgt weer frisse
lucht in de longen. Niet dat het leven daarginder zo zoetsappig is.
0, heden nee. Maar den Braven Hendrik, die soms zo verschrikkelijk stout kan zijn, raakten wij gelukkig kwijt, met de dorpsroddelarij. En „Kidnapping in Colorado" moge al beter klinken voor een
filmtitel dan die sinds eeuwen fluisterende populieren, wij hebben
ditmaal gelukkig niet van doen met een superproductie in synthetisch perkament, doch met een goed verhaal, eenvoudig maar
smaakvol uitgegeven. Het gaat over een neger, door een blanke
vrouw als arrant gebruikt en na bewezen diensten weggetrapt. Afgeranseld en uitgestoten, verzeilt hij onder de kidnappers, maar een
veertienjarig slachtoffertje steelt zijn hart — onvergefelijke fout voor
een echten kidnapper. Wanneer het losgeld niet tijdig binnenkomt
en de bende besluit, haar te doden, keert hij de voorgeschreven rollen om en redt, door haar te redden, ook zijn eigen leven. Het is een
spannende intrige, verwerkt in een goed gecomponeerd verhaal. Het
is geen groot noch groots werk, maar de verteller kent zijn krachten.
Het is standaard-proza van de goede soort.
Dankt de zangerigheid uit Vlasland haar bestaan aan de afwijkende
tongval der bevolking, Otten behoort tot die prozaisten, wier poetische eruditie, ook al schreven zij geen vers, hun dwars zit bij het
schrijven van een stijl, die in niets aan den dichter doet denken.
Maar anderzijds beschermt deze poetische traditie hen ook voor een
proza, waarin de lyriek broksgewijze te vinden is of waarover zij als
een sausje is uitgegoten. Zij leerde hun een beheersing, die het proza
zelfstandig nog niet heeft kunnen vinden. De ouderwetse uitweidingen hebben zij afgeschaft, maar hun rhythme schijnt dikwijls weer
meer aan een metrum verwant te zijn dan bij hun grote voorgangers
een tijdlang het geval is geweest. In onze dagen en in ons land is
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Arthur van Schendel de grootste onder hen. Zij schrijven als heren,
die weten hoe het hoort, zulks in tegenstelling tot de prozaische
nieuwlichters, die verwoed ploeteren in het zweet buns aanschijns,
misschien vruchteloos, maar misschien ook nieuwe grond ontginnende.
Dat denkt men soms bij de lectuur van Van der Made. Zeker, hij is
wel het minst van alien vrij te pleiten van zangerigheid, maar hij
verhaalt en schrijft voortreffelijk. Evenals zijn romandebuut —
„Tweehonderd gulden voor Darja Wledinskaja" — beweegt ook dit
boek zich op de „confins de la vie", naar de prachtige formulering
van Apollinaire. Maar de „zelfkant der beschaving" heeft hij kennelijk minder nodig terwille van het epateren dan om het leven in zijn
naaktheid te betrappen. Een 53-jarige plattelandsdokter verlaat zijn
rustige milieu, dat voor hem zinneloos is geworden. Hij ontmoet een
jong meisje, aangetast door een ongeneeslijke ziekte. Hij wordt de
zon van haar bestaan, maar de ziekte verhindert hem, zich geheel
aan haar te geven. Het is moeilijk, een melaatse oprecht te kussen!
Als zij, na deze bittere ervaring, sterft, is ook zijn leven ten einde,
zoal niet lichamelijk clan toch geestelijk. En waar hij al heul en
troost moge zoeken, hij vindt die niet.
Het boek van Van der Made maakt de opzettelijke scheiding, die
men gewend is te trekken tussen poezie en proza, tot een schoolmeesterachtige. Dat is alleen te doen door iemand, die rijk is aan
talent, want indelingen zijn nimmer meer dan werkschema's, waaraan men zich houden kan, maar die slechts grove onderscheidingen
dekken. Zodra het vraagstuk zich verdiept tot de kwestie, wat wel en
wat geen kunstwerk is — het enige wezenlijke vraagstuk — vallen zij
als van nul en gener waarde weg. Welnu, het werk van Van der
Made dwingt de vraag zo te stellen. Hij is vaak nog een slachtoffer
van zijn eigen lyriek, maar de stem van den schrijver is overtuigend.
Hij zal die moeten oefenen, zuiveren, doch de zuiverheid is latent
aanwezig. Anders kon zij niet zo overtuigend klinken. Zou het onjuist zijn, Van Eerbeek aan Van der Made als voorbeeld te stellen?
Ik geloof het niet. Ook Van Eerbeek vertoonde soms een hang naar
het exotische, omdat hij zichzelf nog niet geheel gevonden had en
toch vertellen moest. Ook Van der Made heeft het zijne te vertellen,
doch hij heeft dat nog niet weerspiegeld gevonden in het hem dagelijks omringende leven. Dat is ook ongetwijfeld een der moeilijkste
opgaven voor wie zich niet zou kunnen verzoenen met een huiskamer-realisme. Maar is het derhalve ook niet des te verleidelijker?
Het is merkwaardig, wanneer men de vier boeken nog eens naast
elkander Iegt, om te zien, hoe twee der schrijvers hun stof in het
binnenland vonden, de twee anderen moesten op reis gaan. Deze —
laten wij zeggen, ethnographische — scheidingslijn kruist loodrecht
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de andere, die wij in het begin van dit opstel trokken. Let men uitsluitend op de kwaliteit, dan komt er weer een gans andere groepering voor den dag. Een maatstaf slechts is juist, kan juist zijn. De
laatste! HALBO C. KooL
SCHILDERWERK GESCHREVEN
JO BOER, CATHERINA EN DE MAGNOLIA'S. EEN ROMAN UIT ITALIE
Nijgh en Van Ditmar N.V., Rotterdam; f 2.9o, f 3.90
Het is natuurlijk heel wel mogelijk, dat ik mij grondig vergis, maar
mutatis mutandis stel ik mij den gang van zaken aldus voor. Jo Boer
is een schilderes, zij bezoekt Italie, zij werkt er onder de verrukking
der prachtige kleuren van hemel en zee, van vruchten en bloemen,
wijnstokken en gaarden. Gaandeweg leert zij ook de menschen nader
kennen, hun liefde tot de eigen grond, beloftevolle bodem van hun
welzijn en levensgeluk, en hun verborgen hartstocht, die de trekken
op hun gezichten trotsch maken en fel. Het is haar niet langer voldoende die trekken te zien en te noteeren, zij wil ook tot het innerlijk
gaan, dat zich op die gezichten veruiterlijkt. Schilderen is haar nu
niet langer genoeg. Zij zoekt het in de meer verinnerlijkte kunst van
het woord. Zij schrijft den roman van Teresa, de grootgrondbezitster, die als arme meid van gemengd Italiaansch en Slavisch bloed
op de hoeve kwam, en de vrouw werd van een bejaarden man, en
drie zonen won, Salvatore, Guiseppe en Bernardo. Weldra is zij
weduwe en zij heerscht over de hoeve als een man. Maar tevens door
haar geld en haar hardvochtigheid jegens schuldenaren over een
groot deel van de omringende kleine boeren.
„Dit stuk wereld, met zijn donkere, ernstige dieren, zijn geurend
fruit, zijn zwaren wijn, zijn rijpende schooven, zijn lachende kinderen en zijn wijdgespannen hemel behoorde aan haar en vormde
een geheel, een koepel, die zich over haar sloot."
Teresa beschouwt ook haar kinderen als haar eigendom. In haar bezitshonger begeert zij het naburig bosch te verwerven, dat aan een
oud adellijk decadent geslacht toebehoort. Dit te verkrijgen wordt
het doel van haar leven. Om aan het noodige geld te komen, besluit
zij haar oudsten zoon, den volgzamen, teeder besnaarden Salvatore,
uit te huwelijken, den zoon van wien zij het meest houdt, omdat hij
alleen aan haar soms iets van mannelijke teederheid schenkt, aan
zijn moeder, die immers in haar kort huwelijksleven met den grijsaard nimmer een echte liefde heeft gekend. Zij kiest een rijke erfdochter voor hem uit, de vrome Clarissa. Clarissa is in een klooster
opgevoed en had gehoopt te mogen blijven in de rozenrijke gaarde
van de „Mystieke Roos".

310

CRITISCH BULLETIN

„De ramen van de vierkante witte cellen kijken uit op den tuin. Het
eerste, wat de zusters 's morgens zien, wanneer zij haar dagtaak beginnen, zijn die geurende, zachtbladige bloemen, het symbool van
het reine lichaam van haar Heiland. De leerlingen en novicen, die
er opgeleid worden, worden er zonder dwang gevormd tot droomerige, wereldvreemde vrouwen."
Salvatore schikt zich in de keuze, maar vraagt eerst nog een reis te
mogen maken. Op dien reis krijgt hij in Napels een schoon visschersmeisje lief, Catherina. Hij blijft lang van huis, trouwt Catherina en
brengt haar eindelijk berouwvol bij zijn moeder. Een andere teleurstelling heeft Teresa inmiddels te verwerken gekregen. Haar tweede
zoon, Guiseppe is gedwongen geweest een dienstmaagd te trouwen,
de onaantrekkelijke sloofster Margherita, die hem een dochter
schenkt.
Nu blijft er tenslotte slechts de jongste, Bernardo, over om de hartewensch van Teresa te helpen verwezenlijken. Zonder eenige illusie
trouwt hij de stijve, bloedelooze Clarissa. Toch geschiedt deze eenige, echte bruiloft op de hoeve met groote feestelijkheden.
„Het was negen uur in den morgen, toen de wagens met hun klingelende, bepluimde paarden wegreden onder de geurende sinaasappelboomen, waarvan de bruid de bloesems in het haar droeg. Ondanks
al die kleuren, ondanks de muziek en de bloemen, die den heelen
weg tot een rose lint hadden omgetooverd, was de bruid geen vroolijke, lachende bruid."
Bernardo is op en top een man. Salvatore bemerkt spoedig genoeg,
dat zijn eigen teederheden door Catherina worden versmaad en dat
de oerkrachtige gestalte van Bernardo, zijn verterende hartstocht
voor de vrouw zijns broeders, een gevaar dreigen te worden voor de
vrede van het huis.
De vrome Clarissa, intusschen, heeft een knecht mee op de hoeve gebracht, Dragomir, een man uit de Balkan, met een indrukwekkende
zwarte baard. Teresa neemt hem in haar dienst over. In dezen Dragomir gaat zij zich een nieuwe illusie scheppen. Tijdens een vreeselijke droogte is de geheele streek verarmd. Er is een brand geweest,
die de hoeve bedreigde en die de zwangere Margherita het leven
kostte. Alleen bracht zij nog eerst een mismaakt kind ter wereld,
Giorgio, gehaat en verafschuwd door Guiseppe, zijn vader. Maar
dank zij deze rampspoed, wordt de vurige wensch van Teresa eindelijk vervuld. Het bosch van de adellijke buren is, na vele vergeefsche
pogingen, het hare geworden. Haar rustelooze activiteit weet geen
uitweg meer. Er worden haar kleinkinderen geboren. Guiseppe
heeft van Margherita, behalve Giorgio, twee dochtertjes, Bernardo
en Clarissa hebben een zoon, Francesco, die door de moeder wordt
voorbestemd tot vromen dienst van den Heiligen Franciscus. Teresa
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ziet de hartstocht groeien tusschen Bernardo en de nog steeds kinderlooze Catherina. Deze vuurt haar eigen verlangen naar uiteindelijke bevrediging aan. Maar tijdens een groot, landelijk feest blijkt
Dragomir niet bij machte haar verlangen te vervullen. Hij heeft een
vrouw en een dochter, die in andere werelden leven. Na het feest
verlaat hij de hoeve om elders werk te zoeken en laat Teresa eenzaam, en nu voorgoed als een oude vrouw, achter.
Maar inmiddels is de tijd rijp voor de tragedie. Catherina wordt
zwanger en krijgt een kind, tot groote vreugde van Salvatore. Met
cynische openhartigheid erkent Bernardo dit kind als het zijne. De
zachtmoedige Salvatore kan den slag niet dragen, hij volgt zijn
broer in de schuur en doorsteekt hem. Bernardo is dood, Salvatore
opgesloten, Catherina leidt het leven van een levend doode, geschuwd en gemeden op de hoeve. De omringende bevolking, te lang
door Teresa gesard en hardvochtig behandeld, komt tegen haar
overheersching in opstand. Een kleine aanleiding is voldoende. Alle
meiden en knechts verlaten de hoeve. Niemand wil meer bij haar
dienen, haar druiven blijven ongeoogst.
„Een donkere geur van te rijpe druiven hing over de landen en het
woonhuis. Tusschen de grijsbestofte bladeren op de wijnvelden hingen de trossen, gebarsten en druipend van in de zon gistend sap.
Maar de lucht trilde niet van de daverende mannenstemmen, zingend de vurige liederen van de wijnoogst ; alleen de vogels tsjilpten
hoog en schel en vierden feest met het honingzoete vruchtvleesch."
Weinig hoop schijnt er in de toekomst te bestaan voor de hoeve.
Salvatore is in de cel gestorven, er is maar een mannelijke erfgenaam, Francesco, al is Guiseppe voor de tweede maal getrouwd en
de mismaakte Giorgio na een mysterieuze innerlijke genezing tot een
geleerde uitgegroeid. Dan evenwel komt plotseling Dragomir terug
met helpers en herstelt de orde, zoodat Teresa sterven kan in de
overtuiging, dat de hoeve voor haar nageslacht gered is.
Jo Boer heeft dit verhaal vooral visueel behandeld. Het is alsof zij
haar schilderijen bevolkt heeft met figuren. De dramatische gebeurtenissen voltrekken zich als verschuivingen veeleer dan als snelle
wendingen. Men zou kunnen zeggen, dat de handeling eer statisch
is dan dynamisch. Meer het gebaar telt dan de daad. De gestalte, het
innerlijk belichamend, dringt zich bij alien sterk op den voorgrond.
Mij dunkt, het zijn typische schilderseigenschappen, waaraan wij dit
voor een debuut al bizonder rijpe en evenwichtige boek te danken
hebben. Die rijping en dat evenwicht zou Jo Boer dan, indien mijn
hypothese voor een deel waarheid bevatte, reeds in ander soort werk
hebben moeten verwerven.
Kortgeleden merkte ik, naar aanleiding van een verhaal „De Nacht
van Bethlehem" uit den bundel „Uitgestelde Vlucht" van Jaenne
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van Schaik-Willing, het volgende op: „Het is alsof een oud schilderij
levend wordt en in haar onderdeelen wordt ontleed." Het tegengestelde, als het ware, laat zich m.i. van Jo Boer's „Catherina en de
Magnolia's" zeggen: het is alsof zich uit woord- en zinsgeheelen een
schilderij vormt of, zoo men wil, een reeks schilderijen, die behalve
het drama van menschelijke liefde, warmte, haat, kilheid en dood,
in de allervoornaamste plaats de kleuren en geuren weergeven van
schoone landstreken, van wijnbergen en olijfgaarden, van sinaasappeltuinen en dennenbosschen, van blauwe hemels en wolken en
water, in alle jaargetijden, bij dag en bij nacht.
Ik wil hiermede niets afdingen op de ontwijfelbaar allerverdienstelijkste kwaliteiten van dit eerste werk van Jo Boer. Ik wil hiermede
slechts trachten de beperking aan te geven, die zich, thans nog, ten
aanzien van haar litteraire product voordoet, en die nog duidelijker
wordt, wanneer men het vergelijkt met het werk van een rasschrijfster. Deze kleurige verrassing althans bereidde zij ons. Het is
volstrekt niet onmogelijk, dat een volgend werk alle beweringen en
profetieen te schande maakt. C. J. KE LK
OOSTERSCHE FAS CINATIE
DR. HERMAN WOLF, DE ZIEL VAN HET OOSTEN EN DE GEEST VAN
HET WESTEN. (BESCHOUWINGEN OVER CHINEESCHE EN INDISCHE
WIJSBEGEERTE EN HUN BETEEKENIS VOOR HET WESTEN)
H. J. W. Becht, Amsterdam, z. j.; f 7.90
„Uiterst kenschetsend voor deze merkwaardige situatie lijkt mij het
feit, dat bij zeer vele Westersche intellectueelen een Boeddhabeeld
in hun kamers is te zien, terwijl bij vele ontwikkelde jonge Chincezen een portret van Marx, Lenin of Stalin te vinden is." Dit schrijft
Herman Wolf in zijn inleidende beschouwing. Het is een van die
eenvoudige opmerkingen, waarin een heel cultuurbeeld zich spiegelt. Ik heb zelf ook die behoefte gevoeld naar de wijsheid van het
oude Oosten, zonder dat ik in een milieu verkeer waar dit gebruikelijk is, zonder dat mijn studie orientalistisch was. Het bewijst dat
Wolf iets constateert dat meer dan mode en meer dan snobisme is, de
wil van den tijd, die ons hoofd draait, onze oogen richting geeft, zoodat we zien en beschouwen, wat er van ons verlangd wordt dat we
zien en beschouwen. Omdat we behoefte hebben aan het Oosten en
niet alien orientalisten zijn, heeft Wolf er een heel goed werk mee
gedaan ons dit boek te brengen. Dit goede boek. Wolf laat soms de
wijzen uit het Oosten zelf spreken, dan weer geeft hij geleerden uit
het Westen, orientalisten, ethnologen en psychologen het woord,
dan weer verklaart en spreekt hij zelf. Het is zijn kunst dat het boek
een eenheid is geworden van een sluitend en fraai gekleurd mozaiek.
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Er is slechts het laatste hoofdstuk over de hades-voorstellingen der
primitieven, der Grieken en vooral der oud-Egyptenaren dat buiten
de schoone mozaiek-eenheid van dit werk valt, omdat ethnologie en
mythologie in dit hoofdstuk de plaats innemen van de Oostersche
wijsheid waaraan dit boek gewijd is. Ik hoop dat Wolf nog eens aan
deze mythologieen, interessant voor de verbeelding, maar nog niet
voor het begrip en de meditatie, een ander werk zal wijden, en het
domein van een Levy-Briihl zal scheiden van dat wat de oude romanticus Schure (die men weer herdrukt) zoo gelukkig „les grands
inities" noemde. Wat ik zoo bijzonder in Wolfs werk waardeer is dat
zijn boek er niet alleen een is over het Oosten en zijn wijsheid, maar
van het Oosten en van wijsheid. Men leest het om zelf wat tot rust
en inzicht te komen, en ik schroom niet te verklaren dat er bladzijden in voorkomen die een zachte balsem zijn voor wonde plekken
in onze ziel, voor ons verstand dat te kort komt als we er alleen aan
denken onze verbeeldingsbehoefte te bevredigen en voor die verbeelding en ons gevoel, die nood lijden als we alleen maar behoedzaam met ons verstand omgaan.
Een bevrediging der ziel zooals ze ons zelden gewordt, krijgen we
als we de uitspraak van Yajnavalkya, den Indischen wijze, lezen,
waarin hij ons „het absolute" benoemt: „Die in de aarde wonend
van de aarde verschillend is, die de aarde niet kent, maar wiens
lichaam de aarde is en die de aarde inwendig bestuurt, dat is uw
ziel, de inwendige bestuurder, de onsterfelijke." Misschien kan men
in het Westen nog meer rondom het metaphysische raadsel bedenken! Maar zijn deze philosophieen dan meer, dan wat men in de
poezie rhetorische „developpements" noemt? Ik geloof dat de waarheid niet lichter, vooral niet zachter en kiescher te benaderen valt.
Het Oosten heeft ook in ethischen zin prachtig gesproken. Deze
ethiek komt wel op het zelfde neer van wat Jodendom en Christendom leeren, maar ze wordt in zulk een anderen gemoedstoestand
uitgesproken. Jodendom, Christendom, ook Islam, lijken vOOrtgedreven godsdiensten. Ze zijn dicht bij de menschen omdat ze
de hartstocht in hun hart hebben. Wat Indie en China leeren is
dicht bij de menschen omdat ze niet deel nemen aan het hartstochtelijk gebeuren op aarde. Zij zijn eigenlijk altijd „Sabbathlijk", dat
is bezield door rust. Dat vertelt Wolf over de ethiek van het Taoisme : „De ethiek van het Taoisme, in het bijzonder van Laotse, kan
men aldus omschrijven:
„Tao is een kracht van volmaakte goedheid, die de schepselen met
steeds nieuwe gaven uitrust en zich zelve nimmer op den voorgrond
dringt. De mensch, die in Tao leeft en wandelt, doet het zelfde: hij
tracht zijn medemenschen steeds goed te doen en houdt zich achteraf; hij vraagt niet als hij iets goeds doet, of de menschen dit goede
21
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dat hun wordt aangedaan, ook wel verdienen; hij is goed voor den
goede, maar ook goed voor den niet-goede; het onrecht dat hem
wordt aangedaan vergeldt hij met recht. Allen waarmee hij hecft
te maken, beschouwt hij als kinderen; ze zien tegen hem op als tegen
een vader. Te beteekent iets goeds volbrengen en zich dan terugtrekken ; alles wat goed en zegenrijk is, moet stil en zonder geruisch
worden volbracht".
Onze wereld is wel een wereld van Goliath geworden, die prat gaat
op grootte, macht en kracht, zich op de eigen armen slaat en hoonend
lacht om David, den jongen herdersknaap. Ik voel dat als moreel
verkeerd — maar het is vooral dwaas, het is onreligieus en komt ook
niet overeen met de glijdende natuur. De Chineezen, die men nu
den strijd opdringt, formuleerden een zachtere en diepere meening,
dan deze die men nu het Westen wil verkondigen: „De flinke mensch
wil een beslissing en niets meer; hij waagt geen verovering met geweld
tot stand te brengen; hij wenscht een beslissing zonder er prat op te
gaan, zonder zich er op te beroemen, zonder trotsch te zijn, een beslissing, omdat het niet anders kan, een beslissing zonder geweld te
gebruiken.
Wanneer de schepselen sterk zijn geworden, dan worden ze oud,
want dit gaat tegen Tao in en dat, wat tegen Tao ingaat, nadert
het einde."
Men zou kunnen zeggen: maar vindt men dan in de religies, de
wijsbegeerte, de schoone letteren van het Westen ook niet zulke
mooie, en deze benaderende uitspraken! Natuurlijk. Wolf verzuimt
niet op de overeenkomst tusschen Westersche ethici en mystici en
deze uit het Oosten te wijzen. (Herakleitos, Meister Eckehard.)
Maar het lijkt toch dat dergelijke wijsheid in het Oosten meer doorgedrongen is dan in het Westen, dat het leven, ondanks ook heel
vele misstanden, zich er daar toch meer op richt. En vooral, zulke
wijsheid is als wijsheid in het Oosten minder bestreden dan in het
Westen. 0, het Westen is zoo overvloedig en overdadig aan inzicht
en aan wijze woorden. Maar ze heffen elkaar op. Wie te volgen:
Nietzsche of Pascal, Jezus of een Modernen Leider? Dan neemt het
Westen de wijsheid maar voor wijsheid en leeft op de meest practische wijze, volgens de tegenwoordig veel redeneering en tact
eischende noodzaak van het individueele zelfbehoud.
Wolfs boek vangt aan met een kort overzicht van de geschiedenis
van het Orientalisme in West-Europa. Eigenlijk is dat ook een geschiedenis die door twee behoeften geleid werd: behoefte om eindelijk exact te weten; heimwee naar dit Oosten. Het Orientalisme is
als zoodanig zeer wel met de 16e-eeuwsche renaissance te vergelijken : het heeft zijn humanistische en zijn renaissance kant. Het
orientalisme had geleerden als Bopp en Max Muller; een Schopen-
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hauer schonk het troost en hernieuwing. Dit doet het ons nog. Om
rust, om zachte onpersoonlijke liefde gaan we er naar toe. Het
eischt ook veel van den enkeling, maar het jaagt hem innerlijk niet
op, het zweept hem niet voort, het heeft de „sansara", de wentelgang der geslachten leeren kennen, maar ook als vloek laten zien.
De wijsheid van het Oosten lijkt niet zoozeer op ons angstige, onrustige innerlijk, als wat het Westen, tot onze religies toe, ons leeren.
Daarom zijn er Westerlingen die graag naar een Boeddhabeeld
staren. Wij lijden het meest door ons „ik", en de Oostersche leeren
zijn on- en nog meer antipersonalistisch, ze wikkelen ons los uit
de slecht aangelegde knellende windsels van onze wonde persoonlijkheid en het lukt ons of en toe, een oepanishad, of de Bhagavatgitta lezende, te vergeten dat we „ik" zijn en slechts met dat „ik",
dat paard-op-hol onder ons, kunnen voortrennen.
En misschien benadert het Oosten ook een deel van de waarheid die
we nog niet kenden. Herman Wolf die zoozeer naar het parapsychologisch onderzoek is gegaan, zal zeker een belangrijk spoor ontdekt hebben in enkele woorden die Jung gezegd heeft naar aanleiding van het oud-Chineesche boek de „Yi-King". „De wetenschap
van de Yi-King berust n.l. niet op het causaliteitsbeginsel, maar op
een principe, dat tot dusver naamloos was — omdat het bij ons niet
voorkomt — en wat ik bij wijze van proef als het „synchronistisch
principe" betiteld heb. Mijn bemoeiingen met de psychologie der
onbewuste processen noopten mij al jaren geleden, om te zien naar
een ander verklaringsbeginsel dan het causaliteitsprincipe, omdat
dit laatste voor het begrijpen van zekere merkwaardige verschijnselen ontoereikend was. Ik vond namelijk in de eerste plaats, dat er
psychologische parallelverschijnselen zijn, die causaal gesproken in
geen geval betrekking op elkaar kunnen hebben, doch wier gebeuren vanuit een ander standpunt wel in onderling verband staat.
Die betrekking nu leek mij in het feit der relatieve gelijktijdigheid
wezenlijk te zijn uitgedrukt; vandaar de uitdrukking „synchronistisch".
Dit is wel een richtingwijzer die groote diensten kan bewijzen
en ons in ieder geval doet gevoelen dat de geschiedenis zoowel
van een mensch, als van de menschheid, als van heel de kosmos,
nog mysterieuzer is, als de opzichzelf reeds niet meer grijpbare
resultante van miljoenen elkaar netvormig rakende causaliteitsvc. houdingen.
Ik hoop dat ik, Wolfs boek glosseerend, en dit met vreugde dt cnde,
de inspireerende waarde van dit werk, dat er een van voortreffelijke
bemiddeling is, uit ernst, eruditie en diepe bemiddelingsbehoefte
geboren, heb kunnen voelbaar maken.
SIEGFRIED E. VAN PRAAG
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NIET-MARXISTISCH SOCIALISME
J. DE KADT, GEORGES SOREL, HET EINDE VAN EEN MYTHE

Uitgeverij Contact, Amsterdam; f 1.5o geb.
Sorel is in ons land een weinig bekende figuur gebleven. Zijn prikkelende, paradoxale manier van schrijven trok de Nederlandse
lezers niet aan; de socialist, die in de partijprogramma's van de
S.D.A.P. het begin en einde van alle wijsheid zag, moet een betoog
van Sorel wel als volslagen wartaal hebben opgevat.
De geschiedenis van de laatste tientallen jaren heeft een zware slag
toegebracht aan alle socialistische dogmatiek. Het is onder de huidige omstandigheden alleszins verheugend, dat de heer De Kadt
zo'n verdienstelijk bock heeft gewijd aan den schrijver, wiens werk
zoveel na-oorlogsproblemen praeludeerde.
Sorel (1847-1922) was niet de „theoreticus der reactie", evenmin
„de schepper van het moderne syndicalisme" of „de voorloper
van het fascisme." Hij was een cultuurphilosoof, die het socialisme
met geheel andere maatstaven beoordeelde dan gewoonlijk geschiedt. Sorel zag in het socialisme een strij d voor een betere
moraal. Geen actie voor materiele lotsverbetering, maar de wil
om vormen van samenleving te bereiken, welke de spanning van
een cultuurideaal inhielden. Met Marx was hij het eens, dat voor
een dergelijke samenleving de eerbied voor den arbeider als producent primair moest zijn. Voor het overige legde Sorel op het
begrip „strijd" een geheel ander accent dan Marx. De Duitse
theoreticus was in wezen een optimist, die niet twijfelde aan de
culturele reconstructie, die op de geslaagde arbeidersrevolutie (na
de ondermijning van het kapitalisme) zou ontstaan. Sorel, met zijn
verering voor bepaalde burgerlijke deugden, oordeelde daarentegen : „Een revolutie zou misdadig zijn als ze het beetje moraal
dat nog bestaat in gevaar bracht" (1898). Dit gevaar leek hem niet
denkbeeldig, wanneer men bedacht hoe de arbeiders in hun klassenstrijd langzamerhand vele burgerlijke deugden hadden verloren,
doch vele burgerlijke gebreken, vooral een zeker vulgair materialisme, hadden opgenomen.
Met nadruk wijst De Kadt er op, dat Sorel alle socialistische problematiek toetste aan het decadentieprobleem.ISocialistische strijd had
voor hem slechts zin, voorzover hij een verheffende invloed (in de
morele betekenis van het woord) had. De schrijver had m.i. goed
gedaan ook Spengler in zijn beschouwingen te betrekken. Spenglers
woorden in diens Preussentum and Sozialismus, blz. 1o, geven,
dunkt me, goed weer wat Sorel kan hebben bedoeld: „In der Bebelpartei war etwas Soldatisches gewesen, das sic vor dem Sozialismus
aller andern Lander auszeichnete, klirrender Schritt der Arbeiter-
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bataillone, ruhige Entschlossenheit, Disziplin, der Mut, fur etwas
Jenseitiges zu sterben. Seit die intelligenteren Fiihrer von gestern
sich dem Feinde von gestern, der vormarzlichen Spiessbiirgerlichkeit in die Arme geworfen hatten, aus Angst vor dem Erfolg einer
Sache, die sie seit 4o Jahren vertraten, aus Angst vor der Verantwortung, vor dem Augenblick, wo sie Wirklichkeiten nicht mehr
angreifen, sondern schaffen sollten, erlosch die Seele der Partei."
Sorel verheerlijkte het geweld niet. Hij zag er slechts onder bepaalde omstandigheden een criterium voor zedelijke wil in. Dat
men hem niet altijd heeft begrepen, behoeft ons niet te verbazen.
Zijn Reflexions sur la violence bleef een te aphoristisch betoog om
er grote lijnen in te kunnen ontwaren. Het boek van De Kadt is
een geslaagde poging de veelzijdigheid van Sorel's denken in een
helder licht te plaatsen. In enkele opzichten laat het den lezer
onbevredigd. Het zou ons bijvoorbeeld interesseren wat meer te
vernemen over de invloed van den wereldoorlog op Sorel's denkbeelden. In hoeverre waren de gebeurtenissen van 1918-1922
voor den Fransen philosoof een aanleiding om bepaalde theorieèn
te herzien?
Op details zal ik nu maar niet ingaan. Meent de heer De Kadt
werkelijk dat Cournot de grootste Franse denker van de 19de eeuw
was? Julien Benda's Trahison des clercs kunnen wij niet vertalen
door het „verraad der klerken". Zulke kleine vlekjes doen echter
geen afbreuk aan onze waardering voor deze uitstekende studie
over Sorel. P. J. BOUMAN
FRANCO EN DE BASKEN
DR. DE AZPILIKOETA, LE PROBIIME BASQUE
Grasset, Paris 1938
Quid est veritas? Zou de Romein Pilatus zich indertijd even moe
en moedeloos gevoeld hebben als wij nu bij het lezen van dit boek?
Niet moe van het zoeken naar de waarheid, want dit vermoeit
ons niet zoolang we leven en geen levende lijken zijn, maar wel
van het aanschouwen van den strijd over de waarheid waarin
anderen gewikkeld zijn. her gaat het tusschen den innig-Katholieken president van het overweldigde Baskenland, Jose Antonio
Aguirre, en zijn Baskenvolk aan den eenen kant, en den aartsbisschop van Toledo en primaat van Spanje, Mgr. Goma, en de
partij van generaal Franco aan den anderen kant. In dit boek
worden n.l. letterlijk afgedrukt I°. de radio-rede van President
Aguirre van 22-XII-1936; 2°. de open brief van Mgr. Goma als
antwoord daarop, maar in den vorm van een herderlijk schrijven
aan zijn geloovigen in het diocees van Toledo; 3°. de particuliere
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brief van Mgr.Goma aan Aguirre ter begeleiding van 2 exemplaren
van het vorige stuk d.d. 13-1-1937; 4°. de brief van Aguirre aan
Mgr. Goma d.d. 9 Maart 1937.
Het Baskische yolk dat door zijn geheel on-Indogermaansche taal
en zijn eigen physiek en psychisch karakter, door het ontbreken
van een agrarisch vraagstuk, van een beschamend analfabetisme
en diepe sociale ellende een aparte plaats in Spanje innam en tot
1839 dan ook steunend op zijn fuer os (privileges) een zekere vrijheid in den Spaanschen staat genoten had, heeft meer dan een
halve eeuw gestreefd naar herwinning daarvan. De monarchie en
de dictatuur (tot 193o) gingen daar steeds heftiger en dommer
tegen in: onderwijs in eigen taal werd verboden, jongelui die
demonstreerden voor een eigen Baskische universiteit werden getracteerd op de in Spanje beruchte conduccion por carretera
(het te voet transporteeren over groote afstanden geescorteerd door
guardia civil die zelf niet verder dan de volgende post loopt). Geen
wonder deze angst en haat van onbekwame en corrupte centrale
regeeringen tegenover deze z millioen lieden, wier vloot 2/3 van
de heele Spaansche uitmaakte en wier industrie en bankwezen
werkelijk met de buitenlandsche konden vergeleken worden.
Toen in 1931 Spanje een Republiek werd, begon een felle strijd
van de Basken voor hun autonomic: de rechtschen en een deel
van de linkschen verzetten zich in de Spaansche Cortes, maar een
plebisciet van 5-XI-'33 en de verkiezingen voor de Cortes die gewonnen werden door de Baskische Nationalistische Partij in heel
Baskenland inclusief Navarre en Alava, spraken zich uit voor eigen
bestuur. Hetzelfde gebeurde in Februari 1936, toen deze partij
ook de monarchisten en de niet-confessioneele anti-monarchisten
versloeg. De Cortes van 1933, waarin de partij van Gil Robles
de meerderheid had, was nog hevig gekant tegen het Baskisch
Statuut; vooral de monarchist Calvo Sotelo die het complot van
Juli '36 voorbereidde, was een verwoed tegenstander, ook onder
de nieuwe regeering van republikeinsche concentratie. De militaire
rebellen van 18 Juli vielen dan ook onmiddellijk Baskenland binnen
en gingen te keer tegen alles wat nationaal-Baskische idee6n aanhing. Maar in de Cortes-zitting van 1 Oct. 1936 werd het Statuut
van de Baskische autonomie aangenomen. DaarprotesteerdeAguirre,
toen afgevaardigde, tegen de opstandige beweging die gericht was
tegen de wettige regeering en tegen de wil van het yolk. Hij stelde
zich als katholiek naast deze liberale regeering omdat Christus
geboden heeft niet met bajonetten, bommen en springstoffen, maar
met liefde de geesten en harten te veroveren; 2°. omdat hij wat
de sociale aspiraties betreft niet bang was voor dat wat beantwoordt
aan de plicht der rechtvaardigheid en aan de noodzakelijkheid.

CRITISCH BULLETIN

319

Maar tegelijk veroordeelde hij met de meeste kracht alle brandstichting van kerken en alle executies van personen alleen wegens
hun karakter of hun ideeen.
Hoe is het nu mogelijk dat een zoo eerlijk en moedig katholiek
als Aguirre en zijn in groote meerderheid fervent-katholieke Basken
niet inzien dat een Christelijk ideaal gediend wordt door duizenden
Marokkaansche Mohammedanen op de Roomsche Basken of te
jagen, door tientallen van hun ijverigste priesters te fusilleeren en
honderden hunner te verbannen, terwijl aartsbisschop Goma deze
feiten wel onder dit Licht kan zien? Ik voor mij zie de verklaring
van dezen strijd tusschen katholieken daarin, dat de eene partij
de belangen van het gel o o f vooropstelt, terwijl de laatste de belangen en de machtspositie van de K erk beoogt.
't Is mij onmogelijk alle onderdeelen van deze polemiek en de
interessante toelichtingen van Azpilikoeta bier aan te stippen. Zij
die den moed hebben deze moeilijke en voor Spanje en de wereld
zoo belangrijke kwesties te doordenken, zij de lezing van dit boek
bijzonder aanbevolen. G. J. GEERS
FRANSCHE GEDICHTEN OVER JAVA
1935; DEEL II , 1938
Parijs, Messein
Een tamelijk curieus samentreffen van op zichzelf niet zoo bijzonder
curieuze omstandigheden geeft mij aanleiding, een oogenblik belangstelling te vragen voor de schrijfster Alla Baud. Geboortig uit
den Kaukasus, heeft zij als echtgenoote van een regeeringsambtenaar op Java gewoond. Zij geeft voorts op, „haar hart aan Polen
en haar logica aan Frankrijk te hebben gewijd." In de taal van
Frankrijk, en in versvorm, heeft ze over Java geschreven.
Haar Fransch, op enkele kleinigheden na even correct als dat van
een geletterd Franschman, is bovendien geschakeerd en welluidend.
Zij schrijft „vers libres", dus regels van ongelijke en vrij gekozen
lengte, waarvan een groot deel het nadeel heeft uiterst kort te zijn
(een, twee of drie syllaben) en daardoor tot obsedeerens toe aan het
begin van Victor Hugo's „Les Djinns" te herinneren. Vergelijk:
ALLA BAUD, JAVA EN POEMES; DEEL I,

van Hugo, met:

Murs, vile
Et port,
Asile
De mort,
O Terre
de Java,
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nourriciere
et fertile
ile
de maternite
grave
et suave, etc.,
van Alla Baud. Victor Hugo had een duidelijke reden om zijn gedicht aldus aan te vangen ; de redenen van mevr. Baud liggen minder
voor de hand. Men zou haar zinnen, ook die welke in langere versregels verdeeld zijn, in heel veel gevallen geen schade toebrengen
door ze op de wijze van proza te drukken, behalve natuurlijk wanneer de regels rijmen; maar dat komt niet zoo veel voor. Daarmee
zeg ik niet dat ze alle poetische waarde missen, want ook literair
proza kan zulk een waarde hebben.
Haar beide bundels zijn een evocatie van Java's natuur met haar
bosschen, stroomen, bergen, luchten, bloemen, dieren, van zijn
menschen met hun steden, monumenten, kunstprestaties. In den
eersten bundel soms wat mager, wordt deze evocatie later meer
gedetailleerd en meer aanschouwelijk. Ik heb veel van het beschrevene herkend en bevonden dat het juist was weergegeven.
De geest die dit alles beschouwt, het gemoed dat het aangevoeld
heeft, kenmerken zich door zekeren hang naar het oneindige, door
een lichten weemoed, door besef van eenzaamheid te midden der
menschen. Dat komt meer voor, en het is hier maar zwak verwoord. Meer opvallend en sterker is dit:
Je suis
)
(
une epine
ensanglantee,
sans parfum,
mourant
de mon propre
venin...
Seigneur,
)
(
arrache l'epine,
enleve le venin.
Deze uiting, die op onvrede met zichzelf schijnt te wijzen, is een
eigenaardige noot in het geheel.
Het werk van mevr. Baud wordt in Frankrijk, met name in den
kring om het tijdschrift „La Proue" (medewerkers o.a. Vildrac en
Varlet), blijkbaar gewaardeerd; en dat is, ondanks den zwakken
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vorm en de vrij vaag blijvende persoonlijkheid, tot zekere hoogte
ook wel te begrijpen: het brengt beelden uit een weinig bekende
en belangwekkende wereld. Maar geheel bevredigd zullen veeleischenden in zake literatuur nog niet zijn. Het kunstenaarschap
van mew. Baud moet nog groeien. J. TIELROOY
HERZIEN. HERDENKEN
WILLIAM BUTLER YEATS
13 Juni 1865

28 Januari 1939

Men hoeft slechts de uitmuntende verzameling vertalingen uit het
Gaelic van Cross en Slover te lezen, oude Iersche prozaverhalen,
doorschoten van poezie, of zelfs maar een bundel vertaalde gedichten als The Fountain of Magic van Frank '0 Connor, om een idee
te krijgen wat deze literatuur kon beteekenen voor een Jong dichter
met een genialen aanleg. William Butler Yeats was van zijn jeugd of
met deze oude literatuur en met de Iersche folklore bekend, hij
had bovendien een mystisch aangelegde natuur, en een hevige afkeer
van het Engelsche rationalisme en materialisme, hij was een man,
die aan feeen geloofde, niet als wonderlijke verbeeldingen van symbolische beteekenis, maar als bestaande, zeer werkelijke wezens.
In de verhalen van de Tuatha de Danann, de Fir Bolg, in de verhalen van Cu Chulainn, van Emer, van Finn en Oisin vond hij een
wereldverbeelding vreemd aan de levensbeschouwing van zijn eigen
tijd, maar daarom hem dierbaarder, reeds in zijn jeugd, zooals
men in zijn Autobiographies lezen kan, zocht hij het geheim, niet
de ontraadseling daarvan in de formule der wetenschap, maar de
onthulling daarvan in het visoen, reeds in zijn jeugd werd hij gewaar wat hij de „trembling of the veil" heeft genoemd.
Hoe verdroomd daarom sommige zijner vroegste gedichten ook
zijn mogen, hoezeer nog omsluierd, hij was daarom nog geen droomer, wat hij meende te zien, hoe vaag nog, was voor hem een
realiteit, die de aanvaarde realiteit van de meeste menschen waaronder hij leefde, te boven ging, niet omdat hij ze verder zocht, maar
omdat ze inderdaad werkelijker was. In die oude literatuur vond
hij behalve deze alomtegenwoordigheid van het geheim van een
vervormde, maar nog altijd in groote trekken herkenbare mythe,
een hooge opvatting van het dichterschap, en een vereering voor
het grootsche, het herolsche. Dit geheim, die opvatting en die vereering hebben hem beheerscht zijn leven lang, ook toen de zoogenaamde Keltische Renaissance reeds voorbij was en hij persoonlijker wegen ging, ook toen een andere eigenaardigheid, die men
ook in deze oude literatuur kon ontdekken, een inzicht in de tragiek
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van het leven hem met het ouder worden steeds schrikwekkender
helder werd.
„De moderne poezie," schreef hij eens, „wordt het moe steeds weer
dezelfde personen en verhalen en metaphoren te gebruiken, die
tot ons gekomen zijn door Griekenland en Rome, of van Wales en
Brittanie door de Middeleeuwen, zij heeft nieuw leven gevonden
in de Noorsche en Germaansche legenden. De Iersche legenden in
de oude cigen literatuur zijn talrijker en even schoon, en zij bezitten onder de groote Europeesche legenden de schoonheid en de
wonderlijkheid van dingen, die geheel nieuw zijn... Zij verheugen
ons door hun geheimzinnigheid als ornamenten vol lijnenspel, te
dicht dooreengestrengeld om ons te vermoeien met een ontwarbaar
geheim, ons verheugen met hun geheimzinnigheid, en als ornamenten vol zijn van vreemde dieren en boomen en bloemen, die
eens symbolen waren van groote godsdiensten, en zich nu met elkander vermengen en veranderen in nieuwe gedaanten en vormen,
zoo zijn deze legenden vol van oude geloofsgedachten en verhalen,
zich met elkander vermengend en van vorm veranderend in een
vervoerenden droom."
Zijn eerste gedichten uit The Wanderings of Oisinn and other
poems en The Rose zou men niet beter kunnen kenschetsen dan
door deze karakteristiek van de keltische renaissance. Zij bevatten
prachtige kleine liefdesgedichten en volksche balladen, maar in
hun geheel bewegen zij zich in deze wonderlijke sfeer, die aan het
meest alledaagsche, juist aan het meest alledaagsche, een hoogeren
zin en bekoring geeft, en de schoone droefheid van vergane glorie.
Ierland was een arm, een ellendig land en deze ellende wist een
dichter als Yeats te behoeden voor het gevaar, waardoor het
poètisch werk van een A. E. werd aangetast, het gevaar zich te
verliezen in symbool en droom. Daaruit ontstonden de eerste tragische tooneelspelen van Yeats The Countless Cathleen, en het opstandige stuk Kathleen ni Houlihan, dat Been Iersch publiek kon
aanhooren en zien zonder te beven van vreugd en trots, van verbittering en opstandigheid. Dat was in de jaren van 1898 tot een
eind in de twintigste eeuw, toen het Irish Literary Theatre en de
Irish National Dramatic Society gesticht werd, die in 1904 een
vaste plaats om te spelen kreeg in het Abbey Theatre. Dat was in
den tijd toen Maud Gonne voor Kathleen ni Houlihan speelde, de
verpersoonlijking van Ierland, eerst een oude vrouw met een lijzige
stem, meer zingend dan sprekend van wat Ierland eens was, maar
op het eind van het stuk wordt zij gezien als een jonge vrouw, „en
zij liep als een koningin".
Voor deze heroische verbeeldster van Ierland schreef Yeats in zijn
bundel The Wind among the Reeds liefdespoezie, die tot de

CRITISCH BULLETIN

323

schoonste behoort, die ooit geschreven werd, naar aanleiding van
haar schreef hij veel, veel later over „de dwaasheid, die een man
bedrijft of ondergaat als hij een trotsche vrouw Iiefheeft, die hem
niet zielsverwant is".
Men kan deze uitspraak vinden in een zijner allerlaatste bundels
The Winding Stair and other Poems. Bitterheid is Yeats in zijn
leven niet bespaard gebleven, niet in den strijd voor een hernieuwing der Iersch-Engelsche letteren en tooneel, niet in den politieken
strijd voor de vrijmaking van Ierland, waaraan hij deelnam, niet
in zijn persoonlijk leven. Hij was van 1922 tot 1928 senator van
den Ierschen Vrijstaat, maar herhaaldelijk heeft hij in zijn werk,
ook in zijn verzen, zijn afkeer van politiek uitgesproken. De bitterheid echter, die vooral in zijn latere verzen en tooneelspelen, in
zijn bekende maskerspelen bijvoorbeeld, geuit werd, kwam toch
vooral voort uit zijn groeiend wereld-inzicht, dat zonder twijfel
van een grootsche schoonheid, maar van een sombere schoonheid is.
Met de jaren voegden zich bij de eerste indrukken, gewonnen uit
de oude Iersche literatuur, tal van andere, soms zeer esoterische
motieven. In al zijn verzen kan men dat groeiend besef van leven
en wereldgeschiedenis weervinden, tot in de oogenschijnlijk meest
gewone, lichtelijk ironische, als bijvoorbeeld The Cat and the
Moon, toe. Het duidelijkst sprak hij deze opvattingen uit in zijn
prozawerk A Vision, dat in 1937 zijn definitieven vorm kreeg. Het
is een wonderlijk boek, het is zelfs een gevaarlijk boek en als een
uitleg van het bestaan onaanvaardbaar, maar er gaat een groote,
zij het donkere bekoring van uit. De grondslag er voor werd gekregen door de vrouw van Yeats door middel van automatisch
schrift en door mondelinge uitspraken in droomtoestand. Het
grootste gedeelte handelt over de phasen van de maan, die door
een cirkel verbonden tezamen het Groote Wiel vormen. Acht en
twintig zijn de phasen van de maan, van de eerste phase, de volkomen objectiviteit, tot de vijftiende phase, de volkomen subjectiviteit, en dan weer terug tot de eerste phase. Dit Groote Wiel is niet
alleen symbolisch voor het leven van den enkeling, het is dat ook
voor het leven van alle menschen, en voor de wereldgeschiedenis.
Behalve de eerste en de vijftiende beantwoordt iedere phase aan
een bepaald menschentype, aan een bepaalde periode in een enkel
menschenleven en aan een bepaalde periode in Het Groote Jaar
der Wereldgeschiedenis, zooals Yeats dit met een term, aan de
Oudheid ontleend, noemde. Binnen ieder dezer phasen speelt zich
een strijd af, die tevens een trachten naar eenheid is, een strijd
tusschen het overgeleverde, het gekende, en het kennende, de Body
of Fate en de Creative Mind, tusschen het nastrevende, de Will,
en hetgeen nagestreefd wordt, de Mask, het masker. In deze ver-
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bijsterende dooreenwerveling van Wielen en in dezen voortdurenden strijd en trachten naar eenheid heeft Yeats werkelijk, zij het
op analytische wijze, een visie gegeven op de wereld, zooals hij
ze zag, hij geeft een zeer persoonlijke, al te persoonlijke, maar volledige typologie van het menschdom, en een indrukwekkende
morphologie, of, zoo men wil, philosophie der geschiedenis. Wie
in zeer korten vorm, in verzen, zich een idee wil vormen van dit
„visioen" zou het gedicht The Phases of the Moon kunnen lezen
uit den bundel The Wild Swans of Coole.
Als men eenigermate is doorgedrongen tot den zin van A Vision
zal men veel in het werk van Yeats verklaard vinden, men zal ook
de eigenaardige dualiteit begrijpen, die men in dit werk aantreft,
de groote vrijheid, die voortkomt uit het ontwikkelen en overwinnen
van het overgeleverde in het scheppen van den geest en uit het
overwinnen van tegenstrevingen in het nastreven van een ideaal, en
het fatalisme, dat ontspruit aan de opvatting van het Groote Wiel
dat onverbiddelijk door de acht en twintig phasen der maan been
wentelt. Dit fatalisme wordt in de latere verzen van Yeats het meest
overheerschend. Een oud man herhaalt daar telkens opnieuw in
velerlei vormen en onder steeds wisselende aspecten de klacht, die
eens in de oude Iersche literatuur een vrouw uitsprak over het
wegebben van het leven en de ellende van den dooden hartstocht
in het gedicht The Old Woman of Beare. Het verschrikkelijke
van het Groote Wiel is, dat er geen ontkomen aan schijnt te zijn,
dat er nergens een hoop gevonden wordt op een wezenlijke verlossing, dat er geen plaats is voor het Koninkrijk der Hemelen.
Veel schoonheid heeft Yeats de menschen, die nog verzen lezen,
geschonken, maar het is een sombere schoonheid inderdaad. Hoe
persoonlijk zijn vers ook is, hij was een van de weinigen, die weten,
dat poèzie meer dient te geven dan een uitstorting van persoonlijke
gevoelens, dat zij, in de mate, dat het den dichter gegeven is, een
poetische verklaring en doorlichting van het bestaan moeten zijn.
Hij is zonder twijfel een van de grootste dichters van zijn tijd, en
ik geloof, dat men zijn werk reeds nu voldoende beoordeelen kan,
om eenvoudig te zeggen, dat hij een van de grootste dichters is.
JOS. PANHUIJSEN

AUGUSTA DE WIT
Met diepe smart hebben wij de tijding vernomen dat weer een
van de oude garde is heengegaan, en wel
van de beste en beminnenswaardigste.
In 't algemeen heeft de Nederlandsche schrijvende vrouw geen al
te goede faam. Men verwijt haar dat zij te veel in haar eigen

een
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huiselijken kring blijft, dat zij niet in staat is de dingen van
een afstand, groot te zien. Hoe dan ook, Augusta de Wit was een
schrijfster die men zulks niet kon verwijten. Zij zag de dingen
groot en van een afstand; wanneer zij bij een bijzonderheid stil
bleef staan, dan was het haar zeker niet om de uitbeelding van bijkomstige details te doen, maar om de kleine dingen te doen zien
waarin de groote eeuwige dingen zich weerspiegelen.
Waarlijk niet eenzijdig was haar kunst. Zij schilderde niet slechts
met woorden, zooals velen van haar tijdgenooten, haar proza straalde ook de bekoring uit van melodie en rhythme, dit proza was soms
meer muziek en dans dan schilderij, en juist dan benaderde zij het
ideaal van een kunst die wij niet slechts visueel kunnen genieten
en begrijpen, maar die de veelvuldigheid van het leven zelf aan
ons schenkt. Het liedachtige van het overoude volksepos school in
haar epiek. Vooral in haar Indische verhalen, zooals in de kleine
novelle „De Javaan" of in het meesleepende „De Wake bij de
Brug."
Er is vaak op de belangrijke rol gewezen die jeugdindrukken hebben gespeeld bij de ontwikkeling van kunstenaars. Augusta de Wit
mocht de eerste jaren van haar leven in Indie doorbrengen. In haar
geheele oeuvre doet zich de invloed daarvan gelden. De vruchtbaarheid, de oneindige schoonheid van Insulinde heeft haar in haar
jonge jaren dermate overweldigd en verrukt, dat haar ziel voor
haar heele verdere leven van deze exotische schoonheid doordrenkt
werd. Men behoeft, om haar verrukking uit haar eigen mond te
vernemen, slechts de weinige regels te lezen die zij, reeds zoo vele
jaren geleden, in „Natuur en Menschen in Indie" schreef: „Neen,
ik geloof niet dat het ergens op deze schoone wereld schooner is
dan hier op Java! Zooveel schoons heb ik toch al gezien; maar
zoo veel en zoo velerlei allerschoonst als nu hier, nooit nog, nergens."
Hoeveel neemt zij waar, teekent zij op zelfs tijdens het voorbijglijden op de boot, in weinige uren: „In die haast twintig uur, en
op dien afstand van het uiterste Westen tot den Oosthoek van Java,
zag ik, altijd door, ontelbaar, in de bontste verscheidenheid, en onophoudelijk veranderend, alle schoonheden van hemel, licht, atmosfeer, van velden en tintelende heuvels, stroomende wateren, bergen
blauw tegen de blauwe lucht, een vlakte wijd uitgegoten als de
zee zelve; van jaargetij en klimaat, anders in de vlakte, anders
in de hoogte, stroomend van regen hier, dor en heet nog elders;
en van menschelijk werk en bedrijf ook, dat, het schoonst van alles,
met al die schoone verandering van uur en grond en seizoen mede
veranderde."
Waardevoller nog voor ons werden haar Indische verhalen door,
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dat deze vrouw in staat was het leven en de natuur in Indie te beschrijven en uit te beelden zooals dit leven en deze natuur door de
Inlanders werden geleefd en begrepen. Zelfs een Multatuli drong
niet zoo diep door tot de Indische ziel, kon zich niet volkomen met
haar vereenzelvigen.
Als een ware en betrouwbare vertolkster van Indie mogen wij
Augusta de Wit beschouwen. Weliswaar was zij ook een Westersche.
Zij kende en waardeerde de Europeesche opvattingen van wetenschap, godsdienst en kunst, de voortbrengselen op het gebied van
de techniek, het Europeesche standpunt ten opzichte van hygiene
en opvoeding. Zij liet zich echter nooit er toe verleiden de schoonheid en harmonie van het Oostersche landschap, van het leven
van den Oosterling door deze kennis en waardeering te laten vertroebelen. Zij kende niet de aanmatiging van het blanke ras tegenover het bruine, integendeel: waar zij het Indische yolk in verdrukking zag, poogde zij het recht te doen wedervaren. Het meest
duidelijk blijkt dat wel uit haar ruiterlijke verdediging van den als
verrader beschouwden Goesti Djilantik, stedehouder van Karang
Assam. Uit eerlijke overtuiging, even fel en onbevreesd als een
Multatuli, schreef zij het neer: „En als eens de geschiedenis hem
herdenkt, zal zij hun eenparig oordeel moeten bekrachtigen en getuigen, dat Goesti Djilantik, door welke beweegredenen ook geleid, beiden, Nederland en Bali, het verlies van honderden menschenlevens heeft bespaard en dat het voor een niet gering deel zijn
verdienste is, zoo het Balische yolk gereedelijk en met goeden wil
den weg is opgegaan, waarlangs het komen zal tot de zeer te wenschen ontwikkeling van zijn stoffelijke, verstandelijke en zedelijke
krachten."
Haar sociale gevoel was, zooals bij Gorter, bij Henriette RolandHo1st, ver verwijderd van alle partijbeuzelarij. Het kwam voort
uit den rechtvaardigheidszin, uit de alomvattende liefde van een
warm en waarlijk menschelijk voelend hart. En het uitte zich niet
in zalvende woorden, maar het verleende aan haar .kunst die
ethische waarden die de grootste kunstscheppingen van alle tijden
en volkeren kenmerken. Reeds in haar vroegste oeuvre — dat nog
ongelijkmatig van stijl en dictie, nog onevenwichtig in zijn vorm
en structuur is — bespeuren wij de warme menschelijke sociale gevoelens van Augusta de Wit. Het begrip trouw bijvoorbeeld in
„De Vader".
Later vindt zij, evenals B. Traven in zijn „Die Brticke im Dschungel" in het beeld van de brug („De Wake bij de Brug") het symbool voor de broederlijke verbondenheid en de verbroedering van
alle menschen.
Juist de romanticus — en voor een groot gedeelte mag men

CRITISCH BULLETIN

327

Augusta de Wit's kunst wel romantisch noemen — laat zich gaarne
op den stroom van zijn fantasie voortdrijven, zonder zich om
ethische gevoelens en sociale kritiek te bekommeren. Augusta de
Wit blijft ook in haar romantisch getinte verhalen humaan. Naast
haar heidensche natuur-mystiek vinden wij steeds weer de elementen van een soort oerchristendom, van een vrij ondogmatisch geloof.
Dezelfde elementen vinden wij vereenigd bij den Zuidduitscher
Friedrich Schnack, wiens episch werk ook in ander opzicht menige
overeenkomst met het hare vertoont.
Schoonheid en warme menschelijke liefde leven in de boeken van
Augusta de Wit voort als een kostbare nalatenschap voor ons alien.
Ook voor haar zelf kunnen nu de profetische woorden gelden die
zij eens schreef om Multatuli te huldigen en recht te doen wedervaren : „En het uur komt, dat strijders geen strijders meer zijn,
maar menschen alleen die zachtheid behoeven aan hun hart: dan
gaan zij de bloemen zoeken! 0! wat dank dan, voor de kleinste die
zij vinden, wat liefde en eer voor de hartebloem Poezie. Die vijanden
waren, plukken haar voor elkander, tezamen verheugen zij zich.
Als de wreede oorlog uit is, en broederlijke werkers zijn alien geworden; als geen scheiding van trots en van wrok meer is tusschen
den blanken mensch en den bruinen mensch, Westerling en Oosterling ; dan zal de schoonheid van den eene zijn broedergave aan den
andere zijn, welkom en lief; dan zullen velen die nu zijn naam niet
kennen zelfs, uit een vreugdevol hart dank brengen aan den dichter
van Saidjah en Adinda." ELISABETH AUGUSTIN
PERISCOOP
PAUL ALVERDEZ, DAS ZWIEGESICHT
Albert Langen — Georg Muller, Munchen
WOLFGANG WEYRAUCH, STRUDEL UND QUELL
Rowohlt, Berlijn
Twee weinig omvangrijke werkjes gelijk er tegenwoordig in Duitschland, dat ons zelden meer met werk van langen adem verwent,
veelvuldig verschijnen. Ook de inhoud is nogal benepen. Het zijn
geen geschreven vergezichten en geen herschapen visioenen.
Eerder twee reeksen met ijver en zorg geteekende prentjes voor het
naar gevoeligheid hunkerende publiek.
Paul Alverdez is een schrijver die in het Duitschland van heden
nog al aanzien schijnt te genieten. En, ja, een verteller is hij ook
wel, d.w.z. hij heeft den verteltoon en den verteltrant te pakken.
Daarom is het dubbel jammer dat hij zoo weinig origineels te verhalen heeft. Hier wordt een ouderwetsche verzameling plaatjes uit
het leven van een onbelangrijke en onvoldane doktersvrouw, moeder van twee kinderen, voor u opengeslagen. Onder een van die
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prentjes zou men kunnen schrijven; „Tot ontrouw bereid". Maar
de man dien zij bemint (of moeten wij zeggen: meent te beminnen?)
is niets minder dan een beroemd oorlogsheld. Misschien is het daaraan te wijten dat hij in het gewone leven en in de liefde eigenlijk
zoo weinig dapper is! De auteur weet echter een edeler oplossing —
die hij evenwel niet aanvaardbaar weet te maken. Hij wil ons wijsmaken dat het soldateske kameraadschap is, ook de echtgenoot
streed in den oorlog, welke hem ten slotte weerhoudt. Maar hoe dit
ook moge zijn: op het beslissende oogenblik verdwijnt de gevaarlijke
man en de dame vindt onder een regen van tranen den veiligen
weg naar echtgenoot en kinderen terug.
Men ziet: het gegeven voor een burgermans verhaaltje. Maar zelfs
daartoe is het nauwelijks uitgegroeid. Wat zwierige lijntjes bier, wat
genuanceerde kleur daar, kortom gemakkelijke en getemperde romantiek. Bepaald hinderlijk is het trachten naar een zekere teerheid
van atmosfeer, naar fijngevoeligheid, naar dichterlijkheid. Onder
de vele goede eigenschappen van den gemiddelden Duitscher komt
fijngevoeligheid nu eenmaal zelden voor. Probeert hij die te bereiken
dan wordt ze altijd te dik, sentimenteel, zij kookt over de ijle
grenzen heen en bijna altijd is zij geschift. Doch zoover brengt
de schrijver het hier niet eens. Daarvoor zijn in zijn geschrift en
het „Deutschtum" en het „gevoel" te slap, te aangelengd.
Een tikje steviger, maar daarmede is ook alles gezegd, is het werkje
van Weyrauch. Ook het onderwerp is iets interessanter. Het behandelt de geschiedenis van een paar piepjonge menschen uit den
arbeidersstand. Het gaat hun aanvankelijk niet te best. Een wijle
bedreigt hen zelfs de ondergang. Haast vanzelf, zonder eigenlijk
actief mede te werken, komen zij dat alles te boven. Door den
vloed van het leven worden zij in hun onnoozelheid op het vaste
strand geworpen.
Van dit in wezen niet onaardige gegeven wordt niet veel gemaakt.
Ook bier een album met brave plaatjes. De ontroering welke Alverdez met antiekerige prentjes tracht te bereiken zoekt Weyrauch te
verwerkelijken met iets dat op het eerste gezicht wat moderner
lijkt. Hij grijpt wel terug, maar niet zoo heel ver. Zijn kleine afbeeldingen zijn een ietwat verwarde imitatie van houtsneden uit
den tijd van het expressionisme. Heel gematigd en heel omslachtig.
Alleen maar uiterlijkheid. Een heel enkel fragmentje doet wel eens
iets, doch gewoonlijk sneed de guts er net naast of er overheen.
Deze beide werkjes zouden een bespreking nauwelijks waard zijn
geweest, wanneer ze niet eenigermate als „verschijnsel" te beschouwen zijn. Als zoodanig zijn zij beide typeerend en dus, zonder
dat de auteurs daar ook maar eenige schuld aan hebben, niet
onvermakelijk. LAURENS VAN DER WAALS
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DE REDACTIE
HERBEWAPENING EN WERKLOOSHEID S.O.S.
In groote woorden ligt een groot gevaar. Van moreele herbewapening is men gaan spreken omdat het geweten
sprak. Er werd, hier en daar en telkens meer, in de wereld
scherper en pijnlijker beseft dat een zoo jammerlijk ontredderde samenleving als waarvan wij thans deel uitmaken,
den dwingenden eisch stelt tot herziening en vernieuwing
van verantwoordelijkheidsbesef. Daarop te blijven hameren
is een noodzakelijkheid, en daarvoor een suggestieve term te
gebruiken, is psychologisch verdedigbaar. Maar er is een
groot gevaar, dat het geweten straks bij velen niet meer of
gaandeweg minder spreekt, omdat men het zoo druk over
moreele herbewapening heeft en daar het geweten mee sust.
Het gevaar is groot, dat men weldra met de leus tevreden
is, omdat men een beetje aan „moreele herbewapening"
„doet". Want het gaat hier niet om mooie woorden; het
woord, van buiten overgewaaid, is niet eens erg mooi, en het
veronderstelt dat we al eens moreel bewapend waren. Maar
wie heeft zoo weinig zelfcritiek, dat hij dat zou durven beweren! Het woord, waarmee men zich dreigt te gaan sussen
en dekken, dient, als het wat beteekenen wil, uitsluitend te
zeggen, dat wij ons opnieuw of voor het eerst de ver an twoordelijkheid van alien voor alien bewust dienen te
worden. Met minder gaat het niet. Daarom is het heelemaal
niet aangenaam of streelend voor het geweten, dat men aan
„moreele herbewapening" doet, maar het dient een ieder
aanhoudend voor den eisch te stellen, zich in te spannen dat
deze maatschappij minder miserabel wordt dan zij is door
den wil tot medewerking daaraan met inbegrip van offers
op elk terrein. De eisch valt om te zetten in duizend cischen
van de practijk, waar ieder het zijne in kan en in moet bij22
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dragen. Het gaat er niet om als padvinders elken dag een
goede daad gedaan te hebben, een herbewapeningsmomentje in het onveranderde doodgewone etmaal te hebben
ingelascht. Men denkt al gauw dat men tot de tanden herbewapend is, als men op leven en dood truitjes breit voor de
„misdeelden" zonder zich in de oorzaken van die misdeeldheid te verdiepen en zich daartegen in te spannen!
Het gaat er niet om nood te lenigen met een beetje goede
wil, maar nood te keeren en noodtoestanden te veranderen
door inspanning van wil en inzicht in hun geheel voor herstel
van maatschappij en verbetering van gezindheid. Het gaat
om de vernieuwing der maatschappij, en de gezindheid, het
verantwoordelijkheidsbesef die daartoe noodig zijn, om de
alles behalve aangename veranderingen die daartoe noodzakelijk zijn te aanvaarden in een gemeenschappelijken arbeidswil tot verbetering op alle terreinen van het maatschappelijke leven. Medewerking, samenwerking, kernvorming,
plichtsintensiveering, daadwerkelijke offerwilligheid, herziening van vooroordeelen en gemakzucht, dat is het hardste
noodig. Geen halve goede daden. De werkloosheid die diep
in ons volksleven de vreeselijkste gapingen van grauwe leegheid geslagen heeft (een afgrond voor den staat!) stelt
ieders verantwoordelijkheidsbesef voor den eisch tot inspanning aan haar bestrijding en terzijdestelling van alle oneenigheid die het tot stand komen van groote werken in den
weg staat. Mr. Ir. Haveman schreef onlangs in Het Gemeenebest:
„Tot nu toe bestreed ons yolk het kankergezwel in zijn
lichaam, de werkloosheid, niet met een totale inzet van alle
krachten. Men deed wel wat, doch het werd niet goed gedaan. Door het opportunisme bij de bestrijding, door gebrek
aan uiteindelijke doelstelling, door het wachten op betere
tijden, door versplintering van krachten en door het toepassen van lapmiddelen gingen kostbare jaren voorbij waarin alle werkende groepen hun bevoorrechte positie poogden
te handhaven.
De werkloosheid te niet te doen zonder het brengen van
offers is niet mogelijk. Daar het bestaan der werkloosheid op
de verantwoordelijkheid van het gehele yolk drukt, zullen
allen in rechtvaardige mate in het offer hebben te delen en
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dit gaarne doen, indien de vernietiging van het kwaad op
korte termijn als collectieve daad gesteld wordt. Aan middelen en plannen ontbreekt het waarlijk niet."
Men prate niet teveel over „herbewapening" maar hamere
op ieders verantwoordelijkheid: en beginne aan de organisatie van eensgezindheid en den arbeid aan concrete
projecten! Die zijn er, maar kunnen alleen werkelijkheid
worden als een dwars door partijen en klassen georganiseerde
eensgezindheid de moeilijkheden ervan overwint. Er ga geen
dag verloren!
ANTHONIE DONKER
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EVA'S TWEEDE APPEL 1 )
DOOR

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR
over Elizabeth Wolff-Bekker
De Vlissinger koopmansdochter Elizabeth Bekker zal de enige
vrouw in deze reeks van zes en dertig „erflaters" zijn. Het
zegt waarschijnlijk minder omtrent haar dan omtrent de
maatschappelijke rol van de vrouw in het algemeen, dat de
vrouw, die dit portret schrijft, zich hier voor het eerst tot een
verantwoording van haar keuze geroepen voelt. Verantwoording tegenover twee vragen : le gaat het aan deze vive dominese
tot de vormende krachten van onze Nederlandse beschaving
te rekenen en 2e hebben de zes eeuwen, die we hier overzien
geen belangrijker vrouwenfiguren opgeleverd ? Wat de eerste
vraag betreft, daarop moet deze schets zelf het antwoord
geven, zo het niet al voldoende is, dat de schrijfster van Saartje
Burgerhart, door haar tijdgenoten „verslonden", met geen
enkele i 8e eeuwse en zeer weinige r ge eeuwse Nederlandse
auteurs de eer deelt van nu nog buiten verband met de hoofdacte-studie te worden gelezen. De tweede vraag, die ons de
beslissing over een absolute superioriteit voorlegt, zouden we
liever uit de weg gaan : er zijn zeker vrouwen geweest, die
door haar tijdgenoten eenstemmiger bewonderd zijn: we denken b.v. aan Anna Maria van Schuurman, maar wie maar
even in haar pedante geschriften bladert, begrijpt, dat de
bewondering hier de rariteit gold en dat de haar gebrachte
hulde een miskenning inhield van honderden oorspronkelijke
geesten, die haar vernuft besteedden aan was en inmaak, haar
smaak aan het plooien van een muts, haar humor aan de
zachtmoedige omgang met een zelfingenomen man, haar
geduld en toewijding aan de zorg voor kinderen en zieken.
1) Uit het in de loop van dit jaar te verschijnen 3de dl. van Erflaters
van onze Beschaving, Nederlandse Gestalten uit zes eeuwen door Jan
en Annie Romein bij Em. Querido's U. M. te Amsterdam.
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En waar toch ook de was, de inmaak, de opschik en de opvoeding tot onze beschaving behoren, zou hier alle gelegenheid zijn om „erezuilen op te richten", als aan al deze vrouwen niet een essentiele trek van den erflater ontbroken had:
het zelfbesef van de maatschappelijke persoonlijkheid. Naast
een wazige Hadewych, en een krabbel van Anna Bijns, naast
een vergeeld daguerro-type van Truitje Bosboom en eenstrijdlustige groep-foto — met forse handtekeningen—van het eerste
bestuur van de Vereniging voor Vrouwenkiesrccht, zouden
we in onze galerij het portret van de Onbekende Nederlandse
Vrouw moeten hangen. Wij geven de voorkeur aan „de befaamde juffrouw Wolff" in de hoop te kunnen aantonen hoe
vrouwelijk en hoe Nederlands ze was en hoe groot daardoor
niet alleen haar representatieve waarde, maar ook haar
invloed.
Elizabeth Bekker werd op 24 Juli 1738 te Vlissingen geboren
uit een geslacht van „schrandere, eerlijke, rijke kooplieden",
dat wanneer haar eigen genealogische nasporingen juist zijn,
zich in de veertiende eeuw al onderscheidde door vroomheid,
milddadigheid en aanzien, blijkend uit „de huiselijke omgang der kerkelijken". In haar onvoltooide „Geschrift eener
bejaarde vrouw" haalt zij ten bewijze daarvan de volgende
aantekening van deze oudste voorvader aan: Item, die Heer
Abt van Middelburg heft bi mi logiert, wi hielden het noenmaal in de groene kamere. Item, de Heer Prior collationeerde bi mi met veel waardschap. Item, de Heer Pastoir is mit
mi naar minen boogaart geganen. Dair vierden wi het hoogwairde feest der allerheiligste Jonkvrouwe Marie (bid voir
ons, o gij moeder Gods) staatelijken, ende met deft. In de
agternoene hebben wi zedelijken gedobbeld, die abt van
Middelburg trok de pot."
Twee eeuwen later behoort de familie weer op andere wijze
tot de vooraanstaande, blijkens een aantekening in een
„bijbel van deux aas", dat „Jasper Simons werd in den spijker (pakhuis) van Lijsbeth, onze nichte, al heimeliken gedoopt". Zo er in deze genealogie tussen 1350 en 1550 en tussen 155o en 1700 al hier en daar een schakeltje los mag zijn,
we weten er in ieder geval uit, dat de nakomelinge voor zich
een traditie van vrolijk Christendom en recht op heterodoxie
opeiste en, uit wat zij verder omtrent haar onmiddellijke
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voorouders meedeelt, dat zij behoorden tot die brede laag
van welgestelde, beschaafde en degelijk levende burgers, ten
dele, als de Bekkers van hervormde, maar vaak ook doperse,
remonstrantse of roomse confessie, steeds scherper van de
regenten-stand gescheiden en mede daardoor het eerst toegankelijk voor de ideeèn van verdraagzaamheid en democratie der grote r8e-eeuwse denkers.
De kleine Betje was een zwak nakomertje, dat niemand aanvankelijk voor een blijvertje hield, maar door haar moeder
met grote zorg opgekweekt, ontwikkelde ze zich tot een klein,
overgevoelig, spontaan en kwikzilverachtig wezentje. Betje
werd zij genoemd en als Betje Wolff-Bekker zou zij een bekend
dichteres, moraliste, polemiste en romanschrijfster worden.
Het heeft zin bij die naam even te blijven stilstaan, zowel om
het wanbegrip, dat er aan vastgeknoopt zit, als om het begrip, dat er zich aan laat vastknopen. Want er is minder historische instelling voor nodig om christenvervolging of inquisitie te begrijpen dan om zich te onttrekken aan het wanbegrip
dat namen als Betje, Jansje, Coosje en Aagje aan prenterige
kleinburgerlijkheid verbindt, aan een groter wanbegrip nog
van de ontgoochelde 2oe-eeuwer, die altijd weer geneigd is
het 1 8e-eeuwse geestesleven als een spel te zien, hier met
zoete verkleinwoordjes, lachjes en traantjes en blozende
vruchtenfestoenen opgesierd, daar weer gedramatiseerd met
pastorale onweersbuien, naieve beeldenstormerij en poetisch
gebral. Van verder achter ons liggende tijden weten we dat
hun taal interpretatie vereist om begrepen te worden, de i8e
eeuw doen we gemakkelijk onrecht door haar niet te beoordelen naar haar vernieuwingen en doeleinden, maar naar
haar door latere generaties uitgehold gebaar en woordgebruik.
Betje werd ze genoemd, niet omdat haar ouders burgermensjes waren, maar omdat in haar tijd de Cornelia's en Maria's
alleen in doop- en trouwacten als zodanig voorkwamen, maar
over-huis Keetje en Mietje heetten.
Betje — naast dwaling suggereert die naam ook begrip. Want
zo ze zich al op haar geschriften deftig Elizabeth Wolff geb.
Bekker noemt, haar bekend worden als Betje Wolff, later met
haar vriendin en medewerkster samen als Betje en Aagje doet
ons weten, die hier voor het eerst niet een de mannen konstig

EVA'S TWEEDE APPEL

335

napratend fenomeen, maar een vrouw zo als zij reilde en
zeilde in het openbaar debat meesprak.
Had Betje Wolff in onze tijd geleefd, we zouden ons kunnen
voorstellen hoe ze van haar kinderbrieven en -versjes gemakkelijk naar een bundeltje zeer openhartige lyriek en vandaar
naar een al te vrouwelijke en al te autobiografische uitbeelding van haar liefde voor Mattheus Gargon zou zijn voortgegleden. Maar het kind dat in 1747 zo een allerliefst spontaan briefje aan haar vader schreef over onze goede Fy, die
zulke lekkere oublietjes bakte en over de zilverdc hen, die
twaalf kuikentjes had, zal de lange omweg via De Kracht
der Deugd in Tegenheden en veel pastorale en klassiekerige
rijmelarij moeten afleggen voor ze haar Saartje Burgerhart,
Alida Leevend en tante Martha bereikt.
Haar moeder, die naar het getuigenis van de dochter een
hartelijke en ruimdenkende vrouw moet zijn geweest, zal bij
de verstandig-vrijzinnige opvoeding, die zij haar meisjes gaf,
zich Been ander doel gesteld hebben dan van de dochters van
een Vlissings notabel vrouwen en moeders van Vlissingse notabelen te maken en de al te vlugge geest van Betje naar haar
zwakke krachten en tere zenuwen in te tomen. Maar de moeder stierf al toen zij dertien jaar was en het door de goedhartige vader half verwaarloosde en half verwende „kleintje",
van de met zorg gekozen kleine plichten ontslagen, kon zich
ongebreideld aan haar lees-, leer- en dicht-lust overgeven.
Zestien jaar oud laat ze zich als een echte aankomende
s a v an t e met Pope's „Essay on Man" in de hand portretteren, ze vindt al te bereidwillige waardering voor haar vlotverheven rijmelarijen bij haar stadgenoten-dichtgenootschappers en adoration mutuelle bij een Middelburgse geleerde en geletterde vrouw, mevrouw Haverkamp, een pedante, rijmende „philosophe", die er zich op beroemde haar
gehele huishouding te bestieren naar de beginselen van de
,Zedekunde" van den Duitsen modewijsgeer Christiaan
Wolff en aan de achttienjarige „geestrijke juffrouw Elisabeth
Bekker" een van haar dichtstukken opdraagt. De enige critick, waarop ze stuit: van haar bekrompen en femelenden
broer Laurens, wijst ze — natuurlijk — hooghartig af.
Men zou zich echter deerlijk vergissen, wanneer men in deze
geestrijke juffrouw een blauwkous vermoedde : even vrij in
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haar omgang als in haar studie — de 18e eeuw was geen
19e! — en zonder ander toezicht dan dat van haar vier jaar
oudere zuster Chrisje, kon zij, geestig, coquet en pretlievend,
in de Vlissinger beau monde en op haar vader's buiten, een
rol spelen die zij zelf later als volgt omschrijft: „Mijn zuster
is een beaute, dog, haal mij den drommel! ik kaapte alles
voor haar neus weg, wat het hart had op ,Altijd wel' te
komen en smaak had." Door een van deze vrolijke speelgenoten, den zoon van den predikant Gargon, liet zij zich in
een onberaden ogenblik overhalen tot een stap, die over haar
hele verdere leven beslissen zou en die wij alleen kennen uit
toespelingen in haar later werk en brieven en uit een notitie
in de „Extracta Actorum" van de Vlissingse kerkeraad van
9 September 1755, volgens welke de vaandrig Matthijs Gargon „onder censure" werd genomen „wegens weggaan met
Elisabeth Bekker, die ook wegens deze ongehoorzaamheid aan
en het verlaten van haar vader gecensureerd is, en zijn beider
namen op het klappertje geplaatst".
Er blijft, ondanks een paar openhartige uitspraken van Betje
zelf in haar latere brieven, veel onverklaarbaars in deze episode. Beide delinquenten behoorden tot gezeten Vlisingse families. Was er dan iets dat een regelmatiger verbintenis in de
weg stond ? Was het zo maar een dolle streek van twee al te
romantische gelieven? Maar dan had het voor de hand gelegen de situatie te redden door het avontuur zo spoedig mogelijk door een bruiloft te laten volgen. Of hebben we hier
het prototype van de overrompeling van een zieltje zonder
zorg door een gevaarlijke lichtmis, zoals Betje die tot tweemaal toe in haar romans heeft verhaald ? Daartegen pleiten
enige van de hierboven genoemde openhartige uitspraken.
In een brief van 177o schreef zij: „Met een hart gescheurd
tot aan den wortel toe, en wiens wonde na tien jaar treurens, nog niet nalaat somtijds eens te bloeden, heb ik de verrukkingen eener jeugdige liefde betaalt", en iets verder : „Een
ding is jammer, dat ik mijn wensch niet heb; de geleerde
waereld zoude nooit met mijn Poètische fratsen zijn opgescheept geworden. Ik zou niets Gods ter waereld gedaan hebben dan mijn lieven jongen beminnen & nagt & dag mijn
harsens hebben gebroken, om tog zijn heele hart te houden,
want ik zou er geen klein stipje van hebben kunnen missen,
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als een kleine speldeknop groot." Daarbij past niet de figuur
van den gewetenlozen aanrander, maar van een door dwang
of intrigue verloren geliefde. Uit de „tien jaren treurens",
waar Betje in ][770 van spreekt, mag men bovendien afleiden
dat de breuk voor haar niet bij het „schandaal" van 1755,
maar in 1760 lag.
Het waren wel niet alleen de lasterpraatjes der Vlissingse
„fijnen" met broer Laurens aan het hoofd over „de juffer die
zulk een kwaden uitstap gedaan had", die haar in een ernstige toestand van lichamelijke en zenuwzwakte brachten en
tot een krampachtige beoefening van een „philosophie" op
Pope's thema : „Whatever is, is right". In October 1759 hakte
ze resoluut de knoop door : de 52-jarige Adriaan Wolff, een
geleerd en geletterd weduwnaar en predikant in de Beemster,
met wien Betje in correspondentie was geraakt over „taal- en
dichtkunde" was blijkbaar gerechtigd tot de goede verwachtingen, waarmee hij de lange reis naar Vlissingen tot nadere
kennismaking ondernam : nog op de dag van zijn aankomst
werd de verloving beklonken en een maand later zat Betje
als dominesjuffrouw in de Beemster. „Mijn fortuin is echter
sober uitgevallen, zult ge zeggen: een oude boeren-doming!",
schreef ze in de eerder aangehaalde brief. „Gij hebt gelijk,
dog wagt, tot dat ik mes memoires eens in 't licht Beef, om te
oordeelen of ik wel een zot stukje begon, toen ik twintig jaar
oud, mijne familie tot een toe en ma três chêre Patrie a dieu
zeide om in het stijve Noord-Holland met een oud statig man
te hokken. Ik heb mogelijk meer recht op den schoonen titel
van N... chere philosophe te... dan gij denkt. Indien de Philosophie ook bestaat in te triompheeren over de sterkste &
vurigste hartstocht waarvoor 't aandoenlijk hart vatbaar is,
uit een loffelijk principe, dan usurpeer ik dien titel niet."
In de loop van het jaar I760 is de vaandrig Matthijs Gargon
in dienst der O.I.C. naar Java vertrokken.
Betje's huwelijk was een al te philosophische stap om in de
onphilosophische dagelijkse omgang niet tot bittere teleurstelling voor beide partijen te leiden. Prikkelbare zelfstandigheidsdrang tegenover bezadigde autoriteit, zorgeloze en
hunkerende behaagzucht tegenover al te begrijpelijke jalouzie voerden een lange en vooral van de kant van de jonge
vrouw soms felle en weinig zachtzinnige strijd, tot ze in de
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laatste jaren van hun huwelijk toonden practische ernst te
kunnen maken met het door beiden vurig beleden evangelie
der verdraagzaamheid in een verhouding van elkaar respecterende huisgenoten, die niet meer dan vriendschap verbond,
zoals Betje met grote openhartigheid in haar brieven vertelde : „En dewijl hij mij maar voor de Pronk houd, kan hij
niet om mij verlegen zijn." Een wezenlijk element in die verzoening heeft zeker de loyaliteit gevormd, waarmee ds Wolff
openlijk zijn vrouw's partij koos tegen de kwaadaardige aanvallen, die zij als schrijfster vooral van de kant der „fijnen"
te verduren had.
Want van het ogenblik af, dat zij in de Beemster haar intrede
doet, stond het voor Betje vast, dat zij voor al wat ze menselijks moest ontberen vergoeding zou vinden in de ontwikkeling van haar talenten: een zolderkamer in de pastorie richtte
zij dadelijk als haar „celletje" in „en ik schreef of 's Lands
welvaart er van afhing". Of zij inderdaad fa ute de mieux
schrijfster is geworden, zooals ze — we haalden het al aan —
later betoogd heeft? Een vraag, waarop niet meer dan een
benaderend antwoord mogelijk is en dan nog slechts, wanneer we ons er rekenschap van geven wat voor Betje Wolff
en haar tijdgenoten het begrip dichterschap beduidde: een
liefhebberij, een edele liefhebberij, die waar ze zich een zedelijk en belerend doel stelde veel nut kon stichten, maar die
noodzakelijk moest worden achtergesteld bij de plichten, die
de redelijke mens zich als handwerker, koopman, staatsdienaar of huisvrouw zag opgelegd. En zien we, hoe gering het
aantal vrouwen, die zich met wetenschap en kunst bezig houden, in de i 8e eeuw nog is, dan is er meer reden de verklaring
daarvan in deze verhouding van plicht tegenover liefhebberij
te zoeken dan in een bijna geheel ontbreken van talenten
onder de vrouwen. Voor Betje Wolff— het tegendeel zou een
fenomeen geweest zijn in haar tijd — lag roeping en bedrijf
van de vrouw in gezin en huishouding en ze zag zichzelf dan
ook allerminst als een feministisch voorbeeld, maar als een
uitzondering: een kinderloze domines-vrouw, die er niet over
dacht zich als een savant e aan haar huiselijke en pastorale
plichten te onttrekken, maar die genoeg organisatie-vermogen en takt bezat om daar in de kortst mogelijke tijd mee
klaar te komen. Niemand kan zeggen of diezelfde talenten
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aan Betje Gargon-Bekker en eventueel zelfs aan de moeder
van enige kleine Gargonnetjes niet de gelegenheid zouden
hebben verschaft om of en toe nog eens een lief vers of geestige karakterschets te schrijven, maar de hartstocht, de kribbige eerzucht en strijdvaardigheid vooral, waarmee ze in de
eerste decennien van haar schrijfstersloopbaan de pen voert,
laten duidelijk zien in hoeverre hier de „liefhebberir de
smartelijk gemiste „plicht" moest goedmaken. Minder gedreven door de behoefte iets te zeggen dan iets te zijn (het
begaafde jonge vrouwtje van ds. Wolff inplaats van de gecensureerde Betje Bekker, die „een yder met den vinger aenwijst" zoals broer Laurens hartelijk schreef) zal ze daarbij
gezien de geest der eeuw voorlopig meer het grote voorbeeld
dan de oorspronkelijkheid nastreven. Haar eerste, drie jaar
na haar huwelijk verschenen werk : „Bespiegelingen over het
Genoegen" (1763) staat dan ook, helaas, dichter bij de „verheven" poezij van Lucretia Wilhelmina van Merken, galmender nagedachtenisse, dan bij de momentopnamen van de
zilverhen en buurmans poes. Hetzelfde geldt van een aantal
volgende dichtwerken als „'s Lands Vreugdegroet aan Zijne
Doorluchtigste Hoogheid Willem den Vijfden, Prinse van
Oranje en Nassau, enz. enz., toegewijd ter heuchelijke gelegenheid van Zs. Hs. zestiende jaardach "(1764), „Eenzame
Nachtgedachten over den Slaap en den Dood" (1765), „Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid, den Val en den
Gevallen Mensch" (1765), „Een Nieuw Scheepslied gemaakt
ter eere Zijner Doorluchtige Hoogheid onzer dierbare erfstadhouder, Willem den Vijfden, bij gelegenheid van Hoogstdeszelfs Installatie als Heer van Vlissingen" (1766).
Toen zij het laatste in 1785 in een bundel Mengelpoezy liet
herdrukken, vond zij, bekeerd van haar hoge verwachtingen
omtrent Willem V, het nodig er aan toe te voegen: „Dit
Scheepslied is gemaakt in 't jaar 1766 (lees 1766); 't is niet
ondienstig hier het jaartal uitdrukkelijk bij te voegen en den
lezer te herinneren, dat gissen geen wiskunst is". En van het
voorlaatste schreef zij in 1884: „Hoe gaarne ontknarpte ik
den uitgeveren een stuk! en wel die misselijke olipodrigo, die
ik voor twintig jaar goed vond Staat der Rechtheid te noemen. Dat ellendig ding ligt mij als lood op het hart", en
elders : „'t Is een bedroefd ding dat wij gedurende de eerste
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twintig jaren onzes kunstleevens niet, als minderjarigen,
staan onder de nutte voogdije van het een of ander magtig
stemmig en magtig naauwziend mensch." Het moet gezegd,
dat Betje ondanks een gepast gevoel van eigenwaarde zich
ook in die eerste twintig jaren geenszins afkerig getoond heeft
van zo'n voogdij, al werd zij daarin minstens zo sterk door
haar hartstocht voor de vriendschap als voor de kunst gedreven. Haar eerste vaderlijke vriend vond zij enige jaren na
haar huwelijk in den bekenden Amsterdamsen advocaat Herman Noordkerk, een beminlijken, algemeen ontwikkelden en
ruim denkenden oude-vrijer, die wel als het prototype van
Abraham Blankaart uit „Saartje Burgerhart" beschouwd
wordt. Betje beleefde in die tijd een scherp conflict met haar
man naar aanleiding van diens autoritair ingrijpen in een
wat geexalteerde vriendschap van zijn vrouw met een jeugdig dichteresje uit Hoorn, op verzoek van familieleden van
de jongejuffer, die danig veel kwaad over de onrechtzinnige
dominese wisten te vertellen. De strijd liep zo hoog, dat Betje
zich in een opgewonden brief tot den beroemden advocaat
wendde met de vraag welke mate van zelfstandigheid haar
als getrouwde vrouw toekwam.
„Daar vuile Laster ende Logen mij verzelden, Vlood ik tot
Noordkerk en die Noordkerk werd mijn Vrind", schreef ze
in een Lijkzang, bij zijn dood in i77i. De bezadigde advocaat
liet haar eens bij zich komen en uitrazen en suste tot haar
eigen heil haar dolle drift. Van die tijd of tot Noordkerk's
dood gingen bestendig de brieven en het boekenkoffertje heen
en weer over het IJ.
Een tweede vriend, die zij omstreeks 1766 leerde kennen en
die meer nog aanspraak mag maken op de eer haar litteraire
„voogd" te zijn geweest, was de Haarlemse Doopsgezinde
predikant en redacteur-oprichter der „Vaderlandse Letteroefeningen" Cornelis Loosjes. Wat er aan getuigenissen van
deze vriendschap overbleef: een brief in Bijbelstijl en de
„Brief
,Brief aan Vredemond", opgenomen in de „Lier-, Veld- en
van 1772 spreekt meer nog dan van literaire en geleerde uitwisseling van gedachten van een echti 8e-eeuwse dweperige en sentimentele vriendschap, die steeds
meer haar grenzen verliest, naarmate ze nadrukkelijker de
„lage driften" afwijst en de „Reden" boven de „Lust"
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stelt. Betje heeft — het pleit voor haar eerlijke spontaneiteit
en het heeft haar menig traantje gekost — zich nooit naar het
„hoed u voor de schijn" willen richten, maar het is wel niet
verwonderlijk, dat den braven ds. Wolff, zelf toch ook voor
zijn omgeving een geleerde van naam, de angel der jalouzie
in het hart stak, wanneer hij las van „den Vredemond mijner
Poesi, aan wiens Onderwijs ik mijn geheel Geleerd wezen
('t zij dan klein of groot) schuldig ben" of van den „vriend,
die al mijn zielsgeheimen weet" of wanneer hij de Haarlemse
menisten-leraar, bij zijn familie bekend als een droog, dor en
lastig man, hoort weeklagen: „Lief schepsel, zag ik u nog
eens zo gelukkig als mijn hart u wenscht".
Toch zijn het noch de geleerde lessen van Loosjes geweest,
noch de zorg waarmee hij de verzen van haar dichtwerk in
vier zangen „Walcheren" (1769) „beschaafde" tot ze zo
„glad" waren als zijn klassicistische smaak dat wenste, die
Betje op de weg van haar eigenlijke talenten hebben gebracht. Noch was het de inspiratie van hun tedere betrekkingen, noch van die andere „hartsvriendschap" met Gerrit van
der Jacht van Zaandam, alias „Ernst", „de jonge zanger,
wiens hair bruin ende gekruld is, als het haar Abzalons des
zoons Davids, die door Joab gedood werd, ende wiens gedaante schoon is als het licht des daags", gelijk Betje in haar
zendbrief schreef en bij wiens plotseling verschijnen ter pastorie „de jalouzie, die 't harte verteert, ende t' huis afbreekt
met haare handen, stond op, ende vertrok niet voor dat de
jonge zanger was heengegaan."
Wilden haar beste kwaliteiten tot hun recht komen: haar levendige, springerige geest, die telkens contact maakt, haar
weinig verheven maar scherp ironisch en spotziek vernuft,
haar liefde voor de natuur en vooral voor het natuurlijke en
haar spontaan verzet tegen alles wat klein en vals was, dan
moest ze heenbreken door die dam van laat-klassicistische
traditie, die de letterkunde tot „digtkonst" en die „digtkonst"
tot het handwerk van in de mythologie geconfijte „puikpoeten" had gemaakt. Ze moest allereerst haar eigen taal durven spreken, en dat was niet de taal der poezie, alle lof van
ds. Loosjes ten spijt. Dat was ook niet de gemoedelijke rijmelarij van haar „Brief aan Ernst", al vloeide die even gemakkelijk als de adem van haar lippen en was deze spreekvorm
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der dichtgenootschappers haar zo vertrouwd, dat ze onmiddellijk na het sterven van haar man en verlangend naar haar
hartsvriendin Aagje naar de pen greep.
„Ach Deken! Deken ach! Mijn waarde Wolff! mijn man,
In 't holst des nachts... 'k Zit voor zijn ledikant te lezen;
Hij spreekt met mij, hij sterft, valt in mijn arm, ik kan
Niet schrijven. Hemel, moest ik juist allenig weezen!"
En Aagje, in 't minst niet beduusd, antwoordt onmiddellijk
voor ze naar de Beemster snelt :
,Wat's dit... Mijn God! uw man... reeds dood...
Wat zegt uw brief?
Ik beef... dat's onverwacht... 0 wisselloop der dingen!"
Betje's taal was het proza en eventueel als concessie aan de
tijdgeest het berijmde proza, in de eerste plaats, omdat ze
maar een uiterst middelmatig of misschien helemaal geen
dichteres was, maar ook de grote „verheven" voorbeelden
van haar jonge jaren, de dames Van Merken en De Neufville
hebben in de ogen van het nageslacht weinig dichterlijks,
wat haar niet weerhouden heeft ons Touter „verzenboeken"
na te laten. Betje's taal werd het proza omdat dat, veel losser
van vorm-tradities, haar de beste kans bood om als vrouw,
als intelligente, critische, geestige en gevoelige vrouw ronduit te spreken. Theoretisch heeft zij het gezag van het klassicisme en zijn wetgever Boileau nooit aangetast en wat er van
de ideeen van de opkomende romantiek, b.v. in Van Goens'
vertaling van Mendelssohn's „Verhandeling over het verhevene en het naïve in de schone kunsten en wetenschappen"
(176g), naar hier overwoei, heeft zij nooit als een nieuw evangelie aanvaard. Het is op zijn minst twijfelachtig of ze zich
bewust was van een principiele omzwaai, toen ze in haar
„Gedachten over de Dichtkunde" (achterin de „Bespiegelingen over de Staat der Rechtheid") cordaat verklaarde :
„Slaafsch te volgen in het spoor van anderen behaagt mij
niet", nadat ze twee jaar eerder als haar hoogste doel gesteld
had De Neufville en Van Merken „van verre na te treden".
Zij was geen theoretische en beschouwelijke geest, al schreef
ze „bespiegelingen" en noemde ze zich graag „philosophe".
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Haar philosophie was meer levenshouding en „wellevenskunst" dan stelselmatige levens- en wereldbeschouwing. En
men kon — zeker in haar tijd — van een vrouw, bij uitzondering in de republiek der letteren toegelaten, moeilijk het
aplomb verwachten om als wetgeefster op te treden en haar
natuurlijke uitingsvorm tot een nieuwe aesthetica te verheffen. Dus eerbiedigde zij de verstarde wetten van vorm en stijl,
pikte hier en daar uit haar overrijke lectuur of uit de lucht
die nieuwe ideeen op, waar haar natuur zich spontaan aan
verwant voelde en... ging op haar eigen stijlloze wijze haar
gang op het terrein, waar die wetten, juist door hun verstarring, hun gezag verloren hadden: in de moralisatie, waar die
los kwam van het verhevene, dat het wettig domein der
poezij was en vooral in de polemiek.
In Juli 1767 begon haar medewerking aan het spectatoriaal
tijdschrift „De Grijzaard", waaraan zij onder het pseudoniem Silviana een reeks bijdragen leverde, gezond-verstandige moralisaties over het dagelijks leven, over huwelijk en
opvoeding, over schijnheiligheid, laster en onnatuur, met
hier en daar al een karikatuur of karakter-schets in wat op
den duur haar eigen trant zou blijken. Het is duidelijk, dat er
voor Betje Bekker, aan wier „zedeloosheid" alle fijnen van
Vlissingen hun vrome hart hadden opgehaald, een zekere
voldoening in school hier als gewaardeerd moraliste gehoor
te vinden. Maar daarmee was haar wrok over de haar aangedane smaad, haar berouw om het onberaden huwelijk,
waar die smaad haar toe gebracht had, niet verzoend. Ze
stortte zich in een vinnige polemiek tegen de starre rechtzinnigheid, tegen de onverdraagzaamheid, tegen schijnheiligen
en fijnen en haar ergernis werd de rijkste bron van haar
oorspronkelijkheid. Tegenover de uiteraard manlijke geest
van Dordt, tegenover de opgeblazenheid en quasi-waardigheid plaatste ze met de scherpe intatie van het gekwetst gevoel haar stijlmiddelen van realistische ironie, de speldeprikken der niet te imponeren nuchterheid van een die de spelregels der waardigheid niet kende.
Haar eerste principiele geschrift tegen de orthodoxie was de
inleiding bij een vertaling van het „Leven van Jezus" van
den Schotsen predikant William Craig. Het bock wekte grote
beroering zowel onder de voorstanders, die de voorrede, waar
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in zij openlijk opkwam voor een ondogmatisch geloof, hartelijk toejuichten als onder de rechtgelovige tegenstanders, die
pietisme en „werkheiligheid" snoven en zelfs een poging deden de kerkelijke autoriteiten, die ook al getalmd hadden met
de approbatie op de „Staat der Rechtheid" te bewegen „de
prijscourant van haar geloof op te maken", zoals Betje zelf
zegt. De orthodoxie had alle reden om zich schrap te zetten
in deze tijd. Niet alleen vanuit de Engelse geesteswereld werden de dogma's van Erfzonde en Praedestinatie bedreigd door
de begrippen van verdraagzaamheid en mensenwaarde. In
Betje's omvangrijke lectuur, zoals we die uit haar brieven en
geschriften kennen, spiegelt zich de belangstelling, waarmee
hier te lande, zowel in de kringen van onrechtzinnige dissenters, als ook onder de ontwikkelde aanhangers der staatskerk,
het rijke Europese gedachtenleven dier dagen werd meegeleefd. In 1762 verscheen Rousseau's „Contrat Social". Betje
niet minder dan ds Wolff rekenden zich tot de „aanbidders"
van „den grooten, den goeden, den uitmuntenden Rousseau"
wiens „beeltenis in medaillon tusschen de twee grootste onzer
Vaderlanders de Groot en Erasmus" op haar „Boekekamer"
hing. Voltaire, wiens „Traite sur la Tolerance" in 1764 uitkwam, vereerde zij in de eerste plaats om zijn drama's en zijn
„Henriade" als „de grootste dichter van Europa", als strijder
tegen de inquisitie kan zij hem alleen maar met vele van haar
landgenoten toegejuicht hebben, maar de ironische twijfel
van zijn „Pucelle d'Orleans", „het vileinste door hem tegen
den Godsdienst geschreven", ging de in wezen gematigde
philosophe te ver : wat zij „zijn slegt hart, zijne grove,
vuile spotternijen" noemt kan zij hem niet vergeven: „de
Vrouwen moesten zich, dunkt mij, schaamen met veele
zijner werken familiair te zijn". In zijn verrukkelijke
„Candide" kan zij niet anders zien dan een bespotting der
Voorzienigheid.
Ook Lessing, die andere grote karnpioen der verdraagzaamheid, heeft zij niet ten volle kunnen waarderen; met de stroom
van de tijd mee legde ze zich pas in haar laatste Beemster
jaren op het Duits toe en leerde toen ook zijn werk kennen,
maar de „Nathan", die haar toch uit het hart gegrepen moet
zijn, noemt zij nergens en de goddeloze beginselen van zijn
„Wolfenbtitler Fragmente" dienen in Willem Leevend, den
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ongelovigen en dus loszinnigen Jambres als tekst van zijn
de jeugd bedervende lessen.
Want als vele, ook ruimdenkende gelovigen onttrok ze zich
niet aan het wanbegrip van een samenhang tussen ongeloof
en zedelijk verval. Alleen ten aanzien van haar afgod Rousseau is ze bereid, waar ze hem in 't godsdienstige „bitterlijk
ziet dolen", in theorie toe te geven: „dog dwaling en deugd
zijn bij mij zeer bestaanbaar met elkander". In haar latere
romans echter achtte zij het kennelijk haar plicht als moraliste den gelovige steeds het eerstgeboorterecht der deugd te
verlenen.
Maar voorlopig had Betje meer met het geloof dan met het
ongeloof te stellen. De voorrede bij „Het Leven van Jezus"
was aanleiding, dat zij zijdelings betrokken werd bij de in een
reeks vinnige pamfletten uitgevochten „Socratische Oorlog"
over de al of niet mogelijke zaligheid van den al of niet
deugdzamen Socrates. Betje leest al die plechtige, waardige,
bliksem-zwaaiende mannentaal en haar vingers gaan jeuken
om eens op haar wijze met haar oude vijanden of te rekenen.
De Amsterdamse hoogleraar Petrus Burman verzamelde op
zijn buiten Santhorst bij De Deyl, het z.g. Santhorster kuddeke, dat zich „de Paters van het dichtlievend kloosterken
der Vrijheid en Tolerantie" noemde, waar de tafelgenoten
op de „vijfvoudige conditie van Vaderland, Vrijheid, Vreede,
Vriendschap en Verdraegsaemheyt" dronken en klinkende
lofredes afstaken op „Bataafse helden" als Brederode, Oldenbarnevelt en De Witt. Het spreekt vanzelf dat strijdvaardige
advocaten der Vaderlandse Kerk als Paulus Dortsma (de
Dordtse predikant Barueth) op deze uitdagingen het antwoord in de vorm van een kwaadaardig pamflet, niet schuldig bleven. Betje, die al lang popelde om al deze opgeblazenheid eens met de spot die ze verdiende of te doen, greep nu
naar de pen en schreef haar: „Overanderlijke Santhortsche
Geloofsbelijdenis in rijm gebracht door eene zuster van de
Santhortsche gemeente," Ter Drukkerij van haare Koninlijke Majesteit Reden (1772), een paraphrase op de vijf V's
met wat speelse schimpscheuten op de belagers van vrijheid
en tolerantie, „de speeling van een bij uitstek weeligen en
poetischen geest", schreefds Wolff; die zich in een „Verdediging en Ontschuldiging van het dichtstukje de Santhorstsche
23
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Geloofsbelijdenis" loyaal aan de zijde van zijn vrouw schaarde. Want — hoe had ze ook enig gevoel voor humor juist bij
deze tegenstanders kunnen verwachten — nu keerde de
pamfletten-stroom zich tegen het godslasterlijk en heiligschennend geschrift van de ontaarde dominese, waaruit men,
grootste gruwel, een aanval op de stadhouders construeerde.
Ook toen monopoliseerde de reactie graag het Oranje-huis
en Willem V maakte haar dat niet moeilijk. Maar, tragi-comische complicatie voor de voortvarende dichteres : prof.
Burman, die een lief Latijns vers over de vrijheid schreef,
maar verder geen held was en zich niet graag van het Hof
vervreemde, liet weten „dat ik met de fameuse juffr. Wolff...
nooit eenige familiaire omgang gehad heb of verlange te hebben" en dat hij van de uitgave van het „onbeschaemt gedicht" in 't minst geen voorkennis had gehad. Betje trok er
zich niet veel van aan, de tegenstand, die ze wekte, wel verre
van haar af te schrikken, had genoeg weerwerk in haar gewekt om op eigen gelegenheid verder te gaan. Nog in hetzelfde jaar 1772 verscheen: „De Menuet en de Domineespruik", een satyre op het schandaal ergens in Groningen losgebroken over een ouderling, die op de bruiloft van zijn
dochter een paar passen had meegedanst, gevolgd door een
„Vergeefse Raad" aan haar Muze om deze strijd tegen de
redeloosheid op te geven en de „Zedenzang aan de Menschenliefde bij het verbranden des Amsterdamschen Schouwburgs".
Meer nog dan de eerstgenoemde, die als „laffe, ongezouten,
doch kwaadaardige paskwillen" werden aangemerkt, moest
de brave „Zedenzang" het in al en niet berijmde pamfletten
en particuliere brieven ontgelden en wel omdat Betje daarin
verzet aantekende tegen het dierbaar bijgeloof, dat hier een
straffe Gods op zulk een ijdel vermaak als het toneelspel
meende te zien. „De vijand is op marsch en trekt als een leger
van sprinkhanen op mij af" schreef Betje, die met haar vele
lezers (de „Zedenzang" was voor het eind van het jaar aan
de 4e druk toe) meer en meer schik in het geval kreeg, hoe
het popperige dominesvrouwtje van de Beemster, dat op rijtoeren door de dames om beurten op schoot werd genomen,
werd aangeblaft als „een vuile schandvlek der gereformeerde
Kerk, ja een „boschwolvinne", wier „scheurzieke tanden de
weerlooze schaar niet angstig genoeg schuwen kon".
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De telkens herhaalde coquetterietjes over haar min persoontje
accentueren de voldoening, die dit indruk maken haar gaf.
Zij kan er niet genoeg van krijgen en gaat in de volgende
jaren enthousiast voort haar vijanden te bestoken, zo met de
„Datheniana", het hekeldicht „Aen mijn Geest" van 1774,
waarin ze in de vorm van een gesprek met haar muze de hele
strijd nog weer eens oprakdde, „De Bekkeriaansche Doling
proefondervindelijk weerlegd" (1775), een ironisch betoog,
dat Balthazar Bekker zich vergiste, toen hij het duivels geloof
bestreed, want alleen van de duivel kon de inspiratie van
haar vijanden komen, en de „Brieven van Constantia Paulina van Dortsma" (1776).
De vele herdrukken van haar werk, het oplopen der prijzen
van zeldzame exemplaren bewezen, dat zij, alle tegen haar
gerichte kwaadaardige libellen ten spijt, de stroom mee had
en veel instemming en bewondering vond. In 1784 werd tot
betaald „voor een zoogenaamd compleet exemplaar"
f 100.
van haar werk. Nog nooit had een vrouw in Nederland zo'n
rol in het openbare leven gespeeld als Betje Wolff, „de roem
haarer Sex", zoals ze zich in de Utrechtse trekschuit hoorde
betitelen door een onbekende, die meende haar het nieuwtje
van haar ontijdige dood te kunnen berichten. Het werd half
een rage en half een uitgeversspeculatie om allerlei geestige
en vermeend-geestige schrifturen voor haar werk te laten
doorgaan. „Meermaal", schreef Aagje Deken later „misleidde men het publicq door het bedriegelijk stellen van tytels
die het in de gedagten bragt, dat deeze beuzelingetjes door
Mejuffrouw Wolff waren opgesteld, totdat men door die te
leezen het bedrog bemerkte ; kort gezegd alles, ik zeg niet,
wat raar en geestig is, maar welk bij het gros zo genaamd
word t, eigent men aan mijne vriendin toe". Maar bij dat
alles deed Betje de bittere ervaring op van meer geestige
schrijvers, die met hun geest een zaak, die hun ter harte gaat,
verdedigen, dat n.l. de geestigheid meer aftrek vindt dan de
zaak die ze dient en dat men haar spotzucht en ijdelheid prikkelde — om haar voor pias te zien spelen. Al dit, op hoe zelfbewuste toon ook, uitrazen van haar ergernis en verontwaardiging gaven haar niet het innerlijk evenwicht waarnaar ze
haakte. Innerlijke onzekerheid spreekt uit de graagte, waarmee ze de kleine attentie, van mensen van aanzien en gezag
—
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ontvangen, in haar brieven uit deze tijd releveert, uit haar
correspondentie ook met Lucretia Wilhelmina van Winter,
geb. van Merken, maar daar ligt tevens iets van haar geleidelijke overwinning van die onzekerheid in besloten. In Mei
1774 schrijft „uwe ootmoedigste Dienaresse E. Wolff geb.
Bekker" een brief overvloeiend van eerbied en „uitmuntende
hoogachting" aan de Amsterdamse dichteres ter begeleiding
van een exemplaar van haar hekeldicht „Aan mijn Geest".
Tot overmaat van nederigheid verschuilt ze zich achter een
aanzienlijk vriend, den Wel Ed. Groot Achtbaren Heer de
Moor van Immerzeel, burgemeester van Gouda, die het initiatief voor deze toezending zou hebben genomen en zo
vriendelijk was haar briefje voor haar te„beschaven". Maar
Lucretia, rijk en deftige Amsterdamse koopmansvrouw en
dichteres, door haar geletterde tijdgenoten in een adem met
Homerus en Virgilius genoemd, mist alle kwaliteiten om het
huldebetoon van de fameuse en roerige plattelandsdominesjuffrouw te waarderen en schrijft een kwijnend-pedant en
tussen de regels hooghartig afwijzend briefje terug. Nog twee
maal, in December 1775 en in Januari 1777 stuurde Betje
een van haar nieuw uitgekomen werken met een begeleidende brief aan Lucretia en deze hield zich stipt aan haar verzoek : „zo gij eenige consideratie voor mij hebt, antwoord mij
tog geen een letter. Gij doet mij er geen plaisir mee." Maar
men moet wel geloven dat mevrouw Lucretia, die anders
voor een paar honderd verzen niet uit de weg ging met de
mond vol tanden stond tegenover deze onbevangen vermenging van oprechte, ja bijna geexalteerde bewondering voor
de dichteres en nuchter ontluisterende ironie tegenover de
aanmatigend minzame dame: „Andren zij het een raadsel,
als zij hooren: ,ik ben verlegen; ik weet niet hoe uw brief te
antwoorden'. Wat domme menschen & dat noch geleerde
Lui! Wel ik bevat het zeer duidelijk! Gij hebt geen klein geld :
alle uwe idees zijn ryers en ducaten; dat wist ik wel, mevrouw; gij kunt des met mij Beene comerce drijven; (ik wel
met u)... Welfoei Mevrouw! ik ben evenwel je evenmensch,
hoop ik, & mij zo liefdeloos te behandelen... Ik moest misschien u niet gezegd hebben, hoe ds. Wolff & zijn vrouw over
u denken. Maar mijn Hemel, als een mensch ook zo veele
jaren zweeg, is het te vergen! ik weet wat mij dat eerbiedig
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zwijgen gekost heeft, wat ik er aan geleden heb en hoe dikwijls ik in de Remonstrantsche Kerk geweest ben om de eere
te hebben van u te zien."
In de zomer van 1776 ontving Betje een brief, die meer indruk op haar maakte dan de ongeschrevene van Lucretia
Wilhelmina. Hij was van de Amsterdamse dichteres Aagje
Deken, van afkomst een Amstelveense boeredochter, die nadat haar ouders onder een reeks van rampenbezwekenwaren,
was opgevoed in het weeshuis der Rijnsburgsche Collegianten, de Oranjeappel, op de Keizersgracht. Naar de — overigens niet onredelijke — regels van „het huis" was Aagje bij haar
uittreden tot „dienstbaarheid" bestemd. Of nu haar zelfbesef
als eigenerfde boeredochter of haar begaafdheid haar daarbij in de weg stonden dan wel dat de voor die tijd moderne
wezenverzorging in De Oranjeappel haar minder geschikt
maakte voor de eisen, die men toen aan een dienstbode stelde,
dan „zulke, die niets weten van de waardij en rechten der
menschen", zoals ze zelf later schreef: in ieder geval zij verdroeg die „dienstbaarheid" alleen als huisgenote-verzorgstervriendin van de ziekelijke dichteres Maria Bosch, met wie ze
samen een bundeltje poèzij uitgaf. Na Maria's dood en een
aantal mislukkingen in andere betrekkingen vond ze een bescheiden bestaan in „het verzorgen van coffij, thee en andere
noodwendigheeden aan goede vrienden".
Deze Aagje nu schreef Betje een brief om zich te rechtvaardigen tegenover de beschuldiging als zou ze van haar „wel eens
een woordje kwaad gekaveld" hebben, maar tevens om haar
in de zachtzinnige mennisten-stijI der collegianten te doen
weten „hoe swaar uw Eeuwig belang mij op de ziele weegd :
Indien gij maar half wist hoeveel mijn ziel om u geleden
heeft en nog lijd, omdat gij met een goed hart zo veel zotheeden begaat die mijn verstand wel afkeurd dog denwelke mijn
hart in u althoos verschoonde... hoe veel traannen, geen
kwaadaartige nog geveinsde, maar liefdenrijke opregte traan,
ik om u gestort heb... hoezeer ik overthuigd ben van de
moeejelijkheid om een weg te verlaten, waarop men jaaren
lang, zelfs met toejuichging gewandeld heeft, — en wat het
kost... voor de gansche waereld zich als schuldig te verklaaren."
Wie mocht menen, dat vrouwenvriendschap alleen in de
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vorm van een soort gezellige afgunst bestaanbaar is, leze deze
brief en het antwoord, dat Betje er na een slapeloze nacht op
gaf. Dat antwoord was niet mak, al begon het met het voornemen „met de bedaarde bescheidenheid der ongemaakte
deugd" die „hoonende brief" te weerleggen. Zij toont het
vrome zusje aan, hoe zij in haar vrees voor het menselijk opzicht schijn en wezen verward heeft en het „men noemt geen
koe bont..." der braven heeft toegepast: „Waarom hebt gij
uwe zuchten tot God voor mij opgezonden; waarom lijdt uw
hart om mij; waarom stort gij traanen? o waren dit de
tedere vrugten uwer medelijdendc ziel, om de Godloosheden
die men mij aandoet. Maar neen, gij hebt gezucht, geweend,
geleden om mijn zedeloos caracter. Maar hoe kan ik u dan
zo dierbaar zijn, als ik ,zulk een ondeugend mensch' ben?"
Er zijn in deze brief twee merkwaardige punten: ie. Betje's
volkomen beheersing van zichzelf en haar stijlmiddelen,
waardoor ze haar zachtmoedige aanvalster zo weet te overtuigen, dat ze zelf verlegen is met haar „al te ootmoedige"
verontschuldigingen; 2e. de scherpe mensenkennis, waarmee
ze in deze uiterst nadelige situatie de vrouw tegenover haar
weet te waarderen. In deze zelfde brief schrijft zij letterlijk:
„Hoe gelukkig zou ik mij agten, indien ik een Juffr. Deken
tot mijn gezelschap had, hoe gaarne zou ik alles met haar
delen wat de milde God mij gegeven heeft! hoe aangenaam
zou het voor mij zijn mijn stille uren, hier op deeze allerbest
geschikste Boekekamer met haar door te brengen!... Ik wanhoop er niet aan; er is niets onmogelijks in dat ik u zo dierbaar worde als u immer iemand was!"
Zouden we, wanncer we een dergelijke profetie in een i8eeeuwse roman-in-brieven tegen kwamen niet een ironische
opmerking hebben gemaakt over al te simpele psychologie?
Toch was het niet minder dan een psychologische profetie.
Wanneer nog geen jaar later ds. Wolff sterft, is de vriendschap der twee vrouwen al zo hecht, dat voor beiden een verder samenwonen en werken de aangewezen weg is. Ze vestigden zich eerst in een huurhuis te De Rijp, maar toen ze tengevolge van de drassige omgeving daar herhaaldelijk door
derdedaagse koorts bezocht werden en een erfenis Aagje in
de gelegenheid stelde het buitentje Lommerlust bij Beverwijk
te kopen, verhuisden ze daarheen.
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Na 1777 kennen we Betje Wolff alleen nog als schrijfster van
een paar onbelangrijke rijmbrieven, als vertaalster en organisch deel van de twee-eenheid Betje en Aagje, waaraan wij
de eerste Nederlandse roman in moderne zin te danken hebben. Wanneer we bier voor zover mogelijk getracht hebben
de levensgeschiedenis van Betje Wolff alleen te geven, dan
was dat natuurlijk omdat wij in haar wel de drijvende kracht
van die twee-eenheid menen te mogen zien, ook zonder daarvan het mathematisch bewijs te kunnen leveren. Want de
vriendinnen zijn nooit verder gekomen dan het plan om bij
gelegenheid eens op te tekenen, wat van de een, wat van de
ander was. Het is n.l. opmerkelijk, dat bij een dergelijke literaire samenwerking de lezers de onderlinge rolverdeling een
veel belangrijker kwestie vinden dan de schrijvers zelf. Opmerkelijk, maar niet onbegrijpelijk, ook zonder dat men een
wederzijdse verootmoediging in liefde of vriendschap van de
beide auteurs veronderstelt. Want het gaat hier niet om inschikkelijkheid en zelfverloochening, maar om een grote gemeenzaamheid van inzicht en smaak : het is veel moeilijker
het werk van een ander te adopteren dan afstand te doen van
het stukje ijdelheid, dat in het literaire eigendom steekt. In
de betrekkelijk zeldzame gevallen, die er van bekend zijn,
was een gemeenschappelijke jeugd of een huwelijk de basis
van die gemeenzaamheid, maar bier gaat het om twee vrouwen, die het vormende deel van haar leven al achter de rug
en die bovendien het voor die tijd niet gering te achten bezwaar van een aanmerkelijk standsverschil te overbruggen
hadden: „dewijl zij door de voorzienigheid niet in dien rang
geplaatst is, waarin ik mij bevinde, buiten mijn toedoen,
dunkt mij, dat het zo zagt, zo vriendelijk zoude zijn zulk een
mensch te gemoet te gaan", schreef Betje voor de eerste verzoenende ontmoeting. Het is waar, ze had al eerder getoond
te beseffen dat zulke verschillen tegenover spontane gevoelens moesten wegvallen, toen ze, tegen heel de Beemster beau
monde in, de vrouwe van Foreest in bescherming nam, die,
weduwe en moeder van acht kinderen, met een katholieken
boerenzoon hertrouwde. Deze beide vrouwen moeten in elkaar nog iets meer gevonden hebben dan de vergoeding voor
het gemis der vereenzaamden alleen. Voor Aagje, wier schrandere geest boven haar geestelijk rantsoen van „zedelijke
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theologie", wier collegiants-individualistisch zelfbewustzijn
boven haar koffie-en-thee-handeltje uitging, opende Betje de
deur naar de cultuur, op Betje onder wier vinnigste polemiek
de onzekerheid van haar geknakt zelfgevoel bleef sidderen,
moet het rustig zelfbewustzijn van deze in eenzaamheid en
dienstbaarheid opgegroeide vrouw, die even gemakkelijk ongelijk kon bekennen als terechtwijzen, een diepe en zegenrijke invloed hebben gehad.
De eerste vrucht van haar samenwerking — afgezien van een
reeks gebundelde „Brieven over verscheidene onderwerpen",
is voor ons wel het minst toegankelijke deel van beider werk
geworden, maar daarom juist als tijdsverschijnsel wel belangrijk : de drie deeltjes : „Economische (d.i. huishoudelijke)
Liedjes" van 1781, die voor 1792 zeven herdrukken beleefden. Vanwaar die populariteit van „gedichten" (zijzelf spreken van het Rijmwerk, dat zij „in vredesnaam ter liefde van
ons Vaderland" ondernemen), gedichten, die ons nu volkomen ongenietbaar voorkomen?
Betje en Aagje behoorden tot de burgerij, die zij, ook in haar
romans, uitsluitend vertegenwoordigen. Al wat zij als redelijke denkbeelden aanhingen, vond oorsprong en weerklank
in die burgerij. Houden ze zich zowel in haar werk als in
haar brieven bezig met wat daar boven of beneden staat, dan
is dat kennelijk voor haar het andere. En naarmate de belangen der burgerij duidelijker uitdrukking vinden in de partij
der Patriotten, worden zij als vanzelf van gematigde Orangisten tot gematigde Keezen. Tot de redelijke denkbeelden
behoorde in de cerste plaats het begrip der mensenwaarde,
de christelijke gedachte der gelijkheid tegenover God in het
aardse geprojecteerd. In deze gelijkheidseis moet men echter,
wel to verstaan, noch een herleven van Wederdoperse idealen
noch een vooruitlopen op socialistische voorstellingen zien, al
zouden de laatste er de voortschrijdende consequentie van
zijn. In de patriotse sfeer werd de mensenwaarde aangetast,
wanneer de mens tot een ding verlaagd werd : in 1790 vertaalde Betje het werk van den Fransen predikant Frossand
over : „De zaak der Negerslaven en der Inwooneren van
Guinea", maar verder liet het ideaal zich alleen verwezenlijken op grond der erkenning van een „noodzakelijkheid der
zeer onderscheiden staaten, rangen en uitdeeling van goede-
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ren" en niets was, juist voor de betrokkenen zelf, noodlottiger
dan zich tegen die natuurlijke bedding te keren: „Hij, die
dankbaar is, is blij."
Naast de verplichting van meer ontwikkelde en gegoede burgers om den minderen man een menswaardig bestaan te verzekeren, zag Betje daarom, zoals zij al eerder in een artikel
over „Het Lezen der Dienstboden" betoogd had, de plicht
hem van speciaal voor hem geschreven lectuur te voorzien,
die hem niet uit zijn milieu rukte. Waar nu de beide vriendinnen, zelf zanglustig van aard, zagen, dat er naast de geimporteerde Franse en Italiaanse salon-liederen, voor het
yolk alleen de keus bestond tussen het geestelijk lied en wat
zij „de moordenaartjes" noemen, meenden ze zelf haar opdracht te moeten vervullen en de „ambagtsluidjes" gelukkig
te maken met een bundel liederen met aangegeven zangwijsjes, zoals : „De dankbare Dienstmeid", „De oude Keukenmeid", „De vergenoegde Tuinman", „De verblijde Vader",
„Het Vischwijf", „De zorgvuldige Moeder", enz. enz.
Of inderdaad door vatenwassende dienstmeisjes en kloppende schoenlappers deze liedjes op de wijze van „Prins Robbert was een gentleman" of „ Je vais te voir, charmante Lise"
zijn uitgegalmd, vertelt de historie niet, maar wel schreven de
dichteressen zelf in een voorbericht: „meermaal zijn wij vereert geworden met een Liedje uit deeze verzameling gezangen door een fraaije stemme en gespeelt door tedere, voor het
Clawier gevormde vingertjes".
Het vermogen van de burgerij om zich in het gelukkig lot van
de schamele medemens te verplaatsen bleek overigens niet
onbeperkt : „Twaalf leerredenen en eenige Gebeden ten behoeve van den gemeenen man" van 1782 vonden weinig aftrek en werden geheel overschaduwd door de in hetzelfde
jaar verschenen eerste Nederlandse roman „De Historie van
Sara Burgerhart". In de ontstaansgeschiedenis van de moderne roman heeft de vrouw een belangrijke rol gespeeld.
Franse en Engelse schrijfsters kwamen in de 2e helft van de
I 7e eeuw al het eerst met vrije, aan Been heersende stijl gebonden prozaverhalen uit haar eigen omgeving voor den dag
en wanneer al de Engelse schrijver Richardson uit het midden van de 18e met recht als de grondlegger van de burgerlijke roman geldt, het honigzoet pharizeisme van den braven
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boekdrukker, die de afgod van zijn eeuw werd, was voor het
nageslacht allang ongenietbaar geworden, toen de zuivere
onbevangenheid van een Jane Austen, de gezonde mensenkennis van een Wolff en Deken nog weinig van hun frisheid
verloren hadden.
De voornaamste personen uit „Saartje Burgerhart" en de
twee jaar later verschenen „Historie van den Heer Willem
Leevend" behoren tot de betrekkelijk schaarse figuren uit
onze nationale voorstellingswereld. Bij Saartje Burgerhart
kwam de vrouw in onze beschavingsgeschiedenis voor het
eerst in het voordeel, waar ze tot nu toe altijd gehandicapt
was geweest doordat ze — wilde ze gehoor vinden — moest
meespreken in een stijl, die zij zelf niet had helpen vormen,
stijl niet alleen in de zin van schrijftrant, maar de vormenstijl
van heel het openbare leven. Tot op dat ogenblik was de literatuur — afgezien van de lyriek — van uit dat openbare leven
gezien: de literaire figuren zijn goden, koningen, helden,
schurken en duivels. Het plechtig maskerspel van het klassicistische drama met name was zo door en door onvrouwelijk,
dat geen vrouw zich zelfs maar aan de namaak ervan gewaagd heeft. Wanneer Richardson het eindelijk waagt de
burger tot held te maken, och arme, wat een brave statigheid van een burgerheer wordt zijn Grandison dan! En nu
komen deze twee vrouwen en overzien het levenstoneel eens
van uit de coulissen. „Nu ja, hij dient mij niet vergeefsch",
schrijft Alida Leevend van haar waardigen echtgenoot, „alle
daag doe ik zijn stropje om en den rok aan; och ja, met mijn
eigen handen. Ik maas nu zelf wel eens een steek in een zijden
kous, zonder hem te prikken, zonder ooit meer zijn bovenkous aan zijn onderkous vast te hechten. Zo net als een Bruigom dril ik hem op; en dan zeg ik met Nebuckadnezar (wat
naam is dat!) Is dat niet het groote Babilon 't welk ik gebouwd heb ter ere mijner Heerlijkheid!" 0, zeker, er schuilt
hier een gevaar, niet alleen voor de reputatie aan de Beurs
van Alida's echtgenoot. Dit onbevangen ontluisteren van de
stijl, dit huffs-, tuin- en keuken-realisme, is het niet uitgelopen
op... de damesroman? En toch: het is als een tweede appel
van de boom der kennisse, geen pralende paradijsappel, maar
een glimmend-rood sterappeltje en ook het inzicht dat we
met deze zondeval verwierven willen en kunnen we niet meer
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missen. Want is het niet altijd weer in literatuur en leven
deze ontluisterende onbevangenheid, die ons de ware verhevenheid leert onderscheiden van de holle opgcblazenheid ?
Verouderd zijn de romans van Wolff en Deken voor ons vooral in hun ethiek, met name in hun sociale ethiek, aangezien
die geheel en al door de geest der i 8e-eeuwse burgerij bepaald
was, een geest, die met overtuiging voor vrijheid, verdraagzaamheid en ontwikkeling opkwam, maar die het verder
voortschrijden van de machten, die hij zelf had opgeroepen,
kon kennen noch erkennen. Maar hun historische waarde
heeft daar bij gewonnen. De patriotten hebben over het algemeen een „slechte pers" in onze geschiedschrijving. Dat
ligt ten dele aan de tendentieuse voorstellingen van een eng
nationalistische geschiedschrijving, die geen begrip had voor
een patriottisme, dat zich verbroederde met de Franse overheersers. Maar ook hieraan: het patriottendom was de eerste
politieke beweging zonder kerkelijke inslag en die het dan
ook zonder de oude zware galm der kerkelijke leuzen stelde,
waarvan men al lang afgeleerd had de consequente toepassing te eisen, die aanhangers en tegenstanders van de nieuwe
leuzen van vrijheid en gelijkheid verwachten en waarvoor ze,
gelijk gezegd, weldra terug zouden schrikken, zoals vorige geslachten voor de maatschappelijke consequenties van het
christendom teruggeschrikt waren. Daardoor kregen de patriottenleuzen gezien in het licht van de maatschappijgeschiedenis der 19e en Zoe eeuw licht een wat holle klank, was men
geneigd er met ironische verkleinwoordjes over te gaan spreken en vertonen oprechte bewonderaars van Wolff en Deken,
zoals mej. Naber in haar overigens uitstekend bock over de
beide vriendinnen, de neiging haar zoveel mogelijk van die
compromittante beweging los te maken. Volkomen ten onrechte naar het ons voorkomt. Zij waren in haar hele ontwikkeling, in haar werk en leven „hoe Lams Menist in het
politieke" ook typische representanten van de t8e-eeuwse
vooruitstrevende burgerij, die zich politiek organiseerde en
voor zijn rechten streed in de patriotten-beweging. De grote
gedachten van de t 8e eeuw : de verwerping van dogmatisch
en autoriteits-geloof, de gedachte van verdraagzaamheid en
mensenwaarde en van de principiele opvoedbaarheid van de
mens, gedachten die men niet naievelijk als „de" vooruitgang
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hoeft aan te merken, om te beseffen welke onafzienbare velden van menselijke ontwikkeling ze openlegden, hebben zij
enthousiast aanvaard en uitgedragen. Geen beter bewijs van
haar overtuiging, dat deze gedachten onverbrekelijk samenhingen met de politieke actie der patriotten is haar uitwijken
naar Frankrijk in 1787, allerminst noodzakelijk door een politieke rol, die zij niet gespeeld hadden, maar de noodzakelijke consequentie van het inzicht, dat het verbond van
Oranje en de Oligarchic, steunend op de Pruisische reactie,
zich niet slechts tegen een politieke groepering had gekeerd,
maar tegen de Vooruitgang zelf. Typische vertegenwoordigsters van de i 8e-eeuwse burgerij waren zij, inzoverre ze zich,
slechts geleidelijk en door de feiten wijs gemaakt, van den
stadhouder los maakten, in zoverre ze de gedachten van haar
grote tijdgenoten, van Rousseau, Voltaire, Lessing, die over
de eigen eeuw heen keken, nooit zonder voorbehoud aanvaardden, omdat haar beperkte en beperkende huisvrouwennuchterheid eerder de voor de burgerij gevaarlijke consequenties zag dan de enthousiaste zangers van het „Ca ira".
Zo konden zij, gedragen door de grote denkbeelden van haar
tijd, door de optimistische gedachte van de opvoedbaarheid
van de mens vooral, haar romans schrijven, die, toegegeven,
nergens in een grootse verbeelding menselijke gestalte aan zo
een denkbeeld gaven of het dramatische conflict van mens en
idee, maar wel in een onbevangen realisme de schamele mens
zoals hij reilde en zeilde aan een practische interpretatie dier
idealen toetsten, een bonte optocht van tijdsgestalten: de vaderlandse koopman, de predikant, de huisvrouw, het menisten-zusje en de fijne broeder, de salet-juffer en de „petimaitre", de student en het meisje-van-buiten, een „Canterbury-tales", een Tapijt van Bayeux van de Hollandse 1 8eeeuwse burgerij. Haar eerste roman was dadelijk haar meesterwerk. Dat zijn meer eerste romans, gewoonlijk uit hoofde
van een beperkt-autobiografische begaafdheid vandenauteur.
Hier lag het anders, al zijn er in de avonturen van Saartje
zeker jeugdherinneringen van Betje Wolff verwerkt. Maar de
aard van dit werk is vreemd aan de climax: die ontbreekt in
de verhalen evenzeer als in de ontwikkeling van de schrijfsters. Men heeft gezegd, dat compositie haar zwakke kant
was. Beter zou misschien zijn: dat er aan haar werk zo weinig
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te componeren viel, want wat wij de „compositie" van een
waarlijk groot kunstwerk noemen is toch eigenlijk niet een
kunstig samenvoegen van gegevens, maar het doen uitkomen
van de organische bouw van een schepping, die als eenheid
ontstaan is. Zo een schepping zijn de romans van Wolff en
Deken niet en het getuigt voor haar stijlgevoel, dat zij de
resultaten van haar wandelende waarneming in het land der
burgers in die los samenhangende reeksen van brieven hebben neergeschreven en niet naar een samenvattende blik gestreefd hebben, waar ze de hope uitzichttop niet konden beklimmen. Wel verleidde het succes van haar eerste roman
haar tot de misvatting, dat men zo een literaire optocht de
zes delen van „Willem Leevend" of „Cornelia Wildschut"
lang zou kunnen voortzetten, zonder dat het publiek langs de
kant iets van zijn geduld begon te verliezen.
Zo lang zij in Nederland waren, hadden de beide vriendinnen op haar buitentje te Beverwijk de politieke strijd met
grote belangstelling gevolgd en daar ook in geschrifte van
getuigd : „Den Edelen Capellen / Hij deed de Drostendiensten / Van slavernij het teeken, / 't Versmaadlijk, drukkend
teeken, / van vrije menschen heffen, / Vernietigen, verfoeien"
schreef Betje in „De Natuur is mijn zanggodin". Maar van
directe betrekkingen met de leidende patriotse kringen blijkt
niets en wanneer zij naar Frankrijk uitwijken, vestigen ze
zich ook niet temidden der andere emigranten te Brussel en
Noord-Frankrijk, maar te Trevoux in Bourgondie, waar zij de
tien jaren van de Franse revolutie en haar eerste uitstraling
over Europa doorbrengen in de betrekkelijke rust van geboeide en wat haar vaderland betrof, gespannen afwachtende
toeschouwsters. De reeks van liedjes, leerzame geschriften en
— wat Betje betreft — vertalingen, die zij met haar laatste
roman „Cornelia Wildschut" van hier uit de wereld inzonden,
vonden nog wel hun weg naar de vaderlandse persen, maar,
blijkens het uitblijven van herdrukken, niet meer naar het
hart van een publiek, dat in de vaart der adembenemende
gebeurtenissen, een snelle ontwikkeling doormaakte.
De omwenteling van 1795, maar niet minder het bankroet
van een familielid, dat haar vermogen in de val meesleepte,
dreef de vriendinnen naar Holland terug. Zij vestigden zich
in Den Haag, waar ze gesteund door behulpzame vrienden,
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kampend tegen ziekte en ouderdom, de een steeds aandoenlijk vervuld van zorg om de ander, met hard werken van de
ene dag in de andere kwamen. De overgevoelige Betje door
een reeks van pijnlijke kwalen gekweld, gedrukt door de weinige belangstelling, die haar oorspronkelijk werk, dat minder
opbracht dan vertalingen, nog vond, kreeg opnieuw ruimschoots kans zich een „filosofe" te betonen en doorstond de
proef met haar ongedoofde glimlach tot de dood haar in
November i8o4 verloste. Aagje overleefde haar niet meer
dan acht dagen.
Men huldigde haar nagedachtenis met lofredes en lierzangen
en een, voorlopig niet uitgevoerde, opdracht voor een levensbeschrijving, maar haar werk bleef bij de boekverkopers liggen en als Betje het lamlendige eerste kwart van de ige eeuw
had meegemaakt, zou ze zeker gevraagd hebben of ze met de
oude meubeltjes op de rommelzolder der natie waren gezet.
Er zijn groter geesten geweest, die zo een tijd lang uit de aandacht van het nageslacht terugweken om dan door een volgende generatie als een nieuw en levend bezit te worden terug
gevonden. Van dat formaat is Betje Wolff niet geweest. Haar
werk behoort onherroepelijk tot de historie, maar — als wij
nog even molten vasthouden aan een vergelijking die in de
geest van haar realisme ligt — het nageslacht heeft tussen veel
waardeloze tierlantijnige lichtkronen en buikige ladenkasten
op de nationale rommelzolder in Saartje Burgerhart en
Willem Leevend een paar sierlijke en degelijke stukken antiek
ontdekt, die het voorlopig niet uit het gezicht zal plaatsen.
Haar werk behoort tot de historie, maar niet alleen in die
zin, dat het verouderd is, maar ook in deze : dat het een wezenlijk en onmisbaar element vertegenwoordigt in onze cultuurgeschiedenis, want zolang de geest van Betje Wolff vaardig blijft om iederen waardigen Adam haar kleine rode appel
onder de neus te houden, kan de ernst niet tot huichelarij en
half-zachtheid worden en de stijl niet tot rimram verstarren.
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DIRK COSTER

Al bladerend...

Indien ik geen liefde had.
i Korinthe 13

Toevallig bleef ik verwijlen bij deze beroemde passage in de
brief van Paulus. Gedurende zoo° jaar met wijding eindeloos geciteerd, herhaald, door ieder mensch gekend. Een
extatisch woord der liefde. Ook ik heb er altijd eerbied voor
gehad.
Maar vreemd, dat me deze passage ineens volstrekt niet meer
bevredigt. Er zijn wereldbeheerschende woorden — de Bergrede en ik zou haast zeggen: helaas ook deze extatische uitbarsting over de liefde. Ik gebruik opzettelijk de leelijke,
maar meer preciese nieuwe vertaling:
En nu zal ik u een nog voortreffelijker weg wijzen. Al sprak
ik met al de tongetaal van menschen of engelen, dan was
ik nog, indien ik geen liefde had, een schetterende trompet
of een rinkelende cymbaal. Al bezat ik profetische gave,
kende al de geheime heilswaarheden en had alle wetenschap, ja, al had ik zulk een sterk geloof dat ik bergen kon
verzetten, — indien ik geen liefde heb, ben ik niets. Zelfs al
gafik mijn heele vermogen aan aalmoezen weg en leverde
mijn lichaam over om verbrand te worden, baat het mij
niets.
De liefde is lankmoedig, enz.
Ik kan hierin niets anders zien dan een vorm van verkrampte rhetoriek. Lugubre, gevaarlijk. Niet om te bedenken
welke verlammende uitwerking dit moet gehad hebben in den
loop der eeuwen. Men zou het kunnen noemen: het imperialisme van de liefde. Er is iets van een slangenblik in dit proza,
een dreigende bezwering: heb lief, of verga. — Want zelfs het
natuurlijke menschelijke feit van niet-genoeg-liefhebben
wordt met verdoemenis bedreigd. Men moet dit alles precies
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omkeeren om een menschelijke waarheid te bereiken. B.v.
„Ik heb de liefde niet of niet genoeg, ik heb die genade bij
mijn geboorte nu eenmaal niet meegekregen, maar uit eerbied voor de liefde doe ik werken van barmhartigheid, onthoud me van daden van liefdeloosheid en wreedheid." —
Men zou zoo zeggen: zeer zeker een belangrijke prestatie.
Maar neen, de geestdrijver die Paulus is, krult zijn lippen
van verachting en verdoemt me. Ik tracht zoo goed mogelijk
te spreken van dingen die ik schoon vind („de taal der
tongen") en die ik wellicht mis doch innig wensch, — maar
in Paulus' oogen glinstert het dreigend en hij grauwt me
toe: het baat niet. Deze sombere dreigtoon! die zich niet
ertoe bepaalt zich te verzetten tegen het positieve kwaad, en
de positieve booze wil, maar die ook de goede wil in zijn
vervloeking betrekt. Waarom? In naam waarvan wordt de
goede wil verdoemd, het eenige wat de mensch ten slotte heeft
en waarin hij een weinig vrij is ? Ten slotte in naam van Paulus'
eigen twijfelingen aan de kracht van zijn eigen liefde. Dat
is het sombere geheim van deze Corinthiersbrief. Zijn zelfkwelling, kwelling niet genoeg liefde te hebben en te kunnen
geven, heeft Paulus als een verlammende eisch over de
menschheid neergelegd. Paulus sprak hier tot zich zelf,
schrijft tot zichzelf, zich van pijn innerlijk krommend. Feitelijk moet men hem zoo lezen: soms boor ik mij gelijk de
engelen spreken, maar ik vervloekte, ben gelijk een luidende
schel, want ik heb de liefde niet of niet genoeg. En zoo ze
mij straks wellicht terwille van het geloof verbranden zullen
— het zal misschien vergeefs zijn, want ik zal het misschien
sidderend van haat ondergaan.
Hoe heeft Paulus daarmede het werk van zijn zachte
klare meester Christus plotseling verduisterd. Van hem of
aan begint de groote verwikkeling, en wordt de blijde boodschap een gewetensdrama, met ontveinzing, gewrongenheid
en gespletenheid. Paulus' geestelijk nageslacht is duidelijk
geteekend: het was de inquisitie, het was Calvijn, het was
de Russische pope die Gogol de waanzin in dreef, het was
Dostojevsky, eenerzijds de begrijpende, de menschenscheppende, andcrzijds de zich zelfkwellende, de verkrampte, uit
welke krampen de volslagen irreèele figuur van S t a frog in
ontstond, geladen van zijn eigen schrik en zelfaanklacht, —
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alien kortom die hun zelfverwijt en de onmogelijke
eisch aan zichzelf tot een verlammende eisch
aan anderen omsmeedden.
Men zou ook trouwens een boek kunnen schrijven, getiteld:
de Geschiedenis van het menschelijk Zelfverwijt in den loop
der tijden. Dat dit boek dan ook gedeeltelijk een soort van
Godsdienstgeschiedenis zou zijn, kan onvermijdelijk geacht
worden.
„Onmogelijke eisch", zeer zeker, want de mensch is niet
gehouden meer liefde te geven dan hij kan; dit quantum
liefde werd reeds negen maanden voor zijn geboorte bepaald. Hij is echter gehouden eerbied te hebben voor de
liefde. En daarin is hij vrij. En meer is voor een goede
samenleving niet noodig. Want eerbied voor de liefde beteekent: daadwerkelijke welwillendheid en zich onthouden
van daden van wreedheid.
De verwoesting in de karakters door het imperialisme
der liefde is onberekenbaar. Een der aanleidingen tot de
misdaad is zelfs deze vertwijfeling aan de liefde in zich
zelf. Vooral in de Middeleeuwen met hun allerstrengste
eisch trad deze vorm van misdadigheid (misdadigheid uit
wanhoop) zeer sterk op.
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IX
De beschaving als worsteling, uitdaging die aanvaard, beproeving die doorstaan wordt, dat is een van de grondopvattingen van Toynbee, een opvatting die de grote dichters, de makers van het boek Job, Goethe in z'n Faust, hebben aanvaard
voor het individu, doch die ook voor de maatschappij geldt.
De opvatting kan niet meer dan een gemeenplaats zijn over
„het nut der tegenspoeden", doch evenals ze in de handen
van grote dichters de diepste ontroering en bezinning kan
geven, zo kan ze ook in de handen van een historicus die haar
concreet en levend weet to maken, inderdaad een nieuwe kijk
op de historische ontwikkeling geven.
Hoe ziet Toynbee b.v. het ontstaan der Egyptische beschaving? Niet als het betrekken van een bij uitstek gunstig gelegen, vruchtbaar rivierdal, dat de mensen als „een geschenk van de Nijl" aangeboden werd. Integendeel, voor het
ontstaan der Egyptische beschaving was het Nijldal een
jungle met bijna ondoordringbare moerassen, vol wilde beesten, niet door mensen bewoond. Noord-Afrika en de NoordSahara waren vochtige savannah's, bewoond door jagervolken. Na de IJstijd droogt dit gebied uit. En nu ontstaan
allerlei mogelijkheden: de jagers trekken het wild achterna
naar het Noorden of Zuiden; ze blijven in het gebied als jagers, onder de miserabelste omstandigheden; ze worden nomaden met kudden vee; en tenslotte, ze dringen de rivierdalen binnen, aanvaarden de strijd met de jungle en worden
uiteindelijk landbouwers. Deze opvatting, dat zwervers, ten
dele jagers, ten dele nomaden, van de hoogvlakten naar de
oevers van de rivier gedrongen zijn, iedere stap met geweldige offers betalend, is Been constructie, doch ze wordt door
autoriteiten als Eduard Meyer, V. G. Childe, Newberry, H.
G. Lyons gedeeld.
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Naast de voorouders van de grondvesters der Egyptische beschaving, woonden stammen van het type der Dinka's en
Shilluks, die Zuidwaarts trokken, de tropische zone bereikten, en die tot op heden primitieve zwervers zijn gebleven.
Zij ontweken de uitdaging, terwijl de stammen van hetzelfde
ras en hetzelfde type die haar aanvaardden, een beschaving
maakten. Egypte is niet „een geschenk van de Nijl", zoals
Herodotus zegt, doch „een geschenk van den mens", aldus
Toynbee.
Op dezelfde wijze onderzoekt hij het ontstaan van andere beschavingen en hij laat zien hoe ze geen van alien te danken
zijn aan gunstige omstandigheden, doch integendeel aan een
ongunstige omgeving, hetzij van natuurlijke, hetzij van menselijke aard : aan ongunstige omstandigheden die overwonnen werden.
Daar waar de uitdaging niet aanvaard werd, bleef de wildernis, zoals men thans nog zien kan aan de boven-Nijl in de
Bahr-al-Jabal streek, of aan de Euphraat beneden Amarah.
Daar waar de menselijke inspanning verslapte, keerde het
oerwoud terug, zoals in Centraal-Amerika op het terrein der
Maya-beschaving, of op Ceylon waar gedurende 15 eeuwen
een beschaving van waterreservoirs en irrigatie bestond, of in
de Arabische oase-gebieden als Petra en Palmyra. Nu Ibn
Saoed, met behulp van de Westerse techniek, poogt deze gebieden weer te doen herleven, kan men eerst goed beseffen
hoe geweldig de inspanning moet zijn geweest van de mensen
die daar in de oudheid bloeiende beschavingen schiepen.
Zo kan men in Nieuw-Engeland dorpen zien die door de eerste kolonisten zijn gesticht, doch thans weer verlaten en door
de natuur heroverd. Maar de worsteling nodig om het dorpje
te stichten, staalde de mannen, die daarna het „Westen" veroverden. Oo
k de Romeinen, stichters van een wereldrijk, begonnen met het vruchtbaar maken van de Campagna, een
gebied dat zo moeilijk te bedwingen was dat het, toen het
door verwaarlozing weer tot een verlaten vlakte geworden
was, van de tijden van Livius tot ± 192o als een woestenij
heeft gelegen. In de strijd tegen de Campagna verwierven de
Romeinen hun beschaving.
De Romeinen begrepen dit in de tijd van hun opgang, ze
plaatsten hun troepen nooit in een aangename omgeving,
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doch steeds aan de bedreigde grenzen. Niet Capua, dat in een
heerlijke omgeving lag, is heerseresse over Italie geworden, doch
Rome. Ook in het rijk van Cyrus bleven de eigenlijke Perzen
op hun rotsplateau of in garnizoenen. Het Perzische plateau
was dan ook niet zo gemakkelijk te veroveren als het Perzische
rijk, en het verzette zich tegen de Romeinen, werd later de
kern van het rijk der Sassaniden, speelde een grote rol in het
rijk der Kaliefen en werd tenslotte tot het tegenwoordige Iran.
Daar waar de natuur alles schenkt, zoals in Nyasaland, blijven de mensen voortvegeteren. Primitieve volken blijven wat
ze zijn, tot ze in aanraking komen met een uitdaging, dan
stichten ze een beschaving — of sterven.
Men kan, de redenering voortzettend en de feiten onderzoekend, tot geen andere conclusie komen dan dat barre landen
een stimulus zijn voor de beschaving, en dat, van landen die
in elkaars buurt liggen, de minst aangename en vruchtbare
het 't verst brengen. Niet het vruchtbare Beotie, maar het
magere Attica werd „het Hellas van Hellas", Athene werd
door de onvruchtbaarheid van Attica tot handel en zeevaart
gedwongen. Zo werd ook Chalcidice dat, in natuurlijk opzicht, veel op Beotie leek, doch gebrek aan land had, terwijl
Beotie land in overvloed had, tot het stichten van kolonien
gedwongen, waarbij het Macedonia en Latium beschaafde,
terwijI Beotie het domste gebied van Griekenland werd. Zo
zien we, om nog een enkel voorbeeld te nemen uit de talrijke
die Toynbee geeft, in Palestina, hoe de oorspronkelijke bewoners van het land, door Filistijnen en Hebreers, verdreven
worden naar een klein stukje barre rotskust tussen de Libanon en de zee. De Filistijnen, afstammelingen van de Minoische zeevaarders, nemen de vruchtbaarste vlakten in bezit, worden landbouwers zonder enige betekenis voor de beschaving. De oorspronkelijke bewoners leren van de Filistijnen de zeevaart, doch zij ontwikkelen deze, worden tot Pheniciers, grotere zeevaarders dan de Minoische zeelieden en als
zodanig van de grootste betekenis voor de cultuur. De Hebreen, die het onvruchtbare heuvelland van Juda en Ephraim
bezetten (en niet die Hebreen die op de vruchtbare weiden
van Transjordanie bleven) hebben de wereld het monotheisme gegeven en zij zijn van de drie Palestijnse volken het belangrijkst geworden voor de wereldcultuur.
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X
Beproevingen van allerlei aard werken stimulerend op de beschavingsmogelijkheden. De moeilijkheden verbonden aan
het ontginnen van nieuwe bodem, zijn een zodanige stimulans dat we als algemene regel zien: een nieuwe beschaving
ontstaat in een nieuw gebied of in een minder belangrijk gedeelte van het oude gebied. Zo vinden we de Helleense beschaving, die met de Minoische verbonden is, juist het minst
op Kreta en op de Cycladen, de kern der Minoische beschaving, doch in de rest van de Griekse gebieden. Zo ontstaat de
Hindoe-beschaving niet in het Indus-gebied doch in ZuidIndie, de Verre-Oosterse beschavingen (verbonden met de
Chinese die het Hoangho- en later het Jangtsekiang-gebied
beheerste) ontstaan niet in die gebieden doch in Zuid-China
(Kanton) en in Japan.
Wel de sterkste stimulans van dit type is de overzeese kolonisatie, ook en vooral omdat door de scheepsverbanden waarin
kolonisatie plaats vindt, het oude stamverband gebroken
wordt, gemakkelijk stam- en rasvermenging plaats vindt en
inplaats van het „bloed", de gekozen leiders als de voornaamste band tussen de kolonisten gelden. Dat Carthago
zooveel belangrijker werd dan Tyrus, Syracuse van veel meer
betekenis dan Corinthe, dat de onbetekenende Etrusken uit
de Levant, als kolonisten in Italie de beschaving in Latium
(Rome) brachten, zijn evenzoveel bewijzen hiervoor, als het
feit dat het Griekse epos ontstond bij de kolonisten van Jonie,
het Teutoonse in Engeland (Beowulf), het Scandinaafse op
IJsland. Dat de Griekse stadsstaat bij de kolonisten van Jonie,
Dorie en Aeolie ontstond, uit een nabootsing van de scheepsgemeenschap, en eerst later in het moederland ingevoerd
werd, is een ander belangrijk voorbeeld.
Een andere stimulans is het stoten op sterke militaire tegenstanders die het opkomende yolk een ernstige nederlaag toebrengen waardoor het bijna vernietigd wordt. Zo'n nederlaag dwingt tot reorganisatie van de ganse maatschappij, tot
vernieuwing op bijna alle gebieden. In de geschiedenis van
de Romeinen (nederlaag tegen de Galliers, Hannibal-oorlog)
in die der Osmanen (nederlaag tegen Timoer) van Pruisen
( Jena) en in tal van andere gevallen vindt men deze stimu-
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lerende werking, waarvan het klassieke voorbeeld de reactie
van Hellas op de Perzische bedreiging is, die tot de bloei van
Hellas, maar vooral van Attica dat het meest geleden had,
tweemaal verwoest werd, leidt.
Maar niet alleen de plotselinge nederlaag, ook en meer nog het
leven onder voortdurende druk, werkt stimulerend. De betekenis van bedreigde grensgebieden („marken") voor de beschaving is overweldigend groot. Bijna altijd komt de beschaving uit de marken van een maatschappij en niet uit het veilige binnenland, zoals Toynbee met een overvloed van voorbeelden aantoont. Reeds in Egypte zien we hoe OpperEgypte als mark tegen de Nubische barbaren en de Delta als
mark tegen N.W. Afrika en Z.W. Azie, de twee kernen vormen voor de twee rijken die zo a 3o onafhankelijke staten in
zich verenigen, terwijl later het ene rijk Ramses als hoofdstad
krijgt, van waaruit de verdediging van Egypte tegen de Hittitische volksverhuizing geleid wordt.
Zo ziet Toynbee de verovering van China door de Mandsjoes
als een Chinese burgeroorlog, waarin de reeds gesinifieerde
Mandsjoes van uit hun gebied, dat de Noordelijke mark van
China is, de rest van het rijk aan zich onderwerpen. Zo ligt
het zwaartepunt van Rusland eerst aan de boven-Dnjepr en
de opper-Wolga tegen de Finse druk, dan aan de benedenDnjepr tegen de Mongoolse druk. Als in de i 7e eeuw de druk
uit het Westen (Polen, Zweden) hevig wordt, komt het
zwaartepunt claar te liggen (St. Petersburg), terwijl in 1918
als de druk nog groter wordt, Moscou als bedreigde mark het
centrum der revolutie en de nieuwe hoofdstad wordt. De betekenis van de door Karel de Grote gestichte marken, van
Oostenrijk als mark tegen de Ottomanen, is bekend genoeg.
Maar ook Parijs is als mark tegen de Noormannen — evenals
Londen — van overheersende betekenis geworden. Verdwijnt de druk, dan zien we het verval van de mark intreden,
indien intussen geen andere druk is ontstaan of een geheel
nieuwe situatie geschapen. Spanje en Oostenrijk na het verdwijnen van de Moorse en de Turkse druk, zijn voorbeelden
van dit verval.
In het algemeen is het verkeren in een uitzonderingspositie
als deze ongunstig is, steeds een aansporing om zich „schrap
te zetten", verachte minderheden, non-conformisten, slaven,
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leden van verachte kasten, ontwikkelen veelal in de beroepen
of posities die ze nog mogen of kunnen bezetten, zoveel
energie dat ze weer tot een macht worden, terwijl ze ook dezelfde beperkingen vertonen. De Katholieke Levantijnen die
in Turkije in een Ghetto moesten leven, de Svoboda-protestanten in Rusland, de Hollanders op Decima, vertonen dezelfde karaktertrekken als de Joden uit de Ghetto's, en ook
dezelfde eenzijdige ontwikkeling en begaafdheid. Waar de
Joden als partners beschouwd werden, zoals in het oude
Turkije, ontwikkelen ze een materiele macht en een cultureel
zelfbewustzijn. „ Joodse ethos is noch aan ras noch aan religie
verbonden, doch is een psychische variante die afhankelijk
is van het gedrag der niet-Joden." Hetzelfde ziet men b.v. bij
de Quakers in Engeland, die vroeger, in een uitzonderingspositie geplaatst, zich afzijdig hielden van het openbare leven
en zich concentreerden op handel, industrie, culturele bezigheden, doch die later, toen de uitzonderingsbepalingen wegvielen, hun afzondering meer en meer opgaven.
We zien bier reeds dat een stimulans zeer gemakkelijk tot
eenzijdigheid, tot overspanning van bepaalde trekken, tot
pathologische eigenschappen kan leiden. Het meest bekende
verschijnsel op dit gebied dat veelvuldig in marken aangetroffen wordt, is het militairisme. De wet van uitdaging en
aanvaarding, van aanval en verweer, gaat dan ook niet absoluut op. Een grotere druk geeft niet altijd een grotere energie,
men kan er ook onder bezwijken. De wet gaat alleen op voor
gemiddelden.
XI
Er zijn tal van voorbeelden van natuurlijke omstandigheden
die te zwaar waren voor de mensen. Zo was b.v. het NoordEuropese woud te zwaar voor de primitieve mens, die daarom in de duinranden ging leven of de bevroren toendra's opging (Lappen). Zo kwamen ook de Indianen niet klaar met
de Mississippi-wouden of de Galliers met de Lombardische
wouden, maar de Europese kolonisten in Amerika en de Romeinen in Lombardije wisten deze hindernissen te nemen. Zo
is het ook waarschijnlijk dat de verovering van de Egyptische
jungle eerst mogelijk werd toen de uitdroging van NoordAfrika reeds geruimen tijd bezig was. Enige eeuwen voordien
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zou het voor de primitieve stammen onmogelijk geweest zijn,
enige eeuwen later zouden de omwoners te gedegenereerd of
te zeer aan hun nieuwe omgeving aangepast zijn geweest om
nog een poging tot verovering van het Nijldal te wagen.
Hindernissen zijn dus nooit absoluut, doch alleen historisch,
te zien.
Een voorbeeld van een mislukt verweer tegen een druk door
mensen op mensen uitgeoefend, levert de geschiedenis der
Kelten. Zij beantwoordden de aanval door de Helleense beschaving op hen gedaan, overstroomden Italie, bezetten
Rome, vielen Griekenland en Klein-Azie binnen, veroverden
Frankrijk, Engeland, Spanje, doch werden door de Romeinen uit Italie, door de Antigoniden uit Griekenland, door de
Iberiers uit Spanje teruggedreven, en in Klein-Azie (Galatie)
omsingeld. Toen poogden ze nog eens, als bondgenoten van
Hannibal, Rome te vernietigen, doch toen deze poging mislukt was, was hun lot bezegeld. Caesar verovert Gallie en
Brittannie, hun laatste gebieden. Terwijl de Kelten deze
strijd om tot een eigen maatschappij te komen, voeren, beginnen ze, ondanks hun technische achterlijkheid, reeds een
eigen beschaving te ontwikkelen. Doch voor die beschaving
tot stand gekomen is, worden ze onderworpen en gehelleniseerd. Ziehier een beschaving die in de kiem gesmoord is door
een te sterke druk der menselijke omgeving.
De Scandinaafse beschaving gaat van Noorwegen naar IJsland in stijgende lijn, doch Groenland blijkt te zwaar te zijn
voor de Vikings, en ofschoon ze Amerika ontdekken, zijn ze
reeds te uitgeput om hiervan nog gebruik te maken. Op de
plaats waar de Noormannen faalden, komen 6 eeuwen later
de Engelsen en stichten Massachusetts, dat een leidende staat
in de Unie geworden is. Maine echter, dat ten Noorden hiervan ligt, is nooit van veel betekenis geworden, het was te onherbergzaam. Het veel gunstigere gebied ten Zuiden van
Massachusetts, „Dixie", is wel van belang geworden, doch
het heeft nooit de leidende rol van Massachusetts gespeeld.
Er is dus een „gulden middenweg", niet het onherbergzame,
niet het paradijsachtige, maar het moeilijke gebied heeft de
grootste kansen. Zo is b.v. ook Pruisen een gemiddelde tussen
het mooie land (Rijnland) en het barre land (Polen-Rusland).
De Schotten, die uit arme districten naar lerland uitweken,
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werden daar Ulsterlieden die streden en zich vermengden
met de Ieren, en in Ulster een veel hoger beschavings- en welvaartspeil bereikten dan de gewone Schotten. Van Ulster
gingen later veel landverhuizers naar Amerika, waar ze
Appalachia probeerden te koloniseren. De worsteling met het
gebergte en met de Indianen was echter te zwaar. De Appalachians zijn barbaren geworden, met ontelbare familieveten. Ze hebben hun contact met de zee verloren, werden
analfabeten, die niet alleen ver beneden de Ulsterlieden,
doch ook beneden de andere Schotten terugvielen — degeneratie doordat de worsteling te zwaar was. De gulden middenweg was hier Ulster; niet Schotland en niet Appalachia.
Zo kan de verwoesting door de oorlog leiden tot grotere bloei
(Athene na Perzische oorlogen, het herstel en de vernieuwing
op een hoger peil van Noord-Frankrijk na 1918) maar ook tot
vernietiging van de boerenstand, ophouden van de hogere
vorm van landbouw (verwoesting van Z.-Italie door Hannibal).
Daar waar een worsteling ontstaat tussen een gevestigde beschaving en een zich vormende beschaving, is de kans natuurlijk zeer groot dat de druk te sterk is voor de volken die
van barbaarsheid naar beschaving overgaan, zoals we reeds
bij de Kelten zagen. Een zelfde lot heeft de, zich in Ierland
vormende, hoogst merkwaardige Christelijke beschaving ondergaan in haar strijd tegen het Westerse Christendom. Dit
Ierse- of Ver-Westerste-Christendom was geestelijk reeds tegen Rome opgewassen, maar het bezweek onder het geweld
der Engelse koningen, die met Noorse hulptroepen Ierland
veroverden. Ook het Orthodoxe Christendom van KleinAzie en de Balkan, kon zich niet handhaven tegenover de
Islam, terwijl de Nestorianen er bijna in slaagden een VerOostelijkt-Christendom te scheppen in het gebied van de
Oxus-Jaxartes, doch tenslotte moesten ze zich aan de Arabieren onderwerpen, omdat ze ook van uit het Oosten bedreigd
werden door de Turgesjen. Uit vrees voor deze barbaren aanvaardden zij het oppergezag der tolerante Arabieren, doch
hun kansen op een eigen beschaving waren daarmee vernietigd. Een andere grootse poging tot het scheppen van een
eigen, Heidense, beschaving, door de Scandinaviers, heeft aanvankelijk een kans op succes als de Noormannen opdringen,
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in een linie die van Amerika tot Rusland in de breedte gaat
en tot de lijn Londen-Parijs-Constantinopel in de diepte,
doch meer nog dan het gewapend verzet is het hier de penetratie der hogere Christelijk-Helleense beschaving die te sterk
bleek te zijn; de Noormannen werden handelaars en Christenen en in woo gaat zelfs IJsland tot het Christendom over.
De zich vormende cultuur der Vikings had veel overeenkomst met die der Achaeers, maar ze faalde omdat de Westerse beschaving verhoudingsgewijs sterker was dan de Minoische.
Alleen als er een gulden middenweg, een gemiddelde tussen
het ontbreken van tegenstand en een te grote tegenstand aanwezig is, hebben we de juiste stimulans voor de groei van beschavingen. Dan „groeit" de beschaving. Maar hoe?
XII
Er is geen sprake van dat een beschaving, die eenmaal ontstaan is, vanzelf verder groeit. We kennen tal van gevallen
van beschavingen die na de geboorte tot stilstand gebracht
zijn, onvolgroeide beschavingen, in tegenstelling tot de 21
volgroeide, waarmee we reeds kennis maakten.
De onvolgroeide beschavingen komen tot stilstand, hetzij in
strijd met de natuur (Polynesiers, Eskimo's, Nomaden), hetzij in strijd met de menselijke omgeving (Spartanen, Osmanli).
Al deze gestuite beschavingen hebben dit met elkaar gemeen
dat ze een „tour de force" geprobeerd hebben, waarbij ze
vastgelopen zijn.
De Polynesiers konden juist de Oceaan oversteken, maar
nooit met de zekerheid die een regelmatig verkeer mogelijk
maakte. Een ontzettende inspanning was nodig voor iedere
tocht, zodat ze tenslotte, toen ze paradijsachtige eilanden
ontdekten, daar bleven zitten, hun zeevaartkunde verloren
en verstarden. De Eskimo's zijn naar het Noorden getrokken,
omdat ze zo jacht konden maken, zowel op land- als op zeedieren. Ze hebben een zekere beschaving ontwikkeld. Kajak,
harpoen, hondenslee, sneeuwschoen, winterhuis, sneeuwhuis,
getuigen van hun oorspronkelijke geest. Maar de tyrannie
van het klimaat belette een verdere ontwikkeling.
De Nomaden zijn die groepen die zich met behulp van de
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veeteelt op de steppen wagen en de landbouw hebben losgelaten. Aanvankelijk ziet dat er uit als een voorsprong op de
vastzittende mens, maar ze worden slaven van de steppe
waarin ze de eeuwige cirkelgang van zomerweiden naar
winterweiden blijven herhalen. Slechts in twee gevallen komen ze uit de steppe: als het klimaat opdroging van de steppen veroorzaakt en hen dwingt landbouwstreken binnen te
vallen; als de landbouwgebieden aan de grens der steppen
door verwarring een vacuum vormen, waarin zij binnengezogen worden. De aanvallen der Nomaden zijn hevig en dramatisch; maar er zijn ook tegenaanvallen, die minder dramatisch, doch dodelijk, zijn: het langzaam vooruitschuiven
van de grenzen der landbouw; daardoor zijn de nomaden
tussen Rusland en China doodgedrukt; in de Afrasische
steppe geschiedt het door de moderne techniek — nergens
heeft de nomadenbeschaving zich kunnen handhaven of ontwikkelen.
Een mislukking van geheel andere aard is die der Osmanen,
die een poging doen om de Orthodox-Christelijke en andere
niet-Mohammedaanse groepen in het Turkse rijk te beheersen door „menselijke waakhonden". Oorspronkelijk nomaden, veehouders, pogen de Turken hun rijk als een grote
kudde te beheren en ze kweken daartoe, uit slaven, de Janissaren, die niet alleen soldaten, maar ook bestuurders moeten
leveren. De slavenhuishouding van de Padisjah telt op het
hoogtepunt 86.000 mensen. De ondergang van dit systeem
begint, als men de aanvankelijke strenge selectie niet meer
handhaaft. Inplaats van steeds verse slaven, mogen de kinderen van Janissaren tot „waakhond" worden opgeleid; later
neemt men Mohammedanen uit het rijk zelf. De troep wordt
groter maar slechter: een wanordelijke luie bende zonder
militaire waarde, gevaarlijk voor de sultans, die uiteindelijk
gedwongen worden de Janissaren of te maken. De poging om
als Turkse minderheid de Mohammedaans-Christelijke
meerderheid (de slaventroep met vrouwen en kinderen telt
tenslotte ± 200.000 mensen; de feodale Turkse add 400.000;
de totale bevolking 3o millioen; de verhouding is dus 1 : 50,
als men add en Janissaren samentelt, ze is I : 15o als men
alleen de Janissaren rekent) te overheersen, een poging die
een nog grotere tour de force werd, omdat de Sultan ook de
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Turkse adel geen macht wilde geven en dus vrijwel geheel op
z'n Janissaren aangewezen was, deze poging dus, is mislukt.
Het Turkse rijk is zeer lang een ontzettend sterke militaire
mogendheid geweest, maar een eigen beschaving heeft het
nooit kunnen scheppen.
Een soortgelijk geval was Sparta, dat in Hellas lag, maar niet
van Hellas was, omdat het systeem van de mythische Lycurgus, de cultuur, de intellectuele opvoeding verwaarloosde,
waarmee Sparta zijn eerstgeboorterecht als Helleense staat
verkocht. De Spartanen veroverden Messenie, een yolk van
ongeveer gelijke kracht. Om dit yolk er onder te houden,
moest de hele Spartaanse maatschappij gemilitariseerd worden; het hele leven komt in dienst van de onderdrukkingsstaat. Het gevolg was dat de Spartanen, toen ze Athene verslagen hadden en wereldpolitiek moesten gaan voeren, niet in
staat waren tot civiele bestuurskunst; ze waren slechts soldaten, buiten hun milieu snel gecorrumpeerd. Hierbij komt
de grote mannensterfte in de oorlogen, het gebrek aan aanvulling etc. Op den duur verschrompelt Sparta, is het nog
slechts een archaisme in Griekenland, terwijl het gedurende
z'n gehele bestaan niets heeft bijgedragen tot de Helleense
cultuur.
Al deze gevallen zijn gevallen van aanpassing aan een bepaalde toestand, aan een bepaald milieu, waardoor geweld
wordt aangedaan aan de voornaamste eigenschap van de
menselijkegeest: het bijna alzijdig aanpassingsver mogen.
Een volkomen aanpassing aan een beperkte omgeving maakt
aanpassingen aan andere omgevingen onmogelijk: Eskimo's,
Nomaden, Osmanen, Spartanen houden op „mensen" te
zijn — ze zijn versteend. Ze hebben een statisch evenwichtsideaal. Er is een overeenkomst tussen deze gestolde beschavingen, de insectenmaatschappijen en de meeste utopieen
(Plato's Republiek vertoont dezelfde angst voor „gevaarlijke
ideeen" als de Spartanen en Osmanen, of als de Stalinisten,
Nazi's, Fascisten en Japanners). De mensen van de gestolde
beschavingen zijn verstard in automatismen. Er is dus wel
degelijk een probleem van de voortgezette groei der beschavingen.
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XIII
Voor Toynbee is het oude Prometheus-verhaal een van de
hoogste uitingen van dichterlijk inzicht in de gang der beschaving. Zeus is een „die-hard barbarian" maar met voldoende inzicht om te begrijpen dat hij Prometheus niet missen kan, omdat deze het bewegend beginsel is. Ontbreekt dit
dan komt de verstarring. Inspanning leidt altijd tot onvoorziene gevolgen, iedere overwinning van een tegenstand stelt
weer bloot aan nieuwe tegenstanders, die opnieuw moeten
worden overwonnen. leder succes roept een grotere worsteling op, er is geen blijvend evenwicht, geen volmaakt evenwicht, behalve de dood. Zo gaat de ontwikkeling verder. In
het psychische bestaat geen „richting" en geen „doel". Naderhand kan men altijd met teleologische of deterministische
uitleggerij komen, maar in werkelijkheid zijn er alleen „mogelijkheden", die al dan niet tot werkelijkheid zijn geworden
en zullen worden.
Wat zijn nu de criteria voor de groei van een beschaving? In
het algemeen beweert men dat geografische uitbreiding van
een beschaving een aanwijzing is voor haar beheersing van de
menselijke omgeving. Maar is ze evenredig met groei in wijsheid en inzicht? Geografische expansie is veeleer evenredig
met sociale vertraging en verzwakking. Ook gesmoorde en
gestolde beschavingen (Polynesiers; Ottomanen en Scandinaviers) hebben een aanzienlijke uitbreiding gehad zonder
ooit volgroeid te zijn. De Italiaanse renaissance van de 14e en
T 5C eeuw is schitterend, ofschoon haar gebied beperkt is; ze
breidt zich uit naar Engeland, waar ze in de 16e en 17e eeuw
al veel minder groots is; in de 17e en 18e eeuw laat Frankrijk
en in de 18e en 1 ge eeuw Duitsland met z'n „Aufkldrung"
een afgesleten beeld van de grote renaissance zien.
De kracht van de Helleense beschaving was het grootst in de
Perzische oorlogen, d.w.z. toen de uitbreiding van de Helleense beschaving tijdelijk tot staan was gebracht. De ontbinding komt in de tijd van Alexander de Grote en Rome, de tijd
van de grootste geografische expansie. Ook de Syrische beschaving heeft haar hoogtepunt (de Joodse profeten) in een
tijd van bedrangenis. Haar grootste geografische uitbreiding
is het Perzische rijk, dat geen geestelijk hoogtepunt vormt.

374

DE GANG DER GESCHIEDENIS

Doch als later de druk van Hellas en Rome begint, ontstaan
de Psalmen, het Nieuwe Testament, nieuwe hoogtepunten.
Er zijn echter ook gevallen van uitbreiding zonder dat ontbinding optreedt ; b.v. de eerste Helleense koloniale expansie,
of de expansie der West-Europese beschaving naar het Oosten (Pruisen, Hongarije) of die van de Orthodoxe beschaving
naar de Kaukasus.
Geografische expansie wordt vergemakkelijkt door de ontbinding van een beschaving. Als deze zich ontbindt in economische, technische, politieke, culturele elementen, kan een of
meer dezer elementen door een andere beschaving worden
overgenomen, zonder dat de overnemer het gevoel heeft de
andere beschaving over te nemen. Hij neemt een geweer uit
Engeland, maar niet de Constitutie, of een geweer en de constitutie, maar niet de diepere maatschappelijke gewoonten
die zorgen dat de constitutie en de geweren geen ongelukken
veroorzaken. Zolang een beschaving nog in kracht is, treedt
ze op als een geheel, is ze harmonisch.
Als kenmerken van ontbinding kan men zien het streven naar
het kolossale : de Pyramiden zijn de eerste ondergangsverschijnselen der Egyptische beschaving. Men vergelijke de
Griekse kunst met de Hcllenistische of de Romeinse. Ondergang is gekenmerkt door het besteden van geweldige hoeveelheden vitale energie voor het materièle, als een soort minderwaardigheidscomplex ontstaan door het gevoel van een geestelijk tekort.
XIV
Is de opvatting dan juist, dat een toenemende beheersing der
fysieke omgeving, een groei der techniek, het kenmerk is van
sociale vooruitgang. De Westerse opvatting is zo : we zijn van
het stenen tijdperk tot het machinetijdperk geklommen.
Toynbee heeft vele bezwaren tegen deze opvatting. Ze is in
de eerste plaats een te typisch product van onze eigen beschaving en onze eigen tijd. Bovendien kennen we uit het verleden voornamelijk instrumenten, geen psychische toestanden
die nu eenmaal niet bewaard kunnen blijven. Instellingen en
gevoelens uit praehistorische tijden zijn belangrijker dan de
techniek, maar ze zijn niet tastbaar, en we richten ons dus in
de geschiedschrijving naar het voorhanden materiaal. Dat de
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technische opvatting gemakkelijk leidt tot de opvatting van
groci in een onafgebroken lijn en van de beschaving als een
samenhangend proces, is een ander bezwaar. Bovendien, is
werkelijk de Mayabeschaving, die alleen stenen werktuigen
kende, de laagste, en de onze de hoogste. Ook volgens onze
opvattingen staat de Maya-beschaving hoger dan de bronsbeschaving in Peru. Men mag nooit vergeten dat in de techniek de eerste stap het moeilijkst is : boog en pijl zijn een
grotere intellectuele triomf dan de „Dikke Bertha". Het
vuur, het wiel, het temmen van dieren, het kweken van planten, het verwerven van een gearticuleerde stem, zijn technische prestaties die nog nooit overtroffen zijn.
Alle gestolde en gesmoorde beschavingen hebben een hoge
techniek ontwikkeld; de Polynesiërs als zeevaarders, de Eskimo's als vissers, de Nomaden als paardentemmers, de Spartanen als soldaten, zijn technische hoogtepunten. De palacolithische techniek was prof, maar we vinden prachtige tekeningen uit die periode; de neolithische techniek staat hoger,
maar de kunst ontbreekt. De Minoische beschaving die niet
verder kwam dan het brons, doch die uiterst verfijnd was,
werd verslagen door Dorische barbaren, die in het bezit van
ijzeren wapens waren — welke ze zêlf niet bedacht, doch aan
de Hittiten ontleend hadden doch die barbaren bleven.
Verbeteringen in de militaire techniek vinden b.v. meestal
plaats in tijden van verwarring en culturele stilstand, maar
hetzelfde geldt ook voor de vredeskunst bij uitnemendheid :
de landbouw. De eerste grote landbouwverandering, de aanbouw van export-vruchten in Athene, had goede uitwerkingen, maar de tweede was de plantage-landbouw, die de slavernij van een huiselijke tot een maatschappelijke toestand
uitbreidde, de vrije boeren vernietigde en de ondergang van
het Romeinse rijk veroorzaakte. Zo heeft de industri6le revolutie ons een grote-stads-proletariaat gegeven dat, naar de
mening van Toynbee, een parasitair karakter heeft en afbreuk doet aan de maatschappelijke kracht.
De grootste verandering in de beschaving vindt plaats in het
midden van het palaeolithisch tijdperk : de ondermens
(Neanderthal) maakt plaats voor de Homo Sapiens — technisch is er echter geen enkele wijziging of vooruitgang. De
diepe culturele val die op de ondergang van de Helleense be-
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schaving volgde, is onbetwistbaar — toch worden de ijzertechniek, het Latijnse alfabet en de Griekse meetkunde overgenomen.
De technische vooruitgang vertoont op den duur een toenemende vereenvoudiging: van paard naar stoomtrein is een
ingewikkelder toestand, maar van trein naar auto is weer
eenvoudiger; van koerier naar draadtelegraaf is ingewikkelder, maar van daar naar draadloos is weer eenvoudiger; het
Chinees schrift is ontzettend ingewikkeld, het oudere Egyptisch-Sumerisch was eenvoudiger, het Latijnse schrift is nog
eenvoudiger; een zelfde beeld geeft de taalontwikkeling: vergelijk klassiek Sanskriet met Engels. In de natuurwetenschappen zien we een vereenvoudiging van Ptolomaeus naar
Copernicus en Einstein, die Tijd, Ruimte, Zwaartekracht,
Straling en Magnetisme in een systeem brengt. Eigenlijk is
het geen vereenvoudiging, maar een verfijning, vergeestelijking. Het is het gevoel dat Laotse, Elia en Socrates hadden:
alles is Geest en God is in het zwijgen.
De groei van een beschaving gaat, van oppervlakkige uiterlijke aanraking, naar het centrum en het innerlijke van een
maatschappij. B.v. de gevechten tegen de Noormannen leiden tot het feodaal stelsel, en uit de spanningen van het feodale stelsel komt een nieuwe verhouding van Staat tot individu. In Hellas leidt de druk der Perzen (en Carthagers) tot
het Atheense Maritimisme en tot de tyrannie in Syracuse; de
oorlogen van Rome met het buitenland leiden tot burgeroorlogen en slavenopstanden.
De Westerse beschaving werd het laatst bedreigd (van buiten
af) door de Turken in 1683, nadien heeft ze anderen bedreigd. Het Bolsjewisme is geen bedreiging doch een teken
van de verwestering van Rusland, en Gandhi is, tegen wil en
dank, leider van de verwestering van Indie: de industrie gaat
ondanks zijn spinrad verder, en partijen en congressen doen
hun intrede in de Hindoe-beschaving. Zo krijgen we, veel
meer dan een strijd tussen twee beschavingen, een strijd binnen onze eigen beschaving. Het bolsjewisme, het fascisme,
het koloniale probleem, zijn uitingen van een strijd in onze
beschaving zelf.
De strijd tussen de mens en z'n fysieke omgeving in de industrie (brengen van grondstoffen naar fabriekscentra) wordt
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tot een strijd tussen mens en mens (concurrentie, strijd om de
markt, strijd tussen grondstofbezitters en industrielen, tussen
kapitaal en arbeid, consumenten en producenten).
We hebben het transport zo verbeterd, dat we de afstand vernietigd hebben, maar nu zitten we met verkeersproblemen.
Zo zijn ook de Democratie en Industrialisme tot „verkeersproblemen" onzer beschaving geworden. Kunnen we orde
brengen of krijgen we catastrofen?
De gang der Egyptische beschaving laat ons zien hoe de aanval op de Nijl-jungle discipline nodig maakte. Uit die discipline ontstond een maatschappelijke orde en deze maakte de
Pyramiden mogelijk — tegelijkertijd tekenen van hoge discipline en van slavernij en willekeur: hoogtepunten en tekenen
van verstarring, aankondigingen van de ondergang. De overwinnaars van de jungle, zijn zelf grotendeels overwonnen
door een minderheid. Die minderheid dacht niet meer aan
verbetering van het lot der massa, ze gaat heersen inplaats
van leiden. De boeren worden tot agrarisch proletariaat, de
heersers verliezen initiatief en originaliteit: de maatschappij
verstijft.
Groei is een serie van worstelingen die van uiterlijk naar innerlijk gaan. De beschaving wordt tot eigen omgeving, eigen
uitdager, eigen veld van actie — zelfbezinning en zelfbestemming zijn het einde.
XV
Wat is de relatie tussen de groei van een beschaving en de
individuen, tussen maatschappij en individu in 't algemeen?
Is het individu de grondvorm, of is de maatschappij het? Zijn
maatschappijen organismen met een eigen leven en ontwikkeling, zoals Spencer en Spengler beweren?
Dit is niet vol te houden zonder verwarring te stichten. Natuurlijk is een absoluut individu onmogelijk; reeds de Grieken stelden het voor als een Cycloop, d.w.z. als een monster.
De mensenmaatschappij is een relatie tussen menselijke wezens die tevens sociale dieren zijn. Die relatie is onmogelijk
zonder instellingen, sociale mechanismen. Maatschappijen
zijn instellingen van de hoogste orde — zij omvatten, zonder
door andere omvat te worden. Men moet zowel de mens als
de maatschappij als „krachtvelden" zien. leder veld omvat
25
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door zijn relaties eigenlijk het heelal, maar practisch heeft
ieder veld een beperkte werking.
Een maatschappij is een verbinding tussen individuen wier
velden van actie samenvallen, zodat een gemeenschappelijk
veld ontstaat. Dit gemeenschappelijk veld is de maatschappij : een veld van actie, doch geen bron van actie. De bron, is
het individu. De maatschappij speelt geen actieve rol, doch
wordt veroorzaakt. Menselijke individuen en niet menselijke
maatschappijen „maken" de mensen-geschiedenis, zegt
Toynbee, die er op wijst, dat zulke uiteenlopende persoonlijkheden als Walter Bagehot, Eduard Meyer, Albert
Schweitzer, Smuts en Bergson deze mening delen.
Iedere grote persoonlijkheid is een nieuw „soort", niet biologisch in de gewone zin (met een extra oog), maar geestelijk.
Er is geen onbewuste factor in de geschiedenis, er zijn geen
onderaardse gedachten-stromingen, er zijn massa's mensen
die door andere mensen bewogen worden en het zijn altijd
weer bijzondere persoonlijkheden die de vicieuze cirkel doorbreken, aldus Bergson in z'n „Les deux sources de la morale
etc.". „Persoonlijkheid is een nieuwe factor in het heelal —
nog slechts duizenden jaren oud, terwijl de natuur met millioenen jaren werkt," zegt Smuts.
„Persoonlijkheid" staat tot „gewone mens" als „beschaving"
tot „primitieve maatschappij", zo formuleert Toynbee, die
gelooft dat de groei van ondermens naar mens 66k een strijd
van individuen tegen hun ondermenselijke omgeving geweest
is, en dat de strijd van horde naar primitieve maatschappij er
ook weer een van persoonlijkheden tegen hun horde-menselijke omgeving zal zijn geweest.
De scheppende persoonlijkheid werkt op z'n medemensen in,
want leven is actie; en een persoonlijkheid kan zich dus slechts
uiten in daden, bedreven in zijn veld van actie, maar daar dit
veld in de maatschappij ligt, komt hij in botsing met de
maatschappij. Slaagt de nieuwe persoonlijkheid (een „mutatie") er niet in z'n wil door to zetten, dan gaat hij ten onder. Slaagt hij, dan moet de maatschappij zich aanpassen. Er
is dus altijd een sociaal conflict, dat slechts vermeden zou
kunnen worden als all e individuen tegelijkertijd dezelfde
mutatie, dezelfde geniale inval hadden. Maar dat gebeurt
niet. Op z'n best hebben enkele individuen, ongeveer gelijk-
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tijdig, ongeveer dezelfde „inval", zoals we bij uitvindingen,
wetenschappelijke ontdekkingen, godsdienstvormingen enz.
zien. Steeds is het een minderheid die zich bewust wordt van
nieuwe dingen, mensen die zich voor iets kunnen geven en
voor verre en grootse doeleinden kunnen leven, zoals Wells
het zegt.
Ook bij ons staat de massa op een laag peil, op het peil van de
„gele pers", en ze heeft de ontwikkeling van Industrie en Democratie niet kunnen bijhouden — vandaar onze crisis. Dit
behoeft ons niet tot wanhoop te brengen, want ook het Engelse parlementarisme heeft van 1688 tot 1832 tot de heerschappij van een oligarchie geleid en toch is tenslotte het
kiesrecht door de massa verworven, de oligarchie werd gebroken; zo zal ook de heerschappij van de „gele pers", van
de demagogie, gebroken worden.
In iedere beschaving, zelfs in haar bloeitijd, verkeert de overgrote massa in dezelfde statische toestand als de leden van de
primitieve maatschappij; slechts de scheppende minderheid
is anders. „De Boer is ook heden nog een heiden en een wilde
met een dun laagje beschaving," zegt Frazer.
Om van primitief naar beschaafd te komen, zijn twee dingen
nodig: bijzondere mannen en een massa die zich wil aanpassen. Dit laatste is het moeilijkst te bereiken; het kan gebeuren
door opvoeding (dresseren, drillen) of door mystiek. Opvoeding is het gewone, in verband met de „nabootsing" als
elementaire eigenschap. Een middelmatig leraar kan de gedachten van grote mannen aan z'n leerlingen meedelen, en
zo zelfs bij een bijzonder begaafde leerling een geest doen
ontstaan, die noch de leraar, noch de man wiens gedachten
hij vertolkte, ooit had. Nabootsing is als het maken van vuur
door het wrijven van droog hout — zo krijgt de massa opvattingen die ze uit zichzelfnooit gekregen zou hebben. Maar
nabootsing kan dus ook gevaarlijk zijn en tot ondergang
leiden.
XVI
De inwerking van persoonlijkheden op hun omgeving is eerst
dan mogelijk, als de persoonlijkheid zich eerst tijdelijk uit de
omgeving heeft teruggetrokken om, hetzij in de eenzaamheid, hetzij in een andere omgeving, zichzelf te vormen, om
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dan als een gerijpt en vernieuwd mens terug te keren in z'n
vroegere omgeving. Deze beweging van „withdrawal-andreturn", van zich terugtrekken en wederkeren, van „reculer
pour mieux sauter" vinden we overal. Alle godsdienststichters, profeten, kerkbouwers, hervormers, stichters van rijken,
maar ook grote denkers, historici etc. etc. maken een dergelijke periode door, die in de mythologie en de poezie uitgebeeld wordt als het motief van het zaad dat sterft om weer op
te komen, als het motief van de vondeling, die na een hard lot
een koninkrijk verovert (Oedipus, Perseus, Romulus, Cyrus,
Mozes, Zeus in de geestelijke betekenis), of van de held die
vernederd wordt en werken moet volbrengen (Herakles, Jason). Ook in het Evangelie wordt het leven van Jezus zo beschreven (koninklijke afkomst, stal, timmermansomgeving
enz.), terwijl de wederkomst des Heren de diepste betekenis
van „withdrawal and return" weergeeft.
Maar ook de geschiedenis, de werkelijkheid, is vol van dit
motief. Men denke aan Paulus die eerst z'n Damascus moest
beleven, daarna enige jaren in Arabie lcefde, om terugkerend
het Paulinisch Christendom te verkondigen, of aan Benedictus die z'n omgeving ontvluchtte en als kluizenaar leefde,
vOcir hij terugkeerde als kloosterstichter. En dezelfde gang
vindt men b.v. bij Gregorius de Grote, Ignatius Loyola,
Boeddha, David, Solon, Philopoemen, Caesar, Leo de Syrier,
Mohammed, Peter de Grote, Lenin etc., wier biografieen
Toynbee vergelijkt. Jets dergelijks vindt men bij vele grote
historici die als practici begonnen, wier carriere gebroken
werd en die, na vergeefs getracht te hebben hun tijdgenoten
direct te beinvloeden, door hun geschriften een veel grotere
invloed gaan uitoefenen op tijdgenoot en nageslacht. Voorbeelden zijn o.m. Thucydides, Xenophon, Josephus, Macchiavelli, Polybius, Ibn Chaldoen, doch ook kleinere historici als
011ivier en Clarendon. En ook bij andere grote figuren als
Confucius, Dante, Kant vindt men dit motief, dat men b.v.
ook bij Marx en Freud, bij Bolland en Nietzsche, bij Balzac
en Multatuli zou kunnen aanwijzen, al bespreekt Toynbee
deze figuren niet.
Deze afscheiding van de wereld, om sterker te kunnen terugkeren, is niet alleen bij individuen aanwezig maar ook bij
groepen. Men vindt haar als natuurlijk verschijnsel bij de
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jongens in hun puberteitsjaren, een verschijnsel waarmee
reeds de primitieve maatschappij rekening houdt, terwijl b.v.
ook de Engelse „public schools" hun succes te danken hebben
aan de mogelijkheden die ze in dit opzicht geven.
Minderheden die in een uitzonderingspositie verkeren, vertonen hetzelfde verschijnsel van zich afzonderen en later versterkt terug te keren. Een bekend voorbeeld is dat van de
Engelse Noncomformisten, die zich in de periode van 1663—
'673 uit het openbare leven terugtrekken in het zakenleven
en die ± 1828 terugkeren als de makers van de industriele
revolutie, die de Reform Bill van de Engelse heersende klasse
weten of te dwingen. Soms is er geen terugkeer in letterlijke
zin, zoals b.v. bij de Joden in de Diaspora, die niet als groep
terugkeren, maar wel als cultuur-ferment. Andere vormen
zijn de kloosterorden, het celibaat — zich terugtrekken van
het wereldse leven om daardoor de wereld des te beter te
kunnen beinvloeden.
Ook staten geven vaak voorbeelden van „withdrawal and
return". In de „malthusiaanse" crisis van het Hellenisme,
speelt Athene gedurende twee eeuwen na de invoering van
de democratic geen rol, het is een vreedzame teruggetrokken
staat, die als het ware de democratie in stilte verwerkt en ontwikkelt, om dan aan de spits van Griekenland te treden in de
Perzische crisis, en in de strijd te blijven tot aan de verovering
door Macedonia, waarna het nog de culturele strijd blijft
voortzetten.
Pogingen om zich terug te trekken vinden we ook in het
latere Griekenland, waar Achaeische en Aetolische bonden
proberen federaties van stadsstaten te vormen, sterk genoeg
om zich door de omringende reuzen te doen respecteren.
Maar deze poging mislukt, er is geen „return".
Een merkwaardig voorbeeld is Italie aan de vooravond van
de Renaissance. De toestand is vergelijkbaar met de Malthusiaanse- (overbevolkings-) crisis van het Hellenisme. Het verschil is, dat de stadsstaat toen in Hellas bestond en bleef bestaan. In het Westen ontstonden stadsstaten in een feodale
wereld (Italie, Vlaanderen, Zwitserland, Zwabische bond,
Rijnbond, Hansa). Er waren nu twee mogelijkheden: 1. de
stadsstaten komen tot eenheid en worden mogendheden even
groot als de feodale; 2. de feodale staten vallen uiteen in tal-
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rijke stadsstaten. Aileen in deze omstandigheden konden de
stadsstaten zich handhaven. Het komen tot eenheid mislukt
door de onderlinge oorlogen der Italiaanse steden (VenetieGenua), zodat de feodalen de kans krijgen de Italiaanse methoden op administratief, economisch en militair gebied te
leren en daarmee in eigen land de stadsbonden te vernietigen
(Bourgondiers in Vlaanderen; de Duitse vorsten in Zwaben
en Rijnland; Polen, Lithauen en Scandinavia tegen de Hansa) om vervolgens in Italie te intervenieren. Non-interventie,
withdrawal, was het eerste doel der Italianen. Omdat dit
mislukte, kon de return niet tot stand komen, en kon Italie
niet de plaats in Europa innemen die het door zijn betekenis
op cultureel en economisch gebied behoorde te hebben.
Italie, het beschaafdste land van het toenmalige Europa,
moest het onderspit delven tegen de barbaren. Er kwam
slechts een gedeeltelijke „withdrawal" tot stand, maar deze
was voldoende om de bloei en de „return" der Renaissance
te geven.
XVII
Ofschoon scheppende individuen de oorsprong zijn en scheppende minderheden eerst daarna komen, moeten we toch
voortdurend met groepen werken, omdat de individuen vaak
niet bekend zijn (wie vond de Griekse stadsstaat uit; wie gaf
de stoot tot vernieuwing in Italie of in Engeland?) en we
moeten dus nagaan hoe de werking van „withdrawal and
return" zich door minderheden in de geschiedenis openbaart.
In de eerste plaats moet de minderheid zich afscheiden, wat
gedwongen kan gebeuren (Noncomformisten in Engeland) of
bewust (Geuzen in Holland) of alleen in de vorm van afzijdigheid (Athene).
Er komt dan een faze van betrekkelijke isolatie en scheppend
werk. Deze faze kan men in twee perioden verdelen: een
scheppende faze van poezie en romantiek, van gevoels- en
verstandsfermentatie, en een constructieve faze, van proza,
feiten, systemen en gezond verstand. Het onderscheid tussen
de twee perioden wordt in Italie aangegeven door de namen
Dante en Boccaccio, in Engeland door Milton en Dryden.
De eerste faze in Athene is die van Solon tot de Peloponesische oorlog, de tweede van het eind dier oorlog tot aan het

DE GANG DER GESCHIEDENIS

38 3

Diadochen-tijdperk. In Italie ziet men het eerste tijdperk als
dat van de Toscaanse, het tweede als dat van de Venetiaanse
school.
Voor Engeland is de scheppende faze die van Elizabeth tot
de Restauratie, terwijl de constructieve faze van de „Glorious
Revolution" via Gibbon's „Decline and Fall", de stoommachine, de Reform Bill, Darwin's „Origin of the Species",
tot aan de instelling van de Dominion Status in 1867 loopt.
Deze constructieve faze dient als voorbereiding tot de derde
faze, waarin de minderheid weer in verbinding treedt met de
algemeenheid. Slaagt de minderheid er niet in de meerderheid mee to slepen, dan is er mislukking en ondergang. Slaagt
ze er wel in, dan neemt de nabootsing der meerderheid soms
de vorm van een revolutie aan; altijd is er spanning en conflict. Soms worden de profeten, voorlopers en minderheden
gedood ; soms slaagt men slechts door middel van een tussenpersoon of een tussen-oplossing (Mozes-Jozua; Jezus-Paulus ;
Italiaanse Renaissance-Franse encyclopaedisten; Engels parlementarisme-Franse democratie). Altijd is men genoodzaakt
tot interpretatie, propaganda, vulgariseren en systematiseren. De geest leeft, de letter is dood — maar duidelijk en
stevig. De Britse parlementaire instellingen zijn de bron van
alle andere, maar buiten het Britse rijk heeft men de U.S.A.,
Frankrijk of Belgie nagebootst, want daar zijn geschreven
grondwetten. De Engelse is ongeschreven omdat ze oorspronkelijk is en leeft; maar omdat men iets stevigs moet hebben, neemt men de Franse of Amerikaanse Constituties tot
voorbeeld en krijgt zo copieen van copieen (grondwet van
Weimar).
Gelukt de bekering der meerderheid echter, dan krijgen we
in het derde stadium: vrede, kalmte, welbehagen. Dit is het
tijdperk van harmonie, eenheid der gemeenschap, optimisme, tevredenheid verbonden met hoop. Het sociale systeem
is tot rijpheid gekomen, nu kunnen we de balans opmaken:
ideaal en realiteit vallen samen. De rest is proloog of epiloog.
Terwille van deze perioden van harmonie lezen we het boek
der historie.
In de Westerse Middeleeuwen is de tijd van Dominicus,
Franciscus van Assisie, Frederik II en de Heilige Lodewijk
zo'n periode van harmonie... maar reeds op dat moment
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wordt de Christenheid aangevallen door Frederik II, en verdedigd door de Paus en de Italiaanse steden. En in die steden
groeit reeds de nieuwe cultuur die het middeleeuwse Christendom zou vernietigen. De ogenblikken van harmonie moeten vluchtig zijn, want de heiligen kunnen de massa niet
heilig maken, alleen zichzelf en een minderheid. Alleen een
maatschappij van heiligen zou in blijvende harmonie kunnen
zijn. Doch in werkelijkheid is er nabootsing en dril van de
massa en dus ontstaat een kortsluiting. Het doel is niet bereikt. Men moet verder. Dit is het werkelijke proces der
evolutie, zoals b.v. ook J. B. S. Haldane het ziet. Tegenover
een ontwikkelde vorm staan dozijnen gedegenereerde. Men
ziet dit niet, omdat de gedegenereerden verdwijnen, terwijl
de geslaagden talrijke variaties geven. Zo nu en dan is er een
voorwaarts gaan en daardoor krijgen we de indruk van vooruitgang. Maar als we een bepaald peil van evolutie nemen,
zien we een of twee opgaande lijnen en dozijnen neergaande.
Dit geldt ook voor beschavingen. Als ze stil blijven staan,
gaan ze dood, want de nabootsing is oppervlakkig en komt
neer op een verlaging der minderheid, niet op een verhoging
der meerderheid. Het „Verweile doch! Du bist so schOn" is
een overgave aan Mephisto.
XVIII
Als we het beeld van de „gang der mensheid" nemen, dan is
„withdrawal" het oplichten van een been, terwijl het andere
op de grond blijft; „return" is het voorwaarts neerzetten van
het opgeheven been, „nabootsing" het bijtrekken van het
achtergebleven been. Evenwicht, het naast elkaar zijn der
benen — wie zo blijft staan, komt niet verder. De maatschappij is echter geen gewoon lichaam. Om verder te gaan,
moet een nieuw been, een nieuwe minderheid, gevormd worden. De oude minderheid van de vorige vooruitgang, is zelden
in staat bij de volgende als zodanig op te treden.
Vaak begint een nieuwe beweging, terwijl de oude nog niet
voltooid is. Het feodalisme is nog bezig zich in tal van landen
te ontwikkelen, als in Noord-Italie en Vlaanderen reeds een
industriele-handels-maatschappij ontstaat. Hetzelfde zien we
in de 17e en 18e eeuw. In Engeland ontwikkelen zich industrialisme en democratie, in andere landen industrialisme
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en despotisme, alle twee afgeleid van de Italiaanse ontwikkeling. Die „gelijktijdigheid" maakt het moeilijk een naam to
vinden voor een periode. Moeten we haar noemen naar de
oude minderheid die bezig is met een „return", of naar de
nieuwe die reeds met een „withdrawal" begonnen is. Moeten
we de tegenwoordige periode de „Engelse" noemen naar de
democratisch-industriele minderheid die met „haar return"
bezig is, of „bolsjewistisch-fascistisch" naar de autoritaire
minderheden die thans aan een „withdrawal" bezig zijn.
Slaagt de return van de „democraten" dan krijgen we een
harmonische periode, mislukt ze, dan krijgen we een bolsjewo-fascistische overheersing en het begin van een autoritaircollectivistische periode. Zou de „return" slagen, dan is de
democratische harmonie toch vermoedelijk slechts tijdelijk, en
in die harmonische beschaving zal zich dan wel weer een
nieuwe minderheid ontwikkelen. Voor een probleem is opgelost, heeft het weer andere doen ontstaan.
De geschiedenis der mensheid heeft een lange golf van statisch karakter gekend in de primitieve periode, nu leven we in
de lange golf der beschaving, welke golf dynamisch is.Maar
in die lange dynamische golf zijn weer kortere golven van
statische en dynamische aard in de beschavingen zelf. Dat is
het rythme der geschiedenis.
Groei ontstaat dus als antwoord op een uitdaging. Doch daar
vele soorten van antwoorden mogelijk zijn, daar vele vormen
van druk en beproeving bestaan, zijn er ook vele soorten van
groei, waardoor differentiatie ontstaat, zowel tussen de verschillende beschavingen, als in iedere beschaving zelf.
Daardoor ontstaat een andere kijk op de dingen, een andere
vaardigheid, een ander ethos, zowel voor iedere beschaving,
als voor delen van beschavingen. In de kunst zien we de stijl
ontstaan. De Helleense stijl scheidt zich of van de Minoische
en verdwijnt in het Orthodox-Christendom. Of de Chinese
stijl maakt plaats voor de Ver-Oosterse die een Indo-Helleense inspiratie heeft. Spengler heeft gelijk als hij dit „stij1"begrip uitbreidt tot de gehele cultuur, wetenschappen, politiek, economie, filosofie. Maar Spengler ziet de culturen als
constanten, terwijl ze wordende dingen zijn, die elkaar beinvloeden. Het feit dat men beschavingen kan vergelijken —
en Spengler doet niets anders dan dit — bewijst dat ze
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exemplaren van een soort zijn, terwijl Spengler ze behandelt
alsof ze ieder van een apart soort waren, een soort dat dan
tevens uit een exemplaar zou bestaan, wat in strijd is met alle
ervaringen omtrent groei en evolutie.
Wel is het juist dat een beschaving een bepaalde habitus verwerft. De Helleense is overwegend aesthetisch, de Indische
religieus, de Westerse technisch. Reeds de Ganiers vonden
landbouwwerktuigen uit; en Gallie, randgebied der Helleense, werd de kern der Westerse beschaving. Reeds tijdens de
Kruistochten vond Anna Commena, de Byzantijnse, dat de
Westerlingen „technische barbaren" waren, Roger Bacon in
de i 3e eeuw is reeds een „mechanicus". Maar men moet deze
dingen niet to absoluut nemen. De Westerlingen uit de tijd
van Koning-Stadhouder Willem III, vonden Peter de Grote,
met zijn technische belangstelling, een barbaar.
Er is differentiatie, maar geen wezenlijk onderscheid. We
moeten de beschavingen zien als pogingen van een en hetzelfde mensensoort, dat reagerend op de meest uiteenlopende
omstandigheden, niet alleen naar behoud, maar ook naar
vervolmaking streeft. Uit het onbekende komt dat streven op,
en naar het onbekende gaat het, en Toynbee meent dat dit
het eenvoudigst en verhevenst is uitgedrukt in het Koranwoord waarmee hij z'n derde deel sluit: „Alles komt van God
en gaat tot God".
XIX
Wat van Max Weber gezegd is, geldt evenzeer voor Toynbee:
geen overzicht van z'n werk kan een juist denkbeeld geven
van het belangrijkste element ervan : het onschematische, het
aan de levende werkelijkheid ontleende, het subtiele en psychologische van onderzoekingen, die, als ze in hoofdtrekken
worden weergegeven, onmiddellijk hun starre en dogmatische
kanten laten zien. Toynbee geeft geen „methode" en zij die
zijn inzichten methodisch gaan toepassen, zullen bijna onvermijdelijk in het caricaturale vervallen. Inplaats van een
methode geeft hij aanwijzingen voor het concentreren der
opmerkzaamheid op bepaalde verschijnselen. Die aanwijzingen zullen, naarmate z'n werk de voltooiing nadert, nog talrijker worden. Eerst het laatste deel van z'n werk belooft een
vergelijkende analyse en waardering der geschiedenis-theo-
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rieen te geven, en daarmee ook de compleetste uitdrukking
van Toynbee's eigen „theorie". Eerst het voorlaatste deel zal
ons uitvoerig inlichten over de vooruitzichten der Westerse
beschaving, de zaak die ons in deze jaren onophoudelijk
bezig houdt, die voor ons een kwestie van leven en dood geworden is.
Is dus een definitief oordeel over Toynbee's werk than onmogelijk, de aandacht moest er op gevestigd worden om twee
redenen.
In de eerste plaats zou het jammer, maar ook schande zijn,
indien men bier in Nederland Toynbee verwaarloosde, z'n
werk niet ging lezen en het niet als een element in onze pogingen om tot inzicht te komen, leerde zien en leerde gebruiken. Het zal nooit de populariteit krijgen van die simplistische schema's die alles tot een oorsprong herleiden en die, de
geschiedenis uit een of uit een klein aantal factoren verklarend, in werkelijkheid slechts uitdrukking geven aan de eenzijdige belangstelling van de opstellers en de gebruikers dier
schema's. Het is dus een kwestie van algemene beschaving en
van een beschaafde kijk op de geschiedenis of men belangstelling voor Toynbee aan den dag zal leggen.
Maar naast de algemene belangstelling voor de toekomst onzer beschaving, naast het filosoferen en speculeren, het onderzoeken en het uitspreken van vermoedens en mogelijkheden,
zoals tenslotte alleen iemand die in 't geheel niet geinteresseerd is bij onze beschaving en die haar toch volkomen zou
kennen, begrijpen, aanvoelen — een onmogelijk iemand dus
— het zou kunnen doen, staat de directe belangstelling in
onze toekomst, zoals die aanwezig is bij alien die in onze beschaving leven en die niet te oppervlakkig zijn om iets van de
ernst der tijden te beseffen. Voor ons is natuurlijk geen „objectieve" waardering in deze zaak mogelijk. Maar wel kunnen we ons inspannen om te bereiken dat ons inzicht zoveel
mogelijk „inzicht" en zo weinig mogelijk vooroordeel en
angst is. Wel kunnen wij pogen de nationale en Europese bekrompenheden tot een minimum terug te brengen, om, denkend in beschavingen, in continenten en in tijdperken, tot
een zo wijs en zo energiek mogelijk handelen te komen op de
plaats en in de tijd waar wij ons nu eenmaal bevinden. Als
wij dat pogen, dan kan Toynbee ons helpen om de juiste vra-
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gen te stellen die voor onze toekomst van belang zijn, om vele
schijnproblemen te ontgaan, om werkelijk belangrijke kwesties van tumultueuze bijzaken te onderscheiden en om hier en
daar een oplossing te vinden, of een aanwijzing voor de mogelijkheden die er zijn, voor de richting waarin wij onze actie
zouden kunnen sturen.
Toynbee kan dit doen omdat hij de geschiedenis als een complex van mogelijkheden ziet, en niet als een van te voren gedetermineerd geheel. Wie een deterministische geschiedopvatting heeft, kan alleen tot handelen komen als hij zichzelf wijs maakt dat de gang der geschiedenis overeenkomt
met zijn hartewensen, dat God of de Ontwikkeling het zó
hebben ingericht dat de gelovigen (Islam, Calvinisme) of de
uitverkorenen (het Noordse ras, de proletarische klasse) gedragen door de stroom van het gebeuren, in de veilige haven
zullen landen. Al kan een dergelijk geloof gepaard gaan met
een grote mate van scherpzinnigheid bij de leidende minderheden der gelovigen (Mohammed, Calvijn, Cromwell, Marx,
Lenin), van een eigenlijk inzicht kan toch niet worden gesproken, op z'n best van een vruchtbare inconsekwentie. En
bij de massa's, die door deze minderheden beinvloed worden,
vinden we alleen fanatisme, dommekracht, die soms tot successen kan leiden als die kracht zich in de richting van mogelijkheden beweegt, maar die op den duur toch altijd wordt
tot een „tour de force", die uitloopt op verstarring of op een
catastrofe.
Eerst als men, met Toynbee, beseft dat de geschiedenis noch
absolute wetmatigheid noch absolute vrijheid kent, doch
slechts mogelijkheden en grotere of kleinere waarschijnlijkheden (die wellicht statistisch aangegeven zouden kunnen
worden, als niet onze kennis der historie en dus ook onze historische statistiek nog in de kinderschoenen stonden) komt de
baan vrij voor een werkelijk onderzoek en een werkelijk inzicht. En eerst als men met Toynbee het accent legt op de
mens en zijn overwegende invloed op het gebeuren, als men
beseft welke rol minderheden en persoonlijkheden spelen,
komt de baan vrij voor een bewust beinvloeden der ontwikkeling en voor een handelen dat met inzicht verbonden is.
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XX
Welke vragen voelt men, na het lezen van Toynbee, bij zich
opkomen in verband met de toekomst der Westerse beschaving? De opvatting van Spengler, van een onvermijdelijk, een
trouwens reeds begonnen, ondergang van het Avondland, zal
men als te dogmatisch, als een onbewezen en onbewijsbare
schematische constructie terzijde stellen. Dat beschavingen
ondergegaan zijn, is een feit, maar er is geen enkel bewijs voor
het moeten ondergaan van een bepaalde beschaving, zolang
de aarde voor mensen bewoonbaar blijft. Er is niet zoiets als
een gemiddelde levensduur van een beschaving, er is slechts
de vraag of ze de problemen waarvoor ze gesteld wordt, kan
oplossen, dan wel of de „uitdagingen", de moeilijkheden, onoverkomelijk blijken te zijn. En dit is weer een kwestie van
energie en geestelijke lenigheid. Alles wat Toynbee zegt over
ondergang van beschavingen of over het overgaan van de ene
beschaving in de andere, is trouwens slechts gebaseerd op de
betrekkelijk korte ervaring van 6000 jaar, waarvan nog een
groot gedeelte bijna in duisternis gehuld is, een ander gedeelte door zware schaduwen overdekt of slechts flauw verlicht is, en slechts een paar honderd jaar beter bekend zijn.
Men zal dus goed doen de opvattingen van Toynbee als hypothesen te beschouwen en ze geen absolute geldigheid toe te
kennen.
Is het juist dat de culturele sfeer van onze beschaving ongeveer dezelfde gebleven is als enige eeuwen geleden, zoals
Toynbee aan het begin van z'n boek zegt? Nemen we twee
eeuwen, dus ± 173o, toen in Groot-Brittannie zelf, de Schotse
Hooglanders nog tot de „blanke barbaren" behoorden, zoals
Toynbee elders opmerkt. Op de continenten van Noord- en
Zuid-Amerika was toen nauwelijks een smal strookje onder
Westerse invloed, terwijl die continenten thans (het geldt op
heden vooral voor de U.S.A. en Canada, maar Mexico laat
zien dat ook verdere mogelijkheden aanwezig zijn, Argentinie en Brazilie volgen in de verte) een van de sterkste
krachten der Westerse beschaving vormen. Zuid-Afrika en
Australia zijn een ander voorbeeld van de uitbreiding onzer
cultuursfeer. Maar er is meer. Toynbee zelf spreekt over de
verwestering van Rusland door de Bolsjewiki, van India door
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Gandhi, men zou er die van China aan toe kunnen voegen.
En we hebben hier niet alleen te maken met het overnemen
van techniek, van organisatie, van economic en politick en
wetenschap, we hebben hier ook het overnemen van de essentiele cultuur-elementen onzer beschaving, de elementen
die wij van het Syrisch-Helleense Christendom hebben ontvangen en die in de loop van onze geschiedenis omgevormd
zijn tot een nieuwe cultuur, die Toynbee „democratie" noemt,
doch die m.i. juister als „liberalisme" kan worden aangeduid.
Natuurlijk is de invloed van dit „liberalisme" slechts beperkt
tot de minderheden in die vreemde beschavingen en het is
vrijwel zeker dat men overal iets eigens van die Westerse cultuur zal maken. Dat neemt niet weg dat Indic en China tot
op heden duidelijk laten zien, hoezeer zij bezig zijn, niet alleen
de uiterlijkheden, doch ook de innerlijkheden van onze beschaving te verwerken. Japan, dat de uiterlijkheden met verbazingwekkende snelheid overnam, verzet zich krampachtig
tegen de innerlijkheden, zonder iets zelfstandigs er tegen te
kunnen vormen. Dat Japanse verzet is op den duur hopeloos,
al kan men natuurlijk niet vaststellen welk tijdsbestek het
breken van de tegenstand, die het feodale militairisme biedt,
zal eisen.
In Rusland heeft het geestelijk verzet tegen de verwestering,
die men technisch en uiterlijk aanvaardt, de vorm van „Bolsjewisme" aangenomen, d.w.z. een poging die zo duidelijk het
kenmerk van een „tour de force" heeft — met al de afschuwelijke gevolgen van dien — dat de kans van slagen vrijwel uitgesloten is. Wel is het Russische „liberalisme" (dat z'n typische uitdrukking vond in de door intellectuelen geleide
massabeweging der boeren, die zich „sociaal-revolutionnair"
noemde, en dat men verder in alle burgerlijke en socialistische partijen, tot zelfs diep in de bolsjewistische aantrof) door
een nieuwe generatie der Bolsjewiki onder leiding van Stalin
(vertegenwoordigers van het ongecultiveerde Rusland) uitgeroeid, maar toch heeft het bolsjewisme geen andere cultuur
dan de liberale, waarvan het de consekwenties vreest. Het
Orthodoxe Christendom leeft in Rusland alleen nog als totalitaire geest, niet als cultuur, wel als fanatieke overgave aan
het een of ander doel. Een dergelijke toestand is niet houdbaar en daarom zal het krampachtig verzet tegen de Wester-
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se cultuur tot een catastrofe leiden, waarna Rusland die cultuur zal moeten aanvaarden, al zal ze die een hartstochtelijker karakter geven.
Het andere grote verzet tegen de Europese cultuur vertoont
zich in Europa zelf als fascisme en nazisme — een bewuste afwijzing van de „demo-liberale" cultuur. Ook hier hebben we
een typische tour-de-force, aangezien het fascisme z'n gebieden in voortdurende oorlogstoestand houdt. Het is het laatste
krampachtige verzet van het militairistische nationalisme
tegen het totstandkomen van de Universele Staat, die in wezen pacifistisch is. Voor de toekomst van het fascisme is Italiè
van geen belang; alleen Duitsland kan een geweldige militaire en nationale staat scheppen en zo de Westerse cultuur
vernietigen, maar alleen als het er in slaagt Engeland en
Amerika te vernietigen.
Hier nu constateren we dat de Westerse beschaving, voor zover het haar oude centrum (Frankrijk-Engeland) betreft, een
vermindering van vitaliteit demonstreert 1 ), zodat van deze
staten de vorming van de Universele Westerse staat niet zal
uitgaan. Reeds de eerste poging om een Universele Staat op
de grondslag der Westerse cultuur („demo-liberalisme") op
te bouwen, ging van Amerika (U.S.A.-Wilson) uit. Amerika
is het Rome der Westerse beschaving, het heeft een overvloed
van energie en het is daarom zo goed als zeker dat het de
fascisten verslaan en de Westerse Universele Staat stichten
zal.
Doch die Staat zal een Staten-Bond zijn, die open is voor
Staten, welke tot een andere dan de Westerse cultuur behoren
en die dus de mogelijkheid heeft een wereldstaat te worden
waarin de culturen naast elkaar kunnen leven.
We moeten hier aanknopen aan de opmerkingen van Toynbee over „vergeestelijking" en „vereenvoudiging", opmerkingen die bewijzen dat Toynbee zelf de mogelijkheid van
een beschaving die de gehele aarde omvat, niet uitgesloten
acht. De strijd tussen beschavingen zou dan tot een strijd in
de alomvattende beschaving worden.
Zie ik het juist, dan zou de Westerse beschaving reeds de mot) Dit werd geschreven voor de „vrede van Mtinchen", die een overduidelijke demonstratie van de verzwakte vitaliteit der Frans-Engelse
gebieden was.
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gelijkheid hebben die allesomvattende beschaving te worden.
Indien zij er in slaagt het fascisme te breken, dan is er nog
slechts een ernstige tegenstander van de „verwestering", n.l.
Rusland, en Rusland is reeds te zeer verwesterd om op den
duur de tegenwoordige tour de force van een cultureel vacuum te kunnen volhouden. China en Indie zijn vrijwillig
aan het verwesteren. Zij zullen, zoals trouwens ook Rusland,
wel bijdragen tot de differentiatie binnen onze cultuur, en
ook ongetwijfeld tot de conflicten in onze cultuur, doch ze
zijn bereid tot het binnentreden van de Westerse beschaving
en hare tot Wereldstaat uitgroeiende Universele staat. Dat
deze ontwikkeling niet door Japan tegengehouden kan worden, spreekt vanzelf.
Men kan gebieden als Rusland, China, Indie en ook Afrika
(behalve de blanke kolonisten) ook zien als het externe proletariaat onzer beschaving, doch men heeft dan tevens een
nieuw verschijnsel, n.l. dat de fascistische staten van het Westen zichzelf beschouwen als proletarisch t.o.v. de Frans-Angelsaksische-Scandinaafse kern en massa onzer beschaving.
Het fascisme is echter geenszins in staat het externe proletariaat (Rusland-China-Indie) tegen onze beschaving te mobiliseren. Integendeel, de fascisten worden door dat extern
proletariaat als veel grotere vijanden beschouwd dan de typisch Westerse landen. Ze hebben tevens door hun tour de
force bereikt dat het interne proletariaat der Westerse kernlanden, zich een voelt met de heersende groepen. Dit geeft
onze beschaving een zo grote stevigheid, dat de aanvallen der
achtergebleven en dus relatief barbaarse, fascistische beschaving, op de onze, geen grote en zelfs geen kleine kans van
slagen hebben. Onze beschaving, die in haar vormingsperiode
de aanval der Noormannen afsloeg en deze Noormannen in
zich opnam, zal nu de aanvallen der fascisten (die zich afstammelingen dier blonde Vikings wanen), met veel meer
kans op succes, in nederlagen doen verkeren en de nieuwe
Viking-staat (Duitsland) voorgoed tot een deel der Westerse
beschaving maken.
We gaan dus naar een Universele staat (die tevens een
Wereldstaat zal worden) van onze Westerse beschaving, die
een Wereldbeschaving gaat worden. Maar daarmee zijn de
problemen allerminst opgelost. Ze zullen zich dan in onze
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beschaving zelf openbaren. Opnieuw zal het vraagstuk van
het interne proletariaat der kernlanden naar voren komen,
en de nieuwe landen, van Rusland tot China en Indie, van
Turkije of de Balkan tot en met Afrika zullen als een extern
proletariaat tegenover de West-Europese en Noord-Amerikaanse kernlanden staan. Alleen een Universele Kerk, die
vrij is van rassenwaan en van Noordse vooroordelen, zal in
staat zijn de problemen van China en Indie en niet te vergeten het Negervraagstuk op te lossen en tevens ook het interne proletariaat der oude gebieden te bevredigen.
Maar ook als dat gelukt, blijft het grote vraagstuk van de verhouding van de grote massa tot de scheppende minderheid.
Een vreedzame oplossing van dit vraagstuk brengt het gevaar met zich mee van algemeene vervlakking. Een gewelddadige oplossing leidt tot heerschappij van een minderheid
over een intern proletariaat, een heerschappij die niet alleen
een voortdurende geweldenarij laat voortbestaan, doch die
op den duur ook de minderheid statisch laat worden, de
volkskracht doet verdwijnen, de vitaliteit der beschaving vernietigt.
De enige oplossing ligt in een Universele Kerk die, van de
minderheid uitgaande, door de meerderheid wordt aanvaard
en die beide groepen een taak in de beschaving geeft die,
overeenkomend met hun aard, voor beide bevredigend is.
Dit komt dus hierop neer, dat gang der beschaving, de gang
der geschiedenis, ons bewust geworden is, en dat wij bewust
haar verdere gang willen gaan regelen. Het zich bewust worden van hun taak en positie, door de scheppende minderheden, is (of juister, zou zijn) een nieuw element in de wereldgeschiedenis. Dat een nieuwe Universele Kerk, noch wat
haar vorm, noch wat haar inhoud betreft, enige overeenkomst
zou vertonen met de kerken der vroegere beschavingen, ligt
voor de hand, doch een beschouwing over haar vermoedelijk
karakter zou een onderwerp op zichzelf zijn. Haar vorming
ligt trouwens nog in een verre toekomst, een toekomst die
eerst mogelijk wordt indien de Universele Staat tot stand gekomen is. En de krachten die aan de vorming van die Staat
werken, zijn tevens de krachten die de beschaving van die
Staat en haar „kerk" zullen bepalen.
De uitdaging die direct tot ons gericht wordt, is bescheidener,
26
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ofschoon groots genoeg. De aanvallen op de Westerse beschaving dwingen ons tot verdediging van die beschaving,
maar tot een zodanige verdediging, dat ze het uitgangspunt
van een nieuwe aanval, een nieuw elan gaat worden, een elan
groot genoeg om de vijanden te vernietigen en een Universele Staat te stichten.
Of deze inzichten tevens de inzichten van Toynbee zijn, is
me niet bekend. Ze zijn in ieder geval een van de mogelijkheden die uit zijn onderzoek naar de gang der geschiedenis
volgen. Het is een bewijs voor de waarde van zijn onderzoek
dat het zulke mogelijkheden laat zien. Het laat ook andere
zien, veel somberder, die uitlopen op de ondergang van onze
beschaving. Het is niet mogelijk hier al die mogelijkheden te
onderzoeken. De hoofdzaak is immers dat wij er ons van bewust zijn, voor een „challenge", een taak te staan, die ontzettend zwaar is, die al onze krachtsinspanning vraagt, alleen
daardoor mogelijk kan worden, en tevens daardoor onze
krachten versterkt en vernieuwt, zoals zij de beschaving, die
op deze wijze verdedigd wordt, tegelijkertijd vernieuwen zal.
Verdediging en vernieuwing der Westerse beschaving, ziehier
de taak die, in de gang der geschiedenis, thans aan de orde is.
Dat die vernieuwing kan leiden tot een geheel nieuwe beschaving die, uit de onze geboren, zoveel eigens zal hebben
dat het onjuist zou zijn haar nog Westers te noemen, is zeer
wel mogelijk. Aileen bekrompen Westerlingen zullen dat een
schrikbeeld vinden. Doch voor de scheppende minderheden,
hier en elders, is juist de gedachte dat wij, onze eigen beschaving verdedigend, bezig zijn haar te boven te komen, en dat
wij, voortgaand over bekende wegen, toch in het onbekende
zullen uitkomen, een aansporing te meer om alle krachten
aan een verdediging te geven, die, als ze alleen op behoud gericht was, slechts een geringe bekoring voor ons zou hebben.
Dat de angst voor het nieuwe, de behoefte aan het geslotene
en het statische een geweldige kracht is, bewijzen ons bolsjewisme en fascisme. Die kracht echter, is tevens een kracht die
de gang der geschiedenis wil doen beeindigen en naar de
ondergang, naar de verstarring van alle beschaving leidt.
Dat de krachten van het nieuwe, het dynamische en het
opene, de scheppende krachten, thans reeds uitgeput zouden
zijn, nu de beschaving ternauwernood begonnen is, nu we
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nog aan de aanvang van de gang der geschiedenis staan, is
niet aan te nemen. Integendeel, het onderzoek van Toynbee
leert ons, dat de beschavingen die voor de geweldigste problemen staan, meer kans hebben overwinnend en versterkt
uit de worsteling met de moeilijkheden te voorschijn te komen, dan de beschavingen die geen hindernissen meer ontmoeten. Daarom is de kans groot dat de Westerse beschaving
niet zal ondergaan voor zij haar Universele Staat gevormd
heeft en voor zij, door haar Universele Kerk, het uitgangspunt
is geworden voor een nieuwe beschaving, wier omtrekken en
wier wezen ons nog onbekend zijn.
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HET MEISJE IN DEN TREIN

VERZEN
DOOR

H. G. HOEKSTRA
HET MEISJE IN DEN TREIN
De maan danst door het water naast den trein,
in Haarlem bleef zij wachten tot ik kwam,
samen zijn wij op weg naar Amsterdam,
een maan en een man in de maneschijn.
De zondagavond is bijna voorbij,
de winkeliers, de klerken, de soldaten
en ik, we keeren weder naar de straten,
naar 't dagelijksch leven bij Rokin en Y.
Een meisje tilt haar koffertje uit het net,
zij danst voorbij, ik zie haar oogen glanzen.
't Leven is goed, dat met de maan kan dansen.
Ziet, hoe zij op dat leven heeft gewed!
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DIT UUR
Op andere fronten gingen in dit uur
steden ten onder, landen knechtten landen,
zwaardvechters kampten met den dood op handen,
kind'ren speelden in tuinen met de lente,
goudzoekers zochten goud, begeerig vuur
en gulzig water sloopten wensch en waarde,
d'aarde kreeg versche merken, vrouwen baarden.
Over dit aardspel speelden de elementen.
Hoe is zich 't hart bij thuiskomst dan to moede,
door geen dan de eigen onrust verontrust,
dat slechts bezeten was van de eigen lust,
en dat om een vergat al 't wereldwoeden.
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LA ARGENTINA

LA ARGENTINA
Wat te zeggen van haar
tegen anderen, later...
Aan wie vraagt wie zij was...?
Wie kan dit gebaar
in woorden verraden...
wie leest een vuur terug uit zijn asch...?
Al wat rest is gestold tot portret,
tot een ranke vrouwenbeeltenis,
tot een dame, die geen voet verzet...
Roerloos... en dit is dan het gemis.
Wat te zeggen aan wie vraagt, na jaren?
„Ze was een danseres, ze danste goed",
o doode woorden nu met haar voorgoed
ontweek het heldere schoonschrift der gebaren.

HET VENSTER

HET VENSTER
Langsgaande aan het raam
heeft hij omhoog gekeken.
Een shawl. Een blauwe deken
hangt uit. Hoe was haar naam?
Haar rok droeg bonte bloemen,
haar enkels waren smal.
Maar hij weet eens voor al
den naam niet meer to noemen,
van wie hij eens bezat:
't lijf zonder ziel of oogen,
door eender vuur bewogen,
door eender drift omvat.
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BIJDRAGE TOT DE KENNISSE GRESHOFF'S
DOOR

JOHANNES TIELROOY
Georges Duhamel, „Memorial de la guerre
blanche", Parijs, Mercure de France, 1939, en
J. Greshoff, „Tegen de halven", Holl. Weekblad 18 Febr. 1939.

Het gerucht dat Greshoff tegen bovenvermeld boekje van
Duhamel verwekt heeft, moet niet over het hoofd doen zien
dat hij de thesen ervan volledig onderschrijft. Ze zijn dan
ook de evidentie zelf. Met zijn ergerlijke en soms belachelijke
eischen, zegt Duhamel, houdt Duitschland de gansche wereld
in een voortdurenden staat van onrust. De listen en de grofheid die het daarbij te baat neemt, kunnen slechts afschuw
verwekken. Zijn leiders zijn zelf de slaaf van duistere machten. Hun land is nagenoeg cultuurloos geworden en het is
lachwekkend dat zij een nieuwe beschaving bij algemeenen
maatregel van bestuur wenschen in te stellen. De Jodenvervolgingen waaraan zij zich schuldig maken, en waaruit zij
nog geld willen kloppen ook, zijn een moreel schandaal;
erger, zou Talleyrand gezegd hebben: ze zijn een domheid.
Dank zij den angst van de anderen hebben de totalitaire
staten een tijdlang hun gang kunnen gaan en eenige successen behaald; maar het zou dom en laf zijn, in hun succes
een teeken van gelijk te zien en hun aldus weer ruimte voor
nieuw succes te verschaffen. Dom zou het zijn omdat de
totalitairen altijd opnieuw ontevreden zullen blijken: Munchen beteekent Been pacificatie maar een bedreiging. De
wandaden door deze vijanden der menschheid begaan, o.a.
ten opzichte van Tsjecho-Slowakije, toonen waartoe zij ook
in de toekomst in staat zullen zijn. Daarom moeten de democratische landen zich te weer stellen en wel, wat Frankrijk
betreft, door zichzelf te herzien, zich innerlijk te versterken.
Het verloren prestige moeten zij herwinnen. Anders zouden
zij zelfs bij zich thuis binnenkort niet meer meester over hun
eigen gedragingen zijn: hun pers zou van Duitschland uit
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algemeene richtsnoeren voorgeschreven krijgen. Engeland,
dat nu nog betrekkelijk gelukkig en rustig-zichzelf is, zou op
zijn beurt geringeloord worden, en als Frankrijk den lichtvaardigen raad van Jean Giono volgde, d.w.z. weigerde zich
te verdedigen bij agressies, zou het, wel verre van de vreugden des vredes te genieten, al spoedig soldaten voor het
Duitsche leger te leveren hebben. De ruwe kracht zou triomfeeren, de waarden des geestes zouden vergeten worden.
Deze ruwe kracht wordt thans ten bate van geen enkele eerbiedwaardige idee aangewend, zooals tenminste nog het geval was met de kracht van Napoleon, die de beginselen der
Revolutie verbreidde. Zij z al het trouwens niet winnen;
dictatoriale avonturen als die wij tegenwoordig aanschouwen, hebben in den loop der geschiedenis altijd heel kort
geduurd. Zij zal gedwongen worden om in te binden, op
voorwaarde althans dat het Westersch humanisme zich
waakzaam betoont.
Dat is krachtige taal, en Greshoff had tevreden kunnen zijn.
Het heele boekje is geschreven met een zeldzame zeggingskracht, met zacht indringende overreding, met ironie, met
ingehouden gloed, waarvan het resume dat men zoo juist
heeft gelezen, slechts bij benadering een idee geeft. Ik zal
nog een paar passages citeeren.
Als de heer Hitler, zegt Duhamel op blz. 27, minder luid
en minder dikwijls in het openbaar sprak, „il entendrait
peut-étre l'immense rumeur des multitudes humaines qui
n'accepteront pas indefiniment de vivre dans cette angoisse
morbide, dans cet etat de transe et d'epouvante, et qui cornmencent, en tous lieux, d'exprimer sourdement leur
amertume, leur horreur et leur reprobation". Beter, sterker, intenser kan men het niet zeggen.
Op blz. 32 leest men de volgende evocatie van zekere redevoeringen: „L'observateur impartial ecoute cette voix sanglotante et brutale, puis it entend les vociferations, les cris,
les huees, les hurlements. L'observateur hoche la téte, arréte
l'appareil de radio et pense: „Est-il possible que les affaires
du monde soient debattues dans ce vacarme inhumain? A
quel degre d'aberration vont donc descendre les societes civilisees?" Men kan niet bepaald beweren dat hier voor de
bedoelde redevoeringen reclame wordt gemaakt...
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Elders (blz. 95) verzekert Duhamel dat de stem, die deze
redevoeringen pleegt uit te spreken, niet is de stem van den
vrede, en ook niet van de beschaving: „c'est la voix de la
violence, c'est la voix de l'esprit du mal". En de spreker
zelf, lees ik een bladzijde verder, „apparait desormais comme
un homme de genie dans notre confuse époque. Mais ce
genie est le genie des tenebres, c'est la puissance des tenebres." Deze spreker zou dus een genie zijn? Neen, dat zegt
Duhamel nie t. „Genie" beteekent bij hem hier „genius",
en wel „genius van het kwade".
„Cet artiste incertain, melancolique, peu cultive" (blz. 98) :
ook deze qualificatie van bedoelden spreker, hier opgevoerd
als een jong mensch die later „le maitre d'un enorme
empire" zou worden, is des te vernietigender, daar zijn verheffing wordt toegeschreven aan qualiteiten die hem volstrekt niet bijzonder eeren. Er blijft aldus zoowat niets van
hem over. En op de blz. 99 tot 102 wordt ten overvloede
uitvoerig betoogd dat deze man, ja misschien een „grand
Allemand" kan worden genoemd, maar dat hij geen „grand
homme" is. „Un homme est grand s'il accomplit des actes
a la mesure non de l'Allemagne, mais de l'humanite tout
entiere... Je prie les hommes qui, chez nous, sont tentes
d'admirer le chancelier Adolf Hitler, je les prie d'evoquer
pieusement les figures de ceux qu'ils ont coutume de considerer comme de vrais chefs ou de vrais maitres. Qu'ils
comparent et qu'ils jugent."
Is dit alles niet voldoende? Hier is toch duidelijke blaam en
stille maar hevige afkeer, hier is een ingehouden hartstochtelijke veroordeeling van het leelijke en kwade. En Duhamel
ziet het leelijke en kwade precies op dezelfde plaats als Greshoff. Waarom is deze niet tevreden?
Greshoff moet iets tegen Duhamel persoonlijk hebben. Hij
beweert dat hij hem gewaardeerd heeft „voor hij het groene
apenpak van Academielid aanschoot". De distinctie van deze
formuleering daargelaten: het gebruik dat Duhamel van zijn
academicienschap zal maken, is voorloopig een k w es ti e,
die zijn vrienden met groote belangstelling vervult; het zal
waarschijnlijk een zeer goed gebruik zijn en de Academie
zoowel als de zaak der vrijheid van gedachte, waarvoor
Greshoff tegenwoordig zooveel voelt, zullen er wel bij varen.

BIJDRAGE TOT DE KENNISSE GRESHOFF'S

403

In den klank van Duhamel's stem ontwaart Greshoff „huichelachtig geteem", „wereldschuwe ijdelheid" en „zelfverheffing". Duhamel staat volgens hem „te kloppen op zijn
breede mannelijke borst", hij „roemt zijn onafhankelijkheid,
zijn roeping, enz." Mijn antwoord is dat de klank van Duhamel's stem — dien men overigens in mijn citaten heeft
kunnen beluisteren — in dit boekje dezelfde is als overal in
zijn werk: die van den ernst, den eenvoud, de evenwichtigheid, de bezorgdheid om het ware. Van geteem geen sprake;
slechts een langzaam, omzichtig, zacht-nadrukkelijk betoog.
Zelfverheffing en ijdelheid heeft Duhamel niet noodig; zijn
bewonderaars verheffen hem genoeg, zijn positie (indien hij
zich om zoo iets bekommeren zou) is gevestigd. Niemand die
hem ooit heeft gezien, zal het „kloppen op zijn borst" waarschijnlijk achten. Duhamel is altijd bescheiden, altijd ingehouden van beweging, en het vuur brandt bij hem van binnen. En waarom „wereldschuw"? Geen die zich zoo gemakkelijk, en eenvoudig tegelijk, in gezelschap beweegt, die
ook de niet Fransche wereld zoo goed door eigen aanschouwing kent. „Huichelachtig", tenslotte, komt niet in aanmerking voor discussie. Dit is al te brutaal.
Dat Duhamel zich bereid verklaart, daadwerkelijk ten bate
van Frankrijk op te treden, kan Greshoff blijkbaar als het
ware physiek niet velen. Hij vindt het „schaamteloos" (nota
bene!) van Duhamel, te verklaren „dat hij, wanneer de gelegenheid zich voordoet, gereed staat om met eenige andere
zielenadellijke buitenstaanders het benarde vaderland te
redden". Laat ons den tekst van Duhamel waarop Greshoff
hier doelt, er even naast leggen: „ Je prends donc la resolution de consacrer toutes mes forces et tout le restant de ma
vie a travailler, d'abord, pour le salut de mon pays." (blz.
58). De toevoeging van Greshoff over „zielenadellijke
buitenstaanders" en zijn gemakkelijke ironie over het „benarde" vaderland zijn, naar men ziet, niets anders dan
klakkelooze hatelijkheden. Het is mogelijk dat Duhamel op
Greshoff's zenuwen werkt, maar hij slaagt er niet in duidelijk
te maken waardoor; en hij moet goedvinden dat wij dit
physiologische feit (als het werkelijk een feit is) laten voor
wat het zijn mag en Duhamel ook in de toekomst op eigen
gelegenheid blijven beoordeelen. Wij weten hoe Duhamel
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vroeger was, en wat het beteekent voor hem, een verklaring
als de geIncrimineerde of te leggen. De integrale pacifist die
Duhamel geweest is, placht Hollanders die hij kort na den
oorlog ontmoette, voor te houden dat Nederland het voorbeeld van een consequent pacifisme moest geven door eenzijdig en volledig te ontwapenen. Als tegenwoordig dezelfde
Duhamel de Westersche landen aanspoort om desnoods geweld met geweld te keeren, als de wereldburger Duhamel
erkent dat ieder land thans verplicht is allereerst zichzelf te
redden, als hijzelf op zijn wijze aan die redding deel wil
nemen, dan noem ik die evolutie merkwaardig en veelzeggend. Zij toont aan, niet dat Duhamel zichzelf ontrouw zou
zijn geworden, maar dat de toestand critiek is. Duhamel bereid tot het bevorderen van wapengeweld ? Dit is enkel denkbaar als wapengeweld voor de beveiliging van de hoogste goederen der menschheid absoluut onontbeerlijk is geworden.
Van dezelfde kracht is Greshoff's opmerking dat Duhamel
evenveel recht op bemoeienis met staatszaken heeft als „de
banketbakker op den hoek" — maar niet meer. Dat Duhamel zich in dezen op zijn schrijverschap beroept, vindt
Greshoff maar onzin. Trouw aan de methode die ik hier
toepas, laat ik Duhamel zelf weer spreken: „La plupart
d'entre eux (de schrijvers) ont merite la confiance d'un public nombreux. Its jouissent d'un credit fort actif parce qu'il
est colore d'amitie, parfois d'admiration. Its sont, par carriere, des contemplateurs, des observateurs. Its ont noue
souvent, dans tous les pays du globe, des amities cheres et
instructives. Its recoivent chaque jour des messages dont ils
peuvent tirer quelque enseignement, quelque illumination.
Tout cela leur dicte leur conduite" (d.i. : in deze bijzondere
omstandigheden op te treden ten voordeele van hun land).
Dat alles is de eenvoudige waarheid, het is bovendien woord
voor woord op Duhamel zelf van toepassing — en Greshoff
staat weer eens met zijn ondoordachte praatjes en zijn onberedeneerde phobieen in zijn hemd. Duhamel, zegt hij in dit
verband ook nog, „begaat de fout, te meenen dan de menschheid meer gediend is met actueele bereddering, dan met
meesterwerken, welke aan tijd noch ruimte gebonden zijn."
Aldus stapelt Greshoff zelf de eene fout op de andere: tegelijk met deze Guerre blanche heeft Duhamel n.l. juist
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den meesterlijken roman Cecile parmi nous in het licht
gezonden.
Maar Greshoff heeft ook meer concrete grieven. Hij verwijt
Duhamel, hun gemeenschappelijke tegenstanders, Hitler,
Goebbels, Mussolini, niet zonder meer uit te schelden, maar
bij gelegenheid te erkennen dat zij vermoedelijk ook nog wel
een enkele positieve eigenschap bezitten. Dit verwijt zou
ernstig kunnen zijn. Men behoort tegenover lieden als deze,
die men verfoeit en wier invloed men wil bestrijden, niet al
te „beleefd" te zijn: er zijn met hun verdwijning te hooge
belangen gemoeid. Men behoort ze te brandmerken en alles
na te laten wat op plichtplegingen aan hun adres kan
gelijken; hun aanhangers behoort men te mijden. Kortom,
men moot zich ondubbelzinnig afwijzend tegenover hen
gedrage n. Maar iets anders is of men hen niet onpartijdig
beoordeelen mag.
Dit laatste nu heeft Duhamel willen doen — evenzeer als het
eerste. Ook hier zal ik de teksten zelf citeeren of resumeeren.
„II est meme evident", lees ik op blz. 3o, „que, s'il faut en
croire ses apologistes, le chancelier Hitler, sobre, chaste,
secret, est tout le contraire d'un grossier jouisseur". Een vrij
negatieve lof, nog verzwakt door het beroep op Hitler's verdedigers. Op blz. 35 treft men de passage over Hitler's redevoeringen aan, welke Greshoff's bijzondere verontwaardiging
heeft gewekt. „Hij wordt wild van vervoering", schrijft onze
landgenoot, „als hij het over het openbaar optreden van den
leider heeft, wiens redevoeringen niets minder dan „modeles
de dialectique" genoemd worden." Laat ons zien; laat ons
dit nu eens bijzonder zorgvuldig met Duhamel's woorden
vergelijken: „M. le Dr Goebbels", schrijft hij, „est probablement un homme tres intelligent. Il m'est arrive meme,
revant a l'aventure, de lui attribuer la redaction des grands
discours politiques du chancelier Hitler, et c'etait une presomption tres favorable a M. Goebbels, parce que ces discours m'ont toujours paru des modeles de dialectique. A les
lire, je me suis dit qu'un ecrivain de grand talent, humain,
penetrant, habile, ayant a traiter le meme sujet, ne ferait
silrement pas mieux." Verderop toont hij dan aan, dat
Goebbels' talenten in werkelijkheid nihil zijn; een door den
Duitschen minister uitgesproken „discours", zegt hij, „m'en-
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leve une de mes illusions: it demontre que le Dr Goebbels
n'est probablement pas l'homme de talent que j'avais toujours cru qu'il etait." Aldus blijkt dat de formule over Goebbels' intelligentie niets anders was dan een ironisch aanloopje — hetgeen Greshoff, die anders van ironie wel verstand heeft, niet belet, aan Duhamel overschatting van
Goebbels' verstandelijke vermogens toe te schrijven. Tevens
blijkt dat Duhamel de k w es tie (want het is er immers
een), wie eigenlijk de opsteller van Hitler's redevoeringen is,
in het midden laat: van Hitler zelf zullen ze volgens hem
wel niet zijn; daarvoor oordeelt hij, naar men gezien heeft,
over Hitler te ongunstig. En waar blijkt Greshoff nu met zijn
„wilde vervoering"? Duhamel is hier niet „wild van vervoering" geweest, maar ironisch, sarkastisch en vernietigend,
tenslotte. Dat de redevoeringen zekere kwaliteiten hebben,
geeft hij toe; iedereen is het daarover trouwens eens en Greshoff zal het niet kunnen ontkennen; maar deze constateering
komt noch Hitler noch Goebbels ten goede.
Evenzoo gaat het met de andere aantijgingen van Greshoff.
Als Duhamel ergens (blz. 37) bij wijze van inleiding opmerkt dat „l'Allemagne est une des patries de la civilisation
veritable, enz.", dan toont hij slechts, de eenvoudige waarheid niet vergeten te zijn en te beseffen dat het juist — al
weer — een kw es ti e is, hoe een land als Duitschland tot
deze aberratie is gekomen. En als hij terloops beweert (blz.
50) dat Hitler „est, sans aucun doute, beaucoup moins intelligent que M. Mussolini", dan zegt hij daarmee nog nagenoeg niets ten gunste van den Italiaanschen despoot; dan
geeft hij Greshoff volstrekt niet het recht, het voor te stellen
alsof hij dien machthebber „razend intelligent" vindt; dan
mist Greshoff iedere redelijke aanleiding om, gelijk hij toch
doet, met ophef aan te toonen dat Mussolini vele domheden
begaan heeft. Greshoff weet evengoed als ik dat „intelligentie" in Frankrijk een minimum aanduidt, hetwelk ieder
die eenigszins meetelt geacht wordt te bezitten; en als men
bovendien dan nog de intelligentie van B alleen noemt om
die van A te vernederen, is dat voor B al heel weinig vleiend!
Concludeerende stel ik vast,
le dat Greshoff bij dezen aanval op Duhamel aan een on-
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beheerschten en door de feiten niet gerechtvaardigden afkeer schijnt gehoorzaamd te hebben, aangezien nl.:
tegen het optreden van Duhamel als academicien geen gegronde bezwaren bekend zijn;
de klank van de stem, de bewegingen en de heele houding
van Duhamel vastberaden en mannelijk zijn te noemen;
zijn besluit, zich in te spannen voor zijn land onzen eerbied
verdient;
zijn beroep op zijn schrijverschap alleszins redelijk is, en
zijn kunstenaarschap door zijn incidenteele bemoeienis met
politiek in het geheel niet heeft geleden —
terwij1 Greshoff het tegendeel van dat alles beweert;
2e dat de concessies, die Duhamel aan zijn en Greshoff's
tegenstanders schijnt te doen, tendeele op waarheid gegrond
zijn en voor een ander deel als ironische aanloopjes voor een
veroordeeling geinterpreteerd moeten worden — terwijl Greshoff ze stuk voor stuk letterlijk opvat, ze aandikt en er
grievende verwijten jegens Duhamel op baseert;
3e dat Duhamel, in tegenstelling tot Greshoff's beweringen,
wel degelijk met onmiskenbare duidelijkheid en groote beslistheid heeft gekoze n.
Dit geruchtmakend artikel is een sprekend voorbeeld van
hetgeen Greshoff's artikelen meestal zijn. Het is moeilijk ze
ernstig te nemen en onraadzaam zich er door mee te laten
sleepen. Men weet, wanneer men ze leest, nooit heelemaal,
in hoeverre de schrijver meent wat hij zegt, en men weet
te dikwijls heel zeker dat hij vroeger wat anders gemeend,
of tenminste gezegd, heeft. De inhoud bestaat te vaak uit
thema's waarop Greshoff met zichtbare vreugde muziek
maakt, maar die ook anders hadden kunnen zijn. Hij bestaat,
deze inhoud, hoofdzakelijk uit voorwendsels om 'm eens flink
van katoen te geven en andermans glazen in te gooien.
M.a.w., de artikelen van Greshoff zijn bijna altijd stijloefeningen, en anders nagenoeg niet.
Is het nu „half" en „beverig"-onmannelijk van mij, te
erkennen dat deze zelfde artikelen, waarvoor ik eigenlijk
ongeveer niemendal voel, toch wel kwaliteiten hebben? Te
erkennen dat ik ze geestig vind, dat ze scherp en duidelijk
gesteld zijn en dat ze klinken als klokken? Neen, zulk een
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erkenning is niet onmannelijk, ze is heel normaal. Eenvoudig omdat ze nu eenmaal aan de waarheid conform is. Zoo
was het ook aan de waarheid conform, toen Duhamel bij
gelegenheid over zijn tegenstanders een enkel goed woord
zei. De hoofdzaak tast zoo'n erkenning niet aan. Die blijft,
dat de tegenstanders van Duhamel verfoeilijk, en dat Greshoff's artikelen dikwijls verwerpelijk zijn.
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CRITISCH BULLETIN
DE JONGE GENERATIE

II
HET GEMEENEBEST, MAANDBLAD VOOR HET VOLKSGEHEEL
EN TOT BEVORDERING V. D. VOLKSGEMEENSCHAP. REDACTIE
DS. A. M. BROUWER, DR. H. BRUGMANS, DR. P. BOUMAN,
MR. DR. W. VERKADE E. A. Prijs per erg. f 6.—

H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem

Vernieuwing van yolk en maatschappij, die gedachte vcreenigt bij
overigens gevarieerde gezindheid en levensbeschouwing de groep
vooraanstaande Nederlandsche jongeren, die zich in dit tijdschrift
aaneengesloten hebben tot samenwerking aan dat doel in den vorm
van publicaties eener gemeenschappelijke bezinning. Met minder
recht dan bij een formatie van jonge schrijvers als Werk kan men
hier van „de" jonge generatie spreken, want vele groepen vallen
daarbuiten, de sociaal onbewusten, de groote heffe welke dwars
door de verschillende welvaartslagen been in rijke of arme variaties
uit het vormloozc mecrderheidstype bestaat, de politiek uiterst
radicaal gezindcn van rechts en links, de onsociaal bewusten enz.
Onder tijdelijkc vormen bevat elke generatie weer de altijd terugkeerende soortelijke verschillcn van begaafdheid, energic en interesse. Maar de hier genocmde groep is in elk geval representatief
voor het in een deel van de jongere gencratie levend verantwoordelijkheidsbesef, en dat verantwoordclijkheidsbesefvalt vergelijkenderwijs bij doze jongere crisisgeneratie, mecr dan bij de generatie wier
jeugd in de oorlogsjaren valt, als een geprononceerd kenmerk op.
Er is kennelijk sterker dan voor tien jaren onder de volwassen jeugd
een drang tot samenwerking en concrete realiseering van herstelen vernieuwingsstreven, evenals er, om geheel andere geprononceerde verschijnselen te noemen, ook grooter onvcrschilligheid,
moedeloosheid en cynisme waar te nemen valt, en een sterker neiging tot collccticf optreden en met uitschakeling van eigen oordeel
en onderzoek volgen van pakkende leuzen en beloften.
De behoefte aan, het besef van de noodzaak van intenser samenwerking met name in den vorm van nationale aaneensluiting, al
of niet met nationale zelfcritick of zelfoverschatting gepaard,
realistisch of chauvinistisch, daarvan getuigt een groot aantal
hedendaagschc verschijnselen, deels het sterkst bij de volwassen en
.
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opgroeiende jeugd waarneembaar: de steeds sterker wordende roep
om een positieve bestrijding der werkloosheid door concrete constructieve plannen inste'e van door crisismaatregelen, de werkkampen zonder klassesectarisme, met toenadering van studeerende
en arbeidende jeugd, vooral ook een beter begrip en verhouding
bevorderend tusschen stadsbevolking en boerenstand (een oude,
zeer onnatuurlijke gaping in ons volksleven), toenemende samenwerking der jeugdbewegingen van verschillende richting, het oecumenisch streven, de talrijke studentenconferenties over sociale problemen, w.o. vooral de Volkseenheidconferentie een belangrijk
evenement is geweest, de Volkshoogeschool te Bakkeveen, het toenemend contact tusschen de politieke partijen, de beweging Eenheid door Democratie, de „herbewapenings"-bewegingen, de stichting voor Volkskracht, het door onevenredigheid tusschen nationaal
en sociaal besef sterk conservatieve Nationaal Jongeren Verbond,
en, op primitieve wijze, in beweging en methode naar buitenlandsch voorbeeld inplaats van naar nationale traditie gevormde,
demonstratieve, meer bewerende en belovende dan betoogende, en
meer alles afkeurend dan duidelijke plannen ter discussie stellende
N.S.B.; doch juist deze is een duidelijk en waarschuwend teeken
van bestaand onrecht en wanhoop, en door een gemakkelijk toevloed vindend reservoir voor kortaangebondenen en gedesillusionneerden, door hun natuur of omstandigheden tot radicale oppositie gedrevenen, onder welke de geheele scala van wanhoop of
dringenden vernieuwingswil tot brutale machtsdrift of rancuneus
streberschap voorkomt. Allen die de N.S.B. als onnationaal en voor
onze nationale traditie van vrij overleg en verdraagzaamheid gevaarlijk bestrijden, dienen zich steeds tegelijkertijd rekenschap te
geven van eigen verantwoordelijkheid ten opzichte der urgente
sociale problemen. Kernvorming en krachtconcentratie zijn uiterst
dringende eischen.
Het tijdschrift Het Gemeenebest vereenigt het streven van vele
kringen tot vernieuwing van gezindheid in historisch-nationalen
geest, met dat tot onbevooroordeeld onderzoek der dringende problemen.
De Verantwoording vddr het eerste nummer zegt dan ook, dat het
tijdschrift zich richt op het welzijn van het Nederlandsche yolk en
zijn staatkundige vormgeving. De naam Het Gemeenebest brengt
dat tot uitdrukking. „Uit de verscheidenheid van namen voor onze
natie genoot diegene de voorkeur, waaruit zoowel de gedachte der
geschiedkundige continuiteit als die der sociale gerechtigheid duidelijk spreekt."
Een verwante mentaliteit als bij de jonge schrijvers der Werk-groep
treffen wij, alle vanzelfsprekende verschillen in aanmerking ge-
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nomen, ook hier aan: geen illusies (wat iets anders is dan gedesillusionneerd), onbelemmerde eerlijkheid, niets ontwijkende zakelijkheid. Voor de besten der jonge generatie uit alle kampen kan men
deze eigenschappen met vrij veel recht als kenmerken beschouwen.
Werk bevat uiteraard de zelfconfrontaties der schrijvers t.o.v. van
eigen wereld en de inbreuk of invloed daarop door de buitenwereld.
Het Gemeenebest heeft door den aard zijner doelstelling uitdrukdrukking te geven aan het streven tot samenwerking aan een gemeenschapstaak. De redactie van Werk gaf in haar Inleiding ook
te kennen, dat, wat de jongeren op het oogenblik gemeen hebben,
hun afkeer van groote woorden is en van massaal hoera-geroep.
De redactie van Het Gemeenebest kenmerkt zich door dienzelfden
werkelijkheids- en waarheidszin, gepaard met een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Geen optimisme maar onvervaarde bezinning: het hedendaagsch humanisme is zakelijker geworden, het
idealisme nuchterder. Een selectic uit de jonge generatie gaat hier
voor in den socialen en nationalen vernieu wings wil, die elke
nationale of sociale formatie van jongeren, hetzij die Nationaal
Jongeren Verbond heeten of Bond van Jonge Liberalen, voor alles
ongedeeld zal moeten bezielen, om ooit mede tot een krachtige
herstelfactor en werkelijk constructief element in onze zeer gebrekkige samenleving te kunnen worden. Zonder het uitgangspunt aan
te durven dat de maatschappij slecht functionneert, d.w.z. slecht
georganiscerd is, zonder te erkcnnen dat de samenleving slecht,
d.w.z. het tegendeel eener gemeenschap is, is elk nationaal of
sociaal streven half en voos. Noodzakelijk is een onbevangen werkelijkheidsbeoordeeling en een historische kijk op de wording der
verschillende volksdeelen en hun belangen, waarbij maar al te
vaak in intellectueele jongerenkringen, door gebrek aan contact
en onvoldoende besef van belangengemeenschap, de arbeidersklasse
en de boerenbevolking b u i ten de aandacht vallen of als tegenspelers en tegenstanders beschouwd blijven. Aan het doorbreken
dier hardnekkige mentaliteit mee te werken in den geest van de
ondeelbare Nederlandsche belangengemeenschap der volksdeelen
(ongerekend onmiskenbare tegenstellingen en soms groote, maar
niettemin ondergeschikte tegenstrijdige belangen is deze belangengemeenschap essentieel), dat is het nieuwe streven, dat hier tot
uiting komt en de sociale problemen zonder eenzijdig nationalisme
in een gezuiverd nationalen zin zoekt te beoordeelen, vrij van exclusieve zelfverheffing maar welbewust van eigen tradities en beginselen, en het besef van nationale eigenwaarde toetsend aan de onontbeerlijke nationale zelfkennis en zelfcritiek.
Principieele en practische vraagstukken worden hier aan de orde
gesteld en daarbij blijkt vooral, hoe de medewerkers er man voor
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man van doordrongen zijn, hoe urgent de problemen een begin van
oplossing eischen, en hoezeer dit van alien eischt juist wat bij den
op zichzelf onvermoeiden arbeid der regeering aan de sociale
vraagstukken onvoldoende blijkt: een sterk tot het verantwoordelijkheidsbesef en den levensmoed der getroffenen en belanghebbenden sprekenden aanpak, werkobjecten die den nood niet slechts
stillen maar den arbeidswil stimuleeren; zonder in de werkelijkheidsverwringing der buitenlandsche reclame te vervallen en de
massa's te vleien met lof (die trouwens steeds van verzwaarden belastingdruk vergezeld gaat), is het toch voor alles dringend noodig,
dat de oplossingen niet slechts in doffe gelatenheid en onverschilligheid door de tewcrkgestelde jeugd worden aanvaard, maar dat er
ook attractie van uitgaat, enthousiasme gewekt wordt en besef van
eigenwaarde en sociale mondigheid. Steun- en werkverschaffingsmaatregelen alleen, met behulp van een kunstmatige geldafvloeiing
van welstand naar armoelagen der bevolking laten slechts dubbele
ontevredenheid achter en versterken nergens het sociaal en nationaal besef. Juist de psychologische kant der problemen is zoo belangrijk, de wijze van aanpak, de organisatie, het vormen van discipline en het wekken van gcestdrift. Belangrijk is dat hier juist de
veronachtzaamde kanten der actuecle vraagstukken ondcr het oog
gezien en de oplossingen aan grondig onderzoek worden getoetst,
in het besef van de allerecrste noodzaak van een bewust gemeenschappelijk hervormingsstreven.
Er is nog een belangrijk punt van werkzaamheid, waaraan de
redactie haar aandacht moge besteden, en dat waarschijnlijk door
haar op zijn voile waardc gekend wordt: er worden tegenwoordig in
de geheele wereld bij wijze van georganiseerde politieke paedagogie
tal van onjuiste voorstellingen in attractieven vorm in omloop gebracht. Daartegenover is dringend noodig een even zorgvuldig georganiseerde en voorbereidc sociale paedagogie en politieke prophylaxe, die haar kracht uitsluitend dient te zoeken in helderheid
en zakelijke overtuigingskracht van voorstelling, in onontkoombare
kracht van argumentatie. Halfbewustheid, die gemakkelijk door
verblindende voorstellingen en leuzen ingepakt kan worden, is alleen door versterking tot bewustheid en zuivering van voorstellingen te redden. Daar ligt een onmetelijke taak voor lichamen als
Eenheid door democratie, volksontwikkelingsinstituten, tijdschriften
als dit, en bovenal voor het onderwijs. Ontgifting, verhoeding,
documentatie, begripsverheldering, het is een dagelijks op alle terreinen van maatschappelijke werkzaamheid noodzakelijke arbeid.
Ook de doelmatigheid der formuleeringen voor het gebruik door
velen dient nauwkeurig verzorgd te worden, opdat de juiste voorstellingen in den juisten vorm ingang en verbreiding kunnen vinden

CRITISCH BULLETIN

41 3

in fabriek, kantoor, vereeniging, gezin. Het aankweeken van traditiezin, critischen zin en historisch besef is de aangewezen „luchtbeschermingsdienst" voor de erfgoederen der vaderlandsche cultuur, waarvan ieder dagelijks en al te dikwijls slechts onbewust
profiteert.
Ecn onderdeel waarop bier met nadruk de aandacht gevestigd
wordt en dat de redactie naar wij hopen, als representanten eener
nieuwe jeugd, op voile kracht tot zijn recht zal weten te doen
komen, is de lichamelijke opvoeding, die bier te lande zoo hopeloos
ten achter is en als een hoofdfactor van levensgeluk en homogeen
menschzijn totaal miskend wordt.
Wij hebben bij de karakteristiek van het sociale pionierschap onder
de jonge generatie aan de hand van dit nieuwe, belangrijke orgaan,
tegelijkertijd op enkele dringende belangen gewezen. De verschenen
nummers bewijzen, hoe het verantwoordelijkheidsbesef dezer
jongeren hen van het belang van concrete oplossingen der talrijke
actueele problemen en noodtoestanden doordrongen houdt. Dat
waarborgt het streven tot peilhandhaving. Het niveau van voortreffelijke bijdragen als van o. a. Dr. Verkade (Scheidslijnen in het
Nederlandsche yolk; de aandacht valle ook nog op de vele niet
door klassetegenstellingen bepaalde hinderlijke scheidingslijnen der
standverschillen, die het leven in ons land zooveel bekrompener en
onaangenamcr maken dan noodig is) en van Dr. Ir. Haveman over
Arbeid, Arbeidcr en Volksgemeenschap.
Twee belangrijke waarschuwende citaten volgen bier, die het streven dezer jongeren toelichten, die bruggenbouwers willen zijn
tusschen „onvermijdelijk in het verleden ontstane menschenmassa's,
welke moeite hebben zich nog Cen yolk te voelen."
„Wanneer het „denkend decl der natie" de naar gerechtigheid
strevende boerenstand met even wcinig begrip voor de werkelijke
noden tegemoet zou treden, als zij dit de opkomende arbeidersbeweging heeft gedaan, dan zou bier cen uitermate gevaarlijke
„klassenstrijd" ontstaan."
„Eerst wanneer de kleine staten geen enkel aangrijpingspunt bieden
in bestuursapparaat, economisch of geestelijk leven (of levenloosheid), wanneer niet van ontevredenheid van enige nationale, sociale of religieuse minderheid gebruik gemaakt kan worden en wanneer de hieruit voortvloeiende innerlijke kracht zich ook uit in
dienovereenkomstige bewapening, zal er eenige kans zijn op bijstand van derden" (n.a.v. van de les van Tsjecho-Slowakije voor
de kleine staten, thans dringender dan ooit).
Het tijdschrift Het Gemeenebest is het bewijs van een vaste kernvorming onder de meest onbevooroordeelden en van verantwoordelijkheid bewusten der jongeren, in wie een op geen enkele wijze te
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misleiden of te sussen werkelijkheidszin en vernieuwingswil zonder
ANTHONIE DONKER
ophef, vastberaden tot uiting komt.
CULINAIRE ETHIEK
J. W. F. WERUMEUS BUNING, I00 AVONTUREN MET EEN POLLEPEL
H. J. W. Becht, Amsterdam, z.j.; f 2.5o geb.
Het ovcrkomt mij niet elken dag dat mij de eer te beurt valt een
kookboek te bespreken. Ik heb dus eerst hier en daar mijn licht
eens opgestoken. „Wat vind je," vroeg ik aan een nicht van mij die
lcerares in dit yak is, — „wat vind je van de artikelen van Werumeus Buning in De Telegraaf?" — Het zijn namelijk de „Culinaria" uit De Telegraaf, die gebundeld onder bovenstaande titel in
boekvorm zijn verschenen. — Het antwoord van mijn nicht overtrof mijn stoutste verwachting. De recepten waren perfect. Er was,
door deze artikelen, een nieuw geluid in de Nederlandsche keuken
gekomen. Hier was een kok aan het woord, een kok niet alleen die
leerde hoe te koken, maar tevens hoe te leven. Zijn recept voor
croquetjes, om een voorbeeld te noemen, was compleet een revolutie ; de diepste geheimcn van kip en zoutevisch werden hier ontsluierd. Kortom, niets dan lof Bovendien, welk cen stijl! Nu een
dichter zoo over kookkunst kan schrijven, dat de leek koken gaat
en de deskundige bewondert, zou men kunnen droomen dat er koks
opstondcn om over dichtkunst zoo aanstekelijk te schrijven! Maar
cen dichter wordt, schijnt het, eerder kok dan een kok een dichter.
Wat is eigenlijk koken? Koken is de kunst om voedsel klaar te maken
en op te dienen voor menschelijk gebruik, om natuurlijke producten
door hitte of anderszins in een verteerbare en aangename staat te
brengen, zoowel tegemoetkomend aan de eisch van de honger als
aan de streeling van het verhemelte. Aldus de Britannica, waarin
ik u dringend aanraad het hoofdstuk „cookery" eens door te lezen,
al was het alleen om daarna, gewapend als gij dan zijt met allerhande kennis omtrent de principes van het koken, het Braden, het
bakken, het sudderen, het roosteren en het stoomen, tot het boekje
van Werumeus Buning als tot een oase terug te keeren en er uw hart
op te halen. Want het is niet alleen, zooals ik op gezag van mijn
nicht verzekeren durf, een boekje vol voortreffelijke recepten; het is
ook voor de leek, van de a van artisjok tot de z van zuurkool, prikkelende lectuur. Maar ik behoef hier niet attent op te maken. Reeds
heb ik ervaren, dat men niet te Maastricht of te Groningen kan
gaan eten, of de gastheer roept u bij het station reeds toe : wij eten
vanavond la Werumeus Buning. Het is alsof er in ons land een
stille club bestaat, waarvan W. B. de geheime organisator is. En
deze club, als ik het wel heb, heeft de volgende statutcn:

a
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Wat tot den mensch ingaat maakt den mensch. De geschiedenis der
keuken is de keuken der geschiedenis. Bereid uw kalfsoester wel,
opdat het Europa welga.
Misschien is de heilsleer W. B. dieper dan deze regels laten doorschemeren. Misschien dat wij inderdaad overnieuw moeten beginnen,
maar dan met de a van arbeid en de b van brood, eer wij weer aan
de m van muziek en de p van poezie toe zullen komen.
M. NIJHOFF
NEDERLANDSE GESTALTEN UIT DE 17DE EEUW
JAN EN ANNIE ROMEIN, ERFLATERS VAN ONZE
BESCHAVING, DEEL II. ZEVENTIENDE EEUW

Em. Querido's Uitg. Mij. Amsterdam; f 3.25, f 4.25
De gunstige ontvangst, die de eerste bundel van deze reeks biografieen te beurt viel, zal de beide auteurs een aanmoediging zijn geweest bij het schrijven van dit vervolgdeel. Degenen, die met opmerkingen over „populaire lectuur" (om over andere kwalificaties
te zwijgen) de cultuurhistorische essays van Dr. J. en A. Romein
trachtten te kleineren, hebben ongelijk. Wij mogen de serie-„Erflaters" niet vergelijken met de talrijke wetenschappelijke verhandelingen, die de vrucht zijn van zorgvuldig bronnenonderzoek. De
„Nederlandse gestalten uit zes eeuwen", welke de schrijvers ons
voor de geest roepen, werden op grond van reeds voorhanden
materiaal ook werkelijk tot gestalten gemaakt — en dit is geen
geringe verdienste.
De opgave van literatuur, die aan het einde van het 4de deel zal
verschijnen, kan het grote nut hebben, dat men nog eens duidelijk
ziet uit hoeveel verspreid en gedetailleerd materiaal iedere schets
ontstond. De schets als zodanig ontleent echter haar waarde aan
de forsc lijn, aan de soms verrassend-originele omtrekken en de
geconcentreerde zekerheid van het geheel.
De studie over Sweelinck, waarmee deze reeks wordt geopend, bleef
meer algemeen-cultuurhistorisch dan biografisch, in tegenstelling
tot het scherp-psychologische essay over Hugo de Groot. De bladzijden over Jan Pietersz. Coen konden mij minder bekoren. Zij
moeten bij vele lezers verwarring hebben gesticht door een al te
snelle afwisseling van het relaas der gebeurtenissen en der beschouwingen, die de schrijvers daaraan verbonden. Coen's kolonisatieplannen werden daarbij te vroeg genoemd (blz. 81) en niet
voldoende in verband gebracht met zijn latere ervaringen. Ik vraag
mij af, of het nodig is tegenover Coen's koopmanschap het alternatief van een vooruitziend „idealisme" te plaatsen (met een lijn
doorgetrokken naar de moderne koloniale politick). Was het niet

416

CRITISCH BULLETIN

veeleer Coen's staa ts m a nsinzicht, geheel gericht op een politiek
op ,lange termijn, dat hem in conflict bracht met de aandeelhoudersmentaliteit van de Heren XVII, die steeds direct winst wilden
zien? Het feit, dat Coen niet onverschillig was voor persoonlijke
financiele voordelen, sluit grote politieke gaven niet uit. Zoals
Napoleon generaal en burgerlijk hervormer was, combineerde Coen
commercicle met staatkundige scheppingskracht. De documentenverzameling door Prof. Dr. H. T. Colenbrander uitgegeven, laat
Been twijfel omtrent de hartstochtelijke constructiviteit van Coen
op het gebied van de defensie, de rechtspraak enz. Indien het waar
is wat Romein over hem schrijft: „Het ideaal van den fatsoenlijken
vrijburger, die eerzaam en spaarzaam levend in Indie aanzien en
fortuin verwerft is zijn persoonlijk ideaal", bleef dit m.i. toch een
bijkomstig ideaal.
De portretten van Lodewijk de Geer, Joost van den Vondel en
Rembrandt van Rijn zijn goed getekend. Zij komen uitstekend uit
tegen hun cultuurhistorische achtergrond. Buitengewoon verdienstelijk lijkt me de levensbeschrijving van De Ruyter; ze doet slechts
weinig onder voor het, naar mijn smaak, voortreffelijkste opstel in
deze bundel: „Christiaan Huyghens, De Ontdekker der Waarschijnlijkheid" — een gave, beheerst-geschreven studie, zonder de
in details wel eens wat geforceerde oorspronkclijkheid, die enkele
schetsen soms enigszins onrustig maakt.
Tenslotte noem ik nog „Johan de Witt, Ruwaart der Vrijheid" en
„Benedictus Spinoza, De godloze godzoeker", zeker niet de minst
merkwaardige in deze reeks gestalten. P. J. BOUMAN
BOHEMIEN SATISFAIT
ONMAATSCHAPPELIJKE VOORKEUR, DOOR MARY DORNA
J. M. Meulenhoff, A'dam; f f 2.75
De lectuur van dit even wrange als humoristische bock deed me
denken aan een verjaardagsviering die ik onlangs mocht medemaken: In een kring zat het gezelschap zich to vervelen, eenige
verlepte vrouwen, een wat oudere vale man die zijn gegroefde
handen tusschen zijn knieèn gevouwen hield, een wrevelig meisje,
een jongen die achterovergeleund zat op den divan. De conversatie kroop, stokte, kroop opnieuw. Toen kwam de actrice binnen.
Ze praatte luid, ze lachte, voordat iemand er op bedacht was beheerschte zij de situatie. Ze gaf een dialoog ten beste, waarom we
tranen lachten, tusschen haar plat-Amsterdamsche hospita en een
Groningsche domineesdochter, dit alles in sappig dialect. Ze zette
de radio aan, ze danste en flirtte. Ze praatte gemeenzaam over
lommerdbriefjes en dwangbevelen van de belasting. Alle terug-
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houding was zoek en plotseling bevonden wij ons in een wereld
die levend en warm was, luidruchtig, hartelijk en komiek. De
avond was gered.
Maar toen ik den volgenden morgen ontwaakte, was er, nog vOcir
ik de oogen geopend had, de herinnering aan iets naars, iets onzuivers, dat ik van me wilde afschudden en langzaam drong het
tot me door, dat hetzelfde, wat me gisteren zoo had geamuseerd,
nu mijn ongenoegen wekte. Die van ongebonden hartelijkheid en
gevoel doordrenkte vis comica, hoe plat, plebejisch en onwaar leek
ze mij in den ochtcnd. Op welk een brutale, onbeschaamde wijze
drong zij zich naar voren ten koste van wat meer gesloten en in
stilte leefde. Boeiend lcken in mijn verbeelding thans de gegroefde
handen van dien stillen ouden man, met welk een bedwongen gratie
(uitdrukking van welke gedachten?) had de jongeling met die
scherpe knieen tegen de kussens gelegen, welke desillusie was oorzaak van den wreveligen mond van dat blonde meisje?
Na de lezing van „Onmaatschappelijke Voorkeur" is het me precies
zoo vergaan. Eerst een uitbundig plezier om deze rake typeeringen,
dezen humoristischen blik op menschen en toestanden, om de sans
One waarmee gesold wordt met de futiele schandetjes van het
menschenbestaan. Het zou dwaasheid zijn om het talent, waarmee
deze schetsen neergesmeten zijn, te miskennen. Wat heb ik dan nog
te maar-en? Wat geeft me dien onaangenamen nasmaak, alsof ik
me schoon wasschcn moot van de wereld, waarin ik toch een poos
met zooveel genoegen heb verwijld? Het is in de eerste plaats de
arrogante en filistreuse toon (ge leest goed, lezer) de toon van:
Heer ik dank u, dat ik niet ben als dezulken, dat ik niet ben als
de bourgeois-mevrouwen die hechten aan fatsoen en dat ik lekker
mijn neus niet optrek voor dieven en prostituees en er geen been
in zie, als het zoo eens valt, mijn geld als schildersmodel te verdienen. Egocentriciteit en de beperkte visie van een bepaalde maatschappelijke kliek is met kunst nimmer te rijmen. Bedenk echtcr,
dat het precies even bekrompen is om met de burgerdames mec
te schelden op het uitschot der samenleving als op het andere
trottoir te gaan staan en de nette burgers te bespotten. Ik vrees,
dat Mary Dorna deze waarheid soms vergeet. Wanneer zij dan
al geen bourgeoise satisfaite is, dan vertegenwoordigt zij het
van het cabaret overgewaaide literatuur-verschijnsel van de bohemien satisfait, waarvan het timbre veel van haar uitmuntende
eigenschappen bederft.
Er is nog iets anders, dat met het vorige door mij geformuleerde
bezwaar in zooverre samenhangt, dat dit laatste er gemakkelijk uit
kan voortvloeien: Er is niet voldoende afstand tusschen de oorspronkelijke beleving en de schepping. De anecdotes, waaruit deze
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verhalen zijn ontstaan, misten den tijd om tot droom te rijpen,
maar werden rauw, lillend, gelijk het leven ze had uitgestooten,
gesnapt en opgeteekend. Daarom hooren deze verhalen thuis bij
de journalistiek, zij het de voortreffelijke. Voor literatuur missen
zij, ondanks levendigheid en beeldend vermogen, dien onderklank
eener waarheid die van alle tijden is.
J. G. VAN SCHAIK-WILLING
YANA, EEN PROTESTANTSCHE MISVATTING
ELDERT HOLIER, DOOR C. RIJNSDORP
Bosch en Keuning N.V., Baarn; f 3.90 geb.
Eldert Holier, de stichter, de leider ook van de Yana-beweging,
is onder de waarachtig wel toegewijde handen van C. Rijnsdorp
eerlijk gezegd zoo'n „arme, slappe stumper" geworden, „die zijn
erbarmelijkheid zoekt te verontschuldigen met te zeggen „dat
men hem had gezegd, dat hij geen vrijen wil bezat"," waarover
Carry van Bruggen in haar Prometheus spreekt. En daarmee is
deze heele „roman van het cultuurleven" geoordeeld. Het eenige
waarvoor men wat smartelijke genegenheid overhoudt als men dit
lijvige boek na lezing dichtslaat, is de toewijding waarmede er aan
gewerkt moet zijn, de goede bedoeling, waaruit zooveel werkkracht
werd geput.
Daarnaast — en dat is overheerschend — blijft een vaag besef, dat
er een apologetische gedachte schuil gaat achter deze uitstalling
van onrijpe cultuurvruchten, die, eenmaal gerijpt, weinig tot nuttigen zouden nooden en als ze dat al zouden, ten hoogste een lichtelijk bedorven maag ten gevolge zouden hebben. Den gezonden
mensch ter waarschuwing: van deze vruchten niet meer te eten.
Maar geenszins zou men de sensationeele — adjectief van dezen
tijd! — ervaring hebben opgedaan, nu eindelijk de „verboden
vrucht" te hebben gesmaakt.
Rijnsdorp ducht wel degelijk gevaar van zijn vruchten. Yana wordt
vergeleken met wat de Bijbel noemt „de wonderen van den antichrist", niet in het boek, maar in een vouwblaadje van den uitgever. Als Yana waarlijk volgens het inzicht van den auteur identiek
is met de „wonderen van den antichrist", dan bewijst Rijnsdorp
het Christendom een slechten dienst. Als waarlijk het Christendom
bedreigd zou kunnen worden door een zoo slappe antipode als
Yana, dan zou datzelfde Christendom in een staat van ouderdomszwakte moeten zijn geraakt, die geen weerstand meer kan bieden
aan een kinderachtig cultureel misverstand. Of: als Yana een waarlijk positief en levend Christendom kan ondermijnen, dan is het
goed, dat zulk een Christendom verdwijne.
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Rijnsdorp kan deze conclusie niet hebben gewild, maar op z'n
best blijft men na lezing van dit boek met de wat pijnlijke vraag
achter: wat wil deze schrijver? En dan moet men deze vraag beantwoorden met vast te stellen, dat het den auteur blijkbaar allereerst aan apologetische kracht heeft ontbroken en bovenal, dat hij
het cultureele leven van zijn tijd misverstaat.
Belangwekkend is het te weten of dit een protestantsch-christelijk
misverstand is of een prive-misverstand van C. Rijnsdorp.
Laten we het houden op een misverstand van Rijnsdorp. Dat is
al ernstig genoeg, want men mag dezen auteur rekenen tot een van
de gezaghebbende mannen uit zijn — protestantsch-christelijken —
kring.
Yana is de schepping van Eldert Holier, de uit het lood geslagen
artistieke jongeling, die een artistiek religieuze beweging sticht midden in het harde, nuchtere Rotterdam. Yana moge dan niets te
maken hebben met wat de Boedisten onder dezen naam aanduiden:
den extatischen toestand van overpeinzing, heel en al vreemd is dit
begrip er toch ook niet aan. Met den naam Yana wordt de geest
van eenheid en bezieling aangeduid (pag. I 17). „Ik zie Yana vooral
nog als een bijeenbrengen, een verzamelen van wat gegroeid is",
zegt Holier zelf op pagina 54. De gedragingen van de Yana-menschen kennen de extase, maar het is de extase van de Leger-desHeils-tent, primitief, onbeheerscht, onbegrepen. In al dit getob en
gemier van volslagen stuurlooze lieden, die een stuurman hebben,
die zijn kompas kwijt is — Holier heeft niet zijn verstand, maar
wel in zekeren zin zijn eigen, vrije wil verloren, aldus het prospectus van den uitgever kan men gaan determineeren en dan vindt
men vage verwantschap met verscheidene geestelijke stroomingen,
die onze tijd kent, meer nog: gekend heeft.
Er zijn schemerige parallellen. In de biechtwoede en het openhartigheidsdelirium der Yana-menschen is een overeenkomst denkbaar
met de Oxford-beweging en haar ultramontaanschen concurrent
den Bond Zonder Naam. Zoo voort fantaseerend herkent men desnoods zoowel den man met singuliere gaven als den „universeelen"
Soefist; den nobelen zoeker, zoo goed als den naief-verheugden
winder; den Vrijzinnigen Protestant met litterair-wijsgeerige aandoeningen en den Vrij-Katholieken aestheet evenzeer als den dogmatischen atheist. Er blijken desnoods afdwalingen mogelijk te zijn
naar dadaisme, surrealisme, simultaneisme, naar een ongebonden
madrigaalcultuur, die haar gebondenheid zoekt in volkomen vrije
improvisatie. Bleeke herinneringen aan voorbije manifestaties,
want dat is het opmerkelijke van deze Yana-lieden, dat in hun beweging alleen maar leeft, wat sedert jaren al weer dankbaar te
ruste is gelegd.
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Rijnsdorp zoekt, maar hem ontbreekt de behoefte te vinden. Hij
immers heeft voor zichzelf al sinds lang gevonden. Maar nu hij
zonder noodzaak zoekt, blijkt, dat hij de techniek van het zoeken
niet kent. Hij houdt het Licht achter zich en nu vreest hij in zijn
eigen schaduw het spook der verschrikking. Een monsterachtig
groot spook, dat den uitweg, die Rijnsdorp terdege kent, schijnt
te willen versperren. Maar zoo zeker is Rijnsdorp van den weg,
welken hij gaan moet om aan deze verschrikkingen te ontkomen, dat
hij hen, die hij meeneemt op deze, rustig bezien wat malle tocht,
nict zegt waar de verlossing te vinden is. Voor wien zich bang
laat maken door dit onnoozel schaduwspel eindigt de tocht door
dit oord van bloedarme verschrikkingen aldus:
— Je zult me antwoorden, hoor je? beet ze hem toe. Nu eerst zag
hij de ontzettende verandering. Haar gezicht was niets dan ogen
en die ogen waren niets dan klare haat.
— Je komt zo niet van me af, zeg het me, fluisterde ze schor. Ze
had de kracht van een wanhopige. Holier, ondervoed, slap, probeerde tevergeefs van de waterkant vandaan te komen. Worstelend
zwaaiden ze heen en weer; Holier stootte een kreet uit, er kwam
antwoord van Deutschmann, bijna had hij zich losgerukt.
Er lag een kei los op de kade. Holier struikelde er over, hij viel
half over de rand. Fanny smakte op hem neer. Hij hoorde nog
Deutschmanns angstgeschreeuw. Toen greep Fanny, ontzind, hem
bij de keel; Holier verloor zijn evenwicht en stortte ruggelings met
haar te water."
Zoo vinden, met het bock, de hoofdpersonen hun onbedoeld kluchtig einde. Ze hebben geklaagd, geweend, gestreden. Ze vallen
ruggelings in het water, alsof het het einde van een ouderwetsche
twee-acter filmklucht betrof. Rijnsdorp blijft aan de kant staan.
Hij lacht niet, maar hij steekt geen hand tot redding uit.
Hij heeft de verdoling van deze menschen getoond, maar hij laat
na te zeggen wat hen naar zijn overtuiging zou kunnen redden.
Wanneer het enkel en alleen om dit handjevol goedmoedig verdwaasden ging, was het alleen maar wreed van dezen auteur, om
niet de moeite te nemen hen te redden, maar hij heeft deze groep
uit het lood geslagenen kennelijk als een synthese willen voorstellen van onzen tijdgeest. Daarin schuilt de onbegrijpelijke misvatting waarop dit boek is gebouwd. Dat het Christendom wordt
bedreigd, zal niemand ontkennen, maar in een tijd waarin Christelijke generaals de satanische gedachte om een Kerst-offensief te
beginnen tot uitvoering brengen, is het onverantwoordelijk om een
clubje cultuurbeunhazen tot de belagers van het Christendom te
verheffen.
De misvatting van Rijnsdorp vindt haar ontstaan in het feit, dat
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deze auteur de dingen waarover hij schrijft blijkbaar slechts van
hooren zeggen kent. Hij heeft de problemen onder oogen gehad,
hij heeft ze echter niet bevochten. Hij heeft er kennis van genomen,
maar zonder er zich kennis over verworven to hebben is hij ze
gaan verwerken tot Yana. Zoo moge de werkmethode van Eldert
Holier en de zijnen geweest zijn; zoo had de werkmethode van
Rijnsdorp niet mogen zijn.
Deze wijze van werken komt bovendien ook tot uitdrukking in
Rijnsdorp's schrijfwijze. Het bock speelt in Rotterdam, maar Rotterdam blijft een leege klank. Herhaaldelijk gebruikt Rijnsdorp groote
namen, maar ze worden zoo moedwillig en onverantwoord genoemd, dat men niet aan den indruk kan ontkomen, dat hiermee
alleen een schijn van cultuur gewekt wilde worden.
Voorbeelden:
Goethe had niet met meer eerbied op een berg gestaan, dan deze
onbekende over de Rotterdamse drasgrond ging, een nieuw leven
inwankelend (pag. II).
De beperking, die de opgave had meegebracht, en de grote
persing die Yana voor hem betekende, bracht een resultaat tot
stand, dat aan ieder kunstgevoelige een Breitneriaanse stomp
voor de borst gaf (pag. 13 ).
Neen, hier was een cirkel getrokken, een ronding gelegd, zo teer
en prachtig, zo levend als op het „Zeegezicht" van Mondriaan, of
van een plas aan 't strand, of van een vrouwenschoot (pag. 159).
En de strohoed moest hij dragen van Rembrandts Hovenier (pag.
16o) .
Een onuitstaanbaar saai-mooi aquarel was het, dat deed snakken
naar de voluptueuse en smartelijk-rijpe werkwijze van Vincent
(pag. 184). B. STROMAN
JUDAS-TRAGIEK
LANZA DEL VASTO, JUDAS
Grasset, Paris, 1938
In 1929 verscheen een Italiaansch drama, Giuda van Federico
Valerio Ratti. Del Vasto's Judas noopt als vanzelf tot een vergelijking. Het Italiaansche stuk werd in Nederlandsche vertaling opgevoerd door Leidsche studenten in den Haag, onder regie van
Verkade; het zou ook elders ten tooneele gebracht zijn, zoo niet de
R. K. clerus voor haar geloovigen het veto had uitgesproken. De
Judasfiguur uit het evangelic is een figuur vol problematiek en het
is begrijpelijk dat de Italiaansche dramaturg en de Fransche romanschrijver er zich aan hebben gewaagd. Judas is de tegenspeler in
eigen kring bij het lijdensdrama, de handlanger der tegenpartij, die
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in het Johannes-evangelie kortweg „de Joden" wordt genoemd.
Zoo de lijdensgcschiedenis van het theologisch niveau op het psychologische wordt overgebracht, rijst aanstonds de vraag: wat bewoog
den tegenspeler Judas Iskarioth tot zijn verraad? Het antwoord dat
de Evangelist daarop geeft, is simplistisch: Judas was gierig en kon
met zijn verraad geld verdienen. De schilderkunst heeft zich aan
doze vcrklaring gehouden en den discipel afgebeeld met de vingers
om de beurs saamgekncpen. Dante legt hem tusschen de tanden
van Lucifer, bedoelend dat hij een gemeene verrader is van het
hoogste, zonder meer. Maar het Evangelie zelf doet iets anders vermoeden (Matth. 27 : 3. Toen heeft Judas, die hem verraden had,
ziende dat hij veroordeeld was berouw gehad, en hij zeide: ik heb
gezondigd verradende onschuldig bloed... en heengaandelverworgde hij zichzelf). Ratti heeft in zijn drama Judas tot een tr agis c he
figuur gemaakt, een die verre boven zijn omgeving is aangelegd,
maar door eigen fatum achtervolgd wordt. In zijn jeugd door eigen
vader verstooten, is hij een verbitterde die in vreemde landen zwierf;
misdeeld wat uiterlijk schoon aangaat, ironisch, leugenachtig en
hoogmoedig, maar tegelijk vol deernis met het verongelijkte en in
wiens hart de vraag naar waarheid brandende is. Hij die alles
onderzoekt en door een nimmer voldaan waarom? getcisterd wordt,
wil weten wat goed is en wat kwaad; en waar de anderen argeloos
doen wat hun gezegd wordt of wat vanzelf spreekt, rijst bij hem
de vraag. Daar hij zich superieur weet aan de goedmoedigen met
wie hij omgaat (slechts voor den discipel Johannes heeft hij een
stillc vereering) wil hij zich doen gelden. Maria Magdalena bracht
hem in den kring van Jezus en hij wordt gefascineerd, maar hij wil
doch kan niet meer, uit deze hem steeds bezwarende gebondenheid
vrijkomen, en steelt geld dat aan den discipelkring toebehoort, om
te worden weggejaagd; maar hij wordt vastgehouden door Jezus,
die hem alles vergeeft, en aan wien hij zich gehecht gevoelt, niet
uit liefde maar uit een wil om door hem even groot, ja grooter te
zijn dan deze. Hij is verzekerd dat Jezus „de waarheid" weet en
krachtens dit weten de wondermacht bezit, waarmee hij zijn glorieuze koninkrijk der toekomst zal oprichten. Wanneer Lazarus uit
den dood is opgewekt, smeekt hij dezen het geheim te openbaren.
Maar Jezus talmt met de vestiging van het heilsrijk. Men is te
Jeruzalem en het is Paaschfeest. Nu of nimmer zal het zijn, denkt
Judas, en hij wil de groote openbaring afdwingen; hijzelf, Judas,
zal de beweger zijn van het toekomstige. Judas gaat Jezus aan de
vijanden overleveren om het uur te forceeren. Is hij gevangen
genomen, voor Kajafas en Pilatus geleid, naar Golgotha gevoerd,
Judas verlaat hem geen oogenblik, terwijl de anderen zich in angst
verborgen hebben. Het is vergeefs. Judas ijlt terug, daarheen waar
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hij Maria Magdalena en de anderen vindt. Hij wordt gescholden
en wil gescholden worden. In zijn wanhoop begrijpt hij: Jezus had
noodig een naam die ten eeuwigen dage gevloekt zou zijn, opdat de
naam Jezus ten eeuwigen dage zou zijn gezegend. Maria Magdalena heeft zijn oogen voor de waarheid geopend. Nu zal hij zich
in den dood storten om den gezegende voor te zijn aan de groote
poort. Ratti's drama is grootsch van gedachte, breed gehouden,
zonder veel detail, enkelvoudig; de Jezus-figuur komt niet ten
tooneele, en Judas wordt begrijpelijk uit zijn cigen problematiek.
Een anderen Judas biedt del Vasto den lezer aan, die wel eenige
punten van overeenkomst heeft met dien van Ratti, maar niet het
tragische medelijden wekt waartoe Ratti ons noopt, behalve in
't einde. Deze Judas is tot na het verraad een mensch van kouden
hartstocht, maar op het einde breekt hij en verkeert zijn wezen
tot een schrikwekkende waanzinnigheid. De lezer blijft in dit bock
toeschouwer zonder medelijden met de hoofdfiguur, van wien hij
het jammerlijk uiteinde vermoedt, totdat dit einde daar is. Het
talent van karakterontleding en karakterbeschrijving toont hier een
uiterste van vermogen, en in een overvloed van varieerende aanduidingen verschijnt telkens weer dezelfde figuur voor het voetlicht.
Judas is bier de berekenende, zichzelf metende, zich van zichzelf
rekenschap gevende cerebralist, die de situaties weet aan te wenden
tot het doel zijner zelfverheerlijking, waarin hij eenmaal hoopt te
zegevieren. Hij is eerst volgeling geweest van Johannes den dooper,
want hij wil het bizondere, hij die de middelmatigheid van het
gewone menschdom minacht. Wanneer de Dooper gesproken heeft
van die na hem komt en grooter dan hij zal zijn, hoopt Judas dat
hij de bedoelde persoon is. Uit een afgeluisterd gesprek tusschen
twee volgelingen begrijpt hij dat een ander is bedoeld, en zegt tot
zichzelf: qu'ai-je donc fait a. Jean pour meriter une telle offense? En
als hij toch ook weer zeker zelfbehagen vindt in deze miskenning,
spreekt hij tot zichzelf: je n'aurais pas cru que j'avais une Arne si
grande, capable d'une si grande douleur. In dergelijkc trekken is
deze Judas-beschrijving rijk. Zijn mede-discipelen acht hij halve
idioten, die ook in maatschappelijke gesteldheid verre zijn minderen
zijn. In intellekt en vaardigheid van dispuut en woordvoering is hij
de meerdere, en hij ontziet zich nooit hen dit te doen gevoelen.
Ayant decoche cette insulte son cceur sursauta de joie malicieuse
tandis que son ceil jetait un regard d'indignation. Hij blijft in het
gevolg van Jezus omdat hij zich hiertoe vrij voelt en er genoegen
in heeft, en het woord van Jezus vraagstukken opwerpt die hem
interesseeren. Judas neemt zijn genoegen, waar hij het maar vinden
kan Hij weet dat de anderen hem niet mogen, maar staat er niet
geschreven: de verworpene is tot hoeksteen uitgekozen? En Jezus
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sprak van het mosterzaad uit welks geringheid het grootste gewas
opbloeit: slaat dit niet op hem? Judas is amoralist, gewiekst en
van nature spotter, een cynicus die de menschen door heeft, sarkastisch; maar hij wil groot zijn en derhalve de rol spelen van
profeet, hoewel aan zijn hecle wezen niets is dat op den profeet
gelijkt; hij is exceptioneel en verheugt zich daarin. Eenvoudige lieden met zijn vragen in verlegenheid te brengen is hem een genot;
dat zij een diepere wijsheid dan hij bezitten, ontgaat hem. Querulant, cynisch en hooghartig is zijn geheele persoonlijkheid.
De eigenschappen, aan dezen Judas toegekend, zouden een karikaturale figuur kunnen uitbeelden, maar de Schr. heeft met groot
talent dezen indruk voorkomen. De karikatuur zou Judas in het
onmenschelijke verplaatsen, maar hij blijft menschelijk; het nil
humani is ook hier volgehouden. Hij blijft den lezer interesseeren,
niet allecn maar verbluffen. Hij is denkbaar, al zouden wij hem
uit den weg gaan, maar Jezus verbreekt den band met Judas niet,
en dit feit vestigt den indruk dat in hem die zinswending mogelijk
is, waardoor hij waarlijk een groot mensch zal wezen. Het geduld
van Jezus met dezen mensch deelt zich aan den lezer mee, anders
zou hij niet geboeid zijn. De zinswending komt, maar als het te
laat is. Judas voelt meer en meer zich in het gezelschap zijncr medediscipelen gekompromittcerd en de Jeruzalemsche Overheid, die
een scherp oog heeft, is hiervan op de hoogte; hij heeft trouwens
met Farizeers en Schriftgeleerden in den tempclhof geredeneerd en
van zijn kunde blijk gcgeven; het is voor dezen een raadsel hoe
zulk een erudict in het cenvoudig gezelschap van Jezus' discipelen
is beland. Hij zelf voelt zich meer verwant aan de voorname heeren,
die in den raad zetelen dan aan zijn genooten van elken dag. Ten
slotte meent hij : je n'ai plus rien a apprendre de ce genre de vie.
Hij ergert zich dat hij zich niet kan losmaken. De rest gaat vanzelf. Hij wordt door Kaiaphas, den hoogepricster, ontboden, wat
zijn eergevoel streelt. Zijn besprekingen met dezen zijn eigenlijk
geen verraad, maar cer voelt hij zich nu meester van de situatie,
alsof het lot van Jezus in zijn handen is. Als Jezus aan het avondmaal den verrader aanduidt, bewondert Judas zijn eigen kalmte.
Maar weidra heeft de p erip e tie plaats, en dan blijkt deze geschiedenis toch ook een tragedie te zijn — maar de tragedie van
Lucifer. Te laat roept hij tot de schare, die hij op last van Kaiaphas
ket „kruis hem" heeft in den mond gegeven, Jezus' onschuld uit.
Nu het te laat is bemerkt hij dat diep in zijn wezen hij hem heeft
liefgehad. Le mal est trop pour le repentir, le douleur trop pour
les pleurs, l'horreur trop pour le cri. Hij werpt de schuld op het
lot: hasard aveugle, si je suis tombe c'est to faute. Hij is geroepen
om te worden verstooten. Wat blijft over dan het Niet? Je crois
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en toi, en toi seul, Rien. En hij stort zich in den afgrond.
Het einde is van het begin af voorzien. Del Vasto's Judas is een
grootsch werk, hoewel anders dan zooals Ratti's werk grootsch is.
Del Vasto heeft van den beginne af het Niet voor oogen, waarvan
hij in de Judas-figuur eerst de psyc hologische uitbeelding geeft,
om uiteindelijk dit Niet tot die wereld te maken, waarin wij huiverend de ziel zien nederstorten die daartoe zich in zichzelf heeft
voorbereid. J. D. BIERENS DE HAAN
HET DAGBOEK VAN EEN SCHRIJVER
JULIEN GREEN, JOURNAL (1928-'934)
Plon, Parijs
Green is dit dagboek begonnen om helderder in zich zelf te zien.
Dat deze behoefte opkwam is hem zelf als een onrustwekkend teeken
voorgekomen getuige de tweede opmerking over een bladzijde aan
een roman, waar hij aan bezig was : „il me semble que dans cette
page, j'ai atteint le fond de toute la tristesse qui est en moi, mail
n'en parlons pas, et transformons en histoires nos petits ennuis".
Als deze transformatie-arbeid ten volle aan zijn verwachting had
beantwoord zou de spanning andere kanalen tot uiting (loozing?)
dichtgeknepen hebben. Het verzwakken van de spanning betrof de
transformatie in den zin van veredeling. Daarin trad het verschil
tusschen uiting (veredeling) en loozing (van afvalproducten) aan
den dag. De scheppende arbeid was verbonden aan een wereld
aan gene zijde van het bewustzijn, waar de droom van de kindsheid zich bestendigend bedwelmende vormen aangenomen had.
Deze wereld haakte zich in zijn besef aan bovenpersoonlijke herinneringen aan Savannah of daaromtrent, waar hij in de jeugd gewoond moet hebben.
In den tijd, waarin dit dagboek ontstond, besloop hem het verlangen die landschappen en menschen terug te zien. De betoovering,
die ze in gloed gezet had, brak of liever: de begeerte zich weer
door die atmosfeer te laten omvangen rees, toen dat eiland van
groot geluk en groote treurigheid vergaan was. De bron, die hem
deed schrijvcn droogde en met de behoefte in zich zelf te zien hield
het ware vermogen dit te doen gelijken tred. Dat bracht een hermunting van alle waarden mee en de vrees voor den dood verscheen
in ander Licht. Het was Green van toen af mogelijk tegenover zijn
eigen werken afstand te nemen en zich rekenschap te geven van
wat er aan „folie" in schuilt. Dit bracht hem tot de erkenning,
dat als hij ze daar niet in gelegd had zij zijn leven kon hebben
doorwoekerd.
Zoo hield de weifeling op tusschen dit en het andere bestaan en
28
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Green bleef niet anders over dan dit te registreeren. Dat is een
hachelijke taak als gelijk in zijn geval dit Bemis niet in andere
waarden kan worden omgezet. Toen de innerlijke onrust wegviel,
werd hij door uiterlijke rusteloosheid bevangen, die op haar beurt
verzandde. Uit dit zand was het hem onmogelijk parels te graven
en het is onnoodig de vraag te stellen, of hij al dan niet bij het
schrijven aan lezers dacht. Bij het tegentikken geeft dit metaal een
helderen klank zooals in de herhaalde bekentenis van onmacht, bij
het schrijven te verwezenlijken wat hem voor den geeft stond. Maar
bij die plaatsen vraagt men zich weer af, in hoever er een kramp
van si nc erit e als waarborg tegen zelfbedrog en een openbare
zelfkastijding in de verwachting, misschien daarmee een drijfkracht
te scheppen, die zich aan andere aanloopen onttrekt, bij in het spel
was.
Alles wel gewogen, mag dit op zich zelf onbelangrijke journaal ondanks het verslag van gesprekken met Gide, als zerk op Green's
waren schrijversarbeid beschouwd worden. H. VAN LOON
WAGNER ALS AUTEUR
RICHARD WAGNER: DIE HAUPTSCHRIFTEN, HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON ERNST BUCKEN
Kremer Verlag Stuttgart
Behalve de teksten en de muzick van zijn opera's heeft Wagner een
groot aantal studies geschreven van zcer uiteenloopenden aard,
waaruit men in de 40o bladzijden van dit boek cen veelzijdige en
representatieve keuze heeft gedaan. Men vindt er Wagner als autobiograaf, als polemist, als essayist over muzikale en dichterlijke
problemen — ook in hun onderlinge verhouding uiteraard — en
ten slotte vooral als cultuur-politicus.
De beschouwingen zijn geschreven in een rustigen, vasten, ietwat
taaien en dikken stijl, en verraden ccn redelijke kennis van de
zaken waarover hij schrijft; soms een goed, ook psychologisch goed,
inzicht en een sterken evil om zijn denkbeelden op te leggen aan
wien hem leest. Maar bijna nergens vindt men een scherpe, grootsche of boeiende visie, nergens ook iets ter rechtvaardiging van het
feit dat Wagner tot de groote europeesche figuren gerekend wordt.
Volgens den inleider zijn Wagners geschriften „der gewaltigste
Appel' an das deutsche Kulturgewissen seit Schiller. Mit gleicher
leidenschaftdurchglfihter Stimme sprach hier einer den seine Zeit
nur sehr unvollkommen verstand, weit in die Zukunft seines Volkes
hinein." Is dat zoo? Kan men dezen man, door hem een oogenblik
met den beperkt-nationalistischen maatstaf van zijn inleider te
meten, in een adem noemen met Lessing, Herder, Von Humboldt,
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Grimm, Lichtenberg, Adam Muller en Paul de Lagarde, om van
de corypheeen der duitsche philosofie en dichtkunst te zwijgen? Ik
geloof het niet. De wezenlijke beteekenis van dezen, vooral in het
slechte, oer-duitschen Duitscher en anti-semiet, ligt vermoedelijk
in zijn muziek. Ik ken die te weinig om er een oordeel over uit te
spreken. Maar laat ons hopen, dat zij die van zijn theoretische geschriften ver overtreft. Deze laatste zijn, ook waar zij leesbaar bleven, zonder een vonk genie. H. MARSMAN
TOLSTOJ'S VROUW
ALJA RACHMANOWA, DIE TRAGODIE EINER LIEBE,
ROMAN DER EHE LEO TOLSTOJS
Otto Muller, Salzburg-Innsbruck-Leipzig
Het huwelijk van Tolstoj als stof voor een roman! De „tragedie
van een liefde" als „roman van een huwelijk". De schrijfster — of
de uitgever — hebben met deze twee titels een boek over Tolstoj
aan de wcreld geschonken, dat evenzeer spannend als... bedenkelijk is.
Het huwelijk van Tolstoj heeft tientallen jaren lang de gemoederen
en... de pennen in beweging gebracht. Derhalve is een nicuwe bijdrage tot dit oude thema altijd actueel. In den laatsten tijd is in
en buiten Sowjetrusland nog bovendien een reeks memoires en boeken verschenen, die dit onderwerp weer in zijn geheele tragische
grootheid ontvouwen. Naast het wonderbare herinneringsboek van
T. Koesminskaja (in drie deelen) is het voor alles het zoojuist verschenen dagboek in vier deelen van Sophie Andrejewna zelf, dat
voor de kennis van de beide deelgenooten van deze tragedie onontbeerlijk is en zijn de publicaties van het Moseousche „Tolstojarchief," hct dagboek van de lievelingsdochter van Tolstoj, Alexandra en de briefwisseling van Tolstoj met Tsjertkow, Birjoekow enz.
van Mang.
Rachmanowa heeft de geweldige massa stof nauwkeurig bestudeerd
en zorgvuldig geschift, en heeft met een bijzonder begrijpen en doorvoelen aan de hand van het geschifte materiaal dit huwelijksleven
weer opgebouwd en met prijzenswaardige nauwgezetheid geschilderd. Zoodoende is er een boek ontstaan, dat voor het groote
publiek is bestemd en dat zoowel spannend als problematiek is.
Rachmanowa vervult de taak, die zij zichzelf heeft gesteld, buitengewoon goed, doordat zij de beide partners van dit huwelijksdrama
door het aaneenrijen van handig gekozen plaatsen in hun brieven
zelf laat spreken. Daardoor ontstaat de indruk van een absolute
objectiviteit. En toch zal de kennel- juist in de keuze van de aangehaalde brievenplaatsen, in het groepeeren van de feiten en het in
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het licht stellen van bepaalde gebeurtenissen een eigenwillige, volstrekt subjectieve werkwijze moeten vaststellen. Daar is op zichzelf
niets tegen in te brengen. Iedere geschiedkundige weet uit eigen
ervaring hoe ontzaglijk moeilijk, bijna onmogelijk de absolute objectiviteit in de uitbeelding van een historisch verloop is, vooral
wanneer het gaat om zoo'n problematieke, ja raadselachtige persoonlijkheid als Leo Tolstoj. Tolstoj was voor zijn tijdgenooten „het
geweten van Rusland", de verkondiger van een even oude als
nieuwe waarheid, de grootste schrijver en een revolutionnaire levensvormer. Tegen dezen Tolstoj hebben verschillende soort van menschen zooals Toergenew en Tsjechow, Gorkij en Boenin met eerbied
opgezien, dezen Tolstoj hebben duizenden en nog eens duizenden
lief gehad en vereerd, hoewel zij zich bewust waren van de tegenstrijdigheden in zijn leven. Deze tegenstrijdigheden worden hier
door Rachmanowa zoo sterk op den voorgrond geschoven, dat daardoor de groote schrijver en waarheidzoeker geheel en al in de
schaduw wordt geplaatst.
Rachmanowa schrijft geen biografie van Tolstoj, zij schildert alleen
zijn huwelijk. Men moest echter op de huwelijken, vooral op die
van groote en beroemde menschen, niet een te scherp licht doen
vallen, innerlijk winnen doet men bier niets bij. En ten slotte blijft
dan de vraag, waarvoor dit alles en het gevoel van een pijnlijke
onbescheidenheid.
„Grensmenschen" zooals Tolstoj, zijn voor het huwelijksleven zoo
ongeschikt als maar mogelijk is en deze huwelijken een normalen
maatstaf aan te leggen, moet tot scheeve waardeoordeelen leiden,
vooral wanneer de donkerste hoeken van dit huwelijksleven met
schijnwerpers worden afgezocht. In het licht van deze voorstelling
blijkt Tolstoj een ongebreidelde, nukkige, door duizend hartstochten opgezweepte man te zijn, die zijn luimen en depressies op zijn
fijne en ongelukkige vrouw afreageert. Dit naar voren schuiven van
het menschelijke, al te menschelijke, al gebeurt het ook met diepe
buigingen voor den auteur Tolstoj, voelt men als onnoodige, somtijds als smakelooze onbescheidenheid. Bedenkelijk komt ons ook
soms de methode van Rachmanowa voor om Tolstoj aan te halen,
vooral wanneer zij bijvoorbeeld plaatsen uit „De Kreutzersonate"
rechtstreeks op Tolstoj toepast en de levensphilosophie en vrouwenhaat van Pozdnysjew den schrijver (dus Tolstoj) toedicht. Door
deze schildering zal het wantrouwen tegenover al het geestelijke,
dat heden ten dage zoovele gewone menschen eigen is, slechts worden bevorderd.
Om een mensch als Tolstoj, die eenzaam in de woestenijleegte van
zijn tijd staande, zich geroepen voelde geloovig te dienen, die zich
zelf smartelijk vervormde, hunkerend naar waarheid, worstelend,
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vallend, zich weer oprichtend, om deze als een onmenschelijk,
demonisch, onevenwichtig mensch en echtgenoot voor te stellen,
wil zeggen Tolstoj met verkeerden maatstaf meten. Want voor het
nageslacht blijft Tolstoj ondanks alles en hoezeer men de tekortkomingen en nietigheden van zijn particulier leven als zoodanig
heeft erkend, een van de grootste menschen van de 19de eeuw.
En het doet iemand toch pijnlijk aan, het kleine en het alleen
menschelijke zoo zorgvuldig en handig te vinden uitgebeeld, niettegenstaande het herhaalde voorbehoud voor den genialen auteur
groote bewondering te voelen.
Het boek van Rachmanowa is een eerherstel van Sophie Andrejewna, een gedenkteeken van de „onmetelijke grootheid en liefde"
van een verootmoedigde vrouw en moeder. Daarom zal dit bij
uitstek vrouwelijke boek bij alle lezer ess en de diepste deelneming opwekken. Want juist het „levende leven", dat het wezen
van dit bijzondere vrouweleven uitmaakt, wordt door Sophie
Andrejewna belichaamd: het vastgeworteld zijn in de natuur, het
opgaan in het organische, het statische, het eeuwig aardsche, het
godsdienstig, ootmoedig aanvaarden van het smartelijke van het
leven.
Het omslag van dit boeiende boek vertoont de beeltenis van een
grijsaard met hoog, doorgroefd denkersvoorhoofd, golvenden baard,
flikkerende door borstelige wenkbrauwen overschaduwde oogen en
met een toornige, verbeten, smartelijk-treurige gezichtsuitdrukking. Dit portret van den ouden Tolstoj is in dit boek verkeerd
op zijn plaats. Want niet Leo Tolstoj maar zijn vrouw Sophia
Andrejewna is de eigenlijkc hoofdpersoon van dit opwindende, problematieke boek. ALFRED HACKEL
DOCUMENTAIRE EN FILM-ROMANTIEK
GUNTHER WEISENBORN, DOKTER IN DE GRAN CHACO.
VERTALING DAVID DE JONG JR.
Uitgave Contact, A'dam; f 4.5o geb.
JOHN KNITTEL, EL HAKIM. VERTALING S. VAN PRAAG
Uitg. „De Gulden Ster", A'dam; f 3.9o, f 4.90
Speculerend op de nog steeds „willige" koers der doktersromans,
heeft men (vertaler of uitgever?) het boek van Weisenborn „Die
Furie" ten onrechte in de vertaling de titel „Dokter in de Gran
Chaco" gegeven.
Want deze avonturen-roman had evengoed door een kruidenier of
een meester in de Rechten beleefd kunnen worden. De arts Christiaan Munk ter bestudering der pijn op onschuldige indio's naar
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Zuid-Amerika vertrokken, belandt daar, door een toevallige omstandigheid, als oorlogscorrespondent in de strijd om de Gran
Chaco. In deze tijd ontwaakt de liefde in hem voor de vrouw
van een hogen regeringsambtenaar, en na zijn terugkeer van het
front in de „Groene Hel", waar hij terecht was gekomen bij een
„verloren divisie" onder aanvoering van een rcbelse officier, vormt
het grootste deel van het bock, de geschiedenis der avontuurlijke
verovering en schaking dezer vrouw en de even gcvaarvolle vlucht
met haar door het gebied der Indio's-opstandelingen, tot hij haar
tenslottc bij het bijna bcreiken van zijn doel verliest door een autoongeval.
Wij kunnen dit bock in twee delen scheiden: de indringende journalistiek over de strijd in het oerwoud, die ons op werkelijk beklemmende wijze gegeven wordt, en de romantische liefdes-geschiedenis.
Wij ondergaan in de eerstc honderd van dit 35o bladzijden tellende
bock de huivering voor deze streek, waar de dood en de „Furie
Pijn" overal in hinderlaag liggen, in de gierende kogels van den
vijand, maar ook duisterdcr en heimelijker in de giftige planten,
dieren, de dorst, de droogte, en de verstolen stock van de muggen,
die de tropica in het bloed stoot. Er staan beschrijvingen in dit
decl, gcspeend van elke zucht tot romantiscring, die ons bijblijven
door scherpe, meedogenloze bedding, waar ieder woord verantwoord is, en slechts een ingehouden ontroering dc schreeuw belet.
Ik wijs op die bladzijden, van het reddeloos langzaam verzinken
van den vijand-verspieder in het moeras, onder de ogen van Munk,
waarbij de verlorene zwijgend en hopeloos met de modder vecht,
maar niets uit, om zijn plaats niet te verraden, terwijl aan de andere
kant de compagnic van Munk ligt en geen hand tot redding uitsteekt om ook zich zelf niet te verraden. Wij voelen in dat deel
de dood en de pijn, die achtcr alles en iedcreen aanzitten, maar ook
iedcrecn gebruikt als werktuig.
Het verdere romantische avontuur brengt ons in een geheel andere
omgeving. De blanken, die opgesloten zitten in het grote Hotel van
de Hoofdstad, uit angst voor de Indio-gcneraal Matarazo, die het
blanke ras verjagen wil met zijn ruige regimenten indianen. De
dikwijls korte en kernachtige bedding zijner sujetten overtuigt ons
wel van de snelle psychologische opmerkingsgaven van den schrijver. Bijv. „Hij was een uitgedroogde Schot met lange tanden en een
knokig beenderstelsel. Hij had enige weken geleden besloten het
leven licht op te nemen. Sindsdien piekerde hij erover, hoe hij dat
voor elkaar moest brengen. Hij werd er zwaarmoedig van, want
hij had geen aanleg tot piekeren." Een zekere paradoxale kwajongensachtige humor is hier niet vreemd. Maar de ingewikkelde

CRITISCH BULLETIN

431

schakings-affaire met de wilde vlucht overtuigt ons minder, en doet
ons te veel denken aan de onmisbare liefdesdrama's in de bekende
jungle-films. Ondanks enkele goede beschrijvingen (subliem is de
ontmoeting van Munk met de revolterende Generaal Matarazo) is
de inspirerende spanning vaak aanmerkelijk gezakt; men leze bijv.
bldz. 26o de indianendansen, waar wij een kort, fel, kadanserend
rhythme, obsederend van verbeelding hadden verwacht, in plaats
van deze kleurloze journalistick. Hoe veel feller en onvergetelijker
heeft hij ons cen beeld gegeven van het oerwoud en zijn verschrikkingen in het cerste deel.
Vaak, en vooral in do delen, waar hij de „clegante wereld"
beschrijft is zijn woordkeus gezocht en nict juist aangevoeld:
„de whiskey gleed jubelend door mijn keel" en dergelijke superlatieven meer. Maar den medicus-criticus heeft het ccn slapeloze
nacht gekost, torn hij bij het dramatische slot ontwaarde, dat Dr.
Munk zijn minnares vond met een afgesneden hals-slagader, en zij
mirabile dictu nog leefde en hij „de hals verbond en de aorta afbond"! Voorwaar gcen kleinigheid. Om welke duistere reden deze
dokter de gehele lichaamsslagader afbindt, en hoe hij dat voor
elkander brengt, blijft mij een eeuwig gehcim. Of heeft de vertaler
hier schuld, die wel mccr met de medische nomenclatuur overhoop
blijkt te liggcn?
Over het bock van John Knittel, El Hakim, de geschiedenis van de
Egyptische arts Dr. Ibrahim, wens ik maar liever een sfinx-achtig
zwijgcn tc behouden. Men zegt, dat de wraak der Egyptenaren tot
ver over menselijke sfcren rcikt, en men wordt voorzichtig in dezc
onrustige tijden. Al heeft de uitgever er een omslag omgedaan
„citroenich van couleur", de werkelijke hoedanighcid van due
vrucht is te duidelijk. E. G. VAN HEUSDEN
UIT DE WERKPLAATS
Bij Van Loghum Slaterus N.V. zullen binnnenkort de volgende
werkcn het licht zien: Anti-semitisme en Jodendom onder
redactie van Prof. Dr. H. J. Pos, met medewerking van Dr. M. ter
Braak, W. Jos. de Gruyter, Dr. P. J. Kruyt, Prof. Dr. J. Lindeboom,
Dr. H. van Oyen, Wouter Paap, Dr. J. Presser, Dr. J. van der Spek,
Prof. Mr. B. M. Felders en Dr. P. J. Waardenburg.
Een Gedenkboek gewijd aan Bart De Ligt : een levensbeschrijving van de hand van H. J. Mispelblom Beijer zal worden
aangevuld door beschrijvingen van de Ligt in de verschillende
perioden van zijn leven en op de vele terreinen van zijn werkzaamheid, terwij1 het werk besloten wordt door een complete
bibliografie.
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REIZIGERS IN AZIE
CARL CROW, VIER HONDERD MILLIOEN KLANTEN, MET 42 TEEKENINGEN VAN G. SAPOJNIKOFF, VERTAALD DOOR L. DE GEUS

N.V. Em. Querido's Uitgeversmij, Amsterdam; f 3.75, f 4.50

ERNST CORDES, PEKING DE STAD VAN DEN VERLATEN TROON,
MET TWAALF ILLUSTRATIES, GEAUTORISEERDE VERTALING UIT
HET DUITSCH VAN D. LICHTENSTEIN-HENTSCHEL

Uitgeversmij. Holland, Amsterdam; f 2.75, f 3.50

ALEXANDRA DAVID-NEEL, PELGRIMS, ROVERS EN DEMONEN,
AVONTUREN EN MYSTERIEN IN TIBET, VERLUCHT MET 51 AFBEELDINGEN, GEAUTORISEERDE VERTALING
DOOR DR. ARNOLD SAALBORN

H. Meulenhoff, Amsterdam, z. j.; f3.75, 4.90
Van deze drie „reisbeschrijvingen" is de eerste nauwelijks als zoodanig te beschouwen, want Carl Crow is een man, die zoo lang in
China heeft gewoond, dat hij bijna als „inboorling" beschouwd kan
worden, zij het dan ook dat hij als eigenaar van een reclame-bureau
zijn publiek objectief heeft moeten bestudeeren. Het is misschien
wel goed voor de waardeering van de Chineezen in Amerika en ook
in Europa, dat nu eens een handelsman komt getuigen, dat de
Chineezen nog zoo gek niet zijn. Tallooze gelecrden, missionnarissen en schrijvers hebben dat al lang voor Crow ontdekt, maar hier
spreekt een man, die het groote publiek door en door moet kennen
en voor een groot publiek over een groot publiek schrijft. Hij doet
het buitengewoon aardig en zelfs voor iemand, die wel eens eerder
in een monographie over China gekeken heeft, staan bier dingen
in, die door hun rechtstreekschheid indruk maken. Verschillende
bekende begrippen en toestanden worden op vlotte en geestige
wijze toegelicht en een terrein, dat nog nooit betreden is: de
psychologic van den Chinees als kooper, wordt hier voor zoover ik
weet voor het eerst ontgonnen. Het is natuurlijk een soort „reportage", maar dan zonder prctentie iets anders te willen zijn, het is
met kennis van zaken geschreven zonder dat de lezer op hinderlijke
wijze wordt lastig gevallen door de deskundigheid van den auteur,
het is geschreven op de eenige wijze, waarop iemand, die een land
goed kent, maar zonder wetenschappelijke bagage of aspiraties, zijn
indrukken weer kan geven: alleen zijn persoonlijke ervaring, alleen
datgene wat hij zelf gehoord en gezien heeft te boek stellen en zich
niet te bekommeren om geleerde „autoriteiten" en zeker niets te
„leenen" van genoemde ongetwijfeld bekwame mannen, niet alles
te bewonderen, wat men behoort te bewonderen, niet alles af te
keuren wat men behoort af te keuren.
Dat dit niet zoo gemakkelijk lijkt als het wel schijnt, blijkt uit het
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boek van Ernst Cordes, met een aantal prachtige photo's geillustreerd, doch typisch conventioneel geschreven. We komen Russinnen als barmeisjes tegen (zijn die dames nu langzamerhand niet
te oud voor dat beroep geworden?), we drinken thee bij voile maan,
we maken uitbundig kennis met pagodes, majolica, marmeren
balustrades en zuilengangen. Het merkwaardige is, dat ik er niet
aan twijfel of Cordes heeft evenveel gelegenheid gehad Peking goed
te bekijken als Crow Sjanghai en ik kan evenmin zeggen, dat hij
het niet „goed" bekeken heeft, hij heeft alleen precies gezien wat
anderen voor hem ook al gezien hebben, wellicht wist hij van te
voren te goed wat hij moest zien, hoewel ons verzekerd wordt, dat
hij een groot deel van zijn leven in China heeft doorgebracht en
dus langzamerhand een eigen kijk op het land had kunnen krijgen,
zijn gesprekken met verschillende in het bock optredende personen
doen fictief aan en geven dan alleen maar een gewoon bewonderenden burgermanskijk op het geval, hoewel hij blijkbaar gewend is
in zeer gegoede kringen te verkeeren. De vertaalster kent misschien
uitstekend Duitsch, maar Hollandsch moet ze nog leeren. Ik signaleer op
bladzijde (pag. 189) : „In het volgende oogenblik
blaast de wind mij een nieuwe lading stof in het gezicht." „Toen
ik over zijn eigenaardige liefdesverklaring ongelovig glimlachte."
„Al s uitgeput haalde hij zijn zakdoek te voorschijn en wreef
zenuwachtig zijn neus af..."
Pelgrims, Rovers en Demonen van Mevrouw David-Ned is avontuurlijker dan de beide voorgaande boeken en het meest van de
drie een echte reisbcschrijving. Deze stoutmoedige dame is Tibet
ingetrokken en zij vertelt op smakelijke wijze over de trucjes, die
ze heeft moeten toepassen om voor de oude Tibetaansche mocder
van haar aangenomen zoon, die lama is, door te gaan. Haar ironic,
die het yolk dat zij bezoekt toch geenszins kleineert, is plezierig
van toon, maar het interessantste deel van dit bock vormen toch
de laatste twee hoofdstukken, waarin de schrijfster, die niet tot de
„touristen" gerekend kan worden, het een en ander over de mystiek
van het Tibetaansch Boeddhisme vertelt. Helaas zijn deze hoofdstukken kort en voor een lezer, die belangstelling heeft voor het
onderwerp, wordt de stof wel wat encyclopedisch behandeld.
R. BLIJSTRA
ZUID-AFRIKAANSE KRONIEK

een

KRONIEK VAN ZUID-AFRIKA, VERZORGD DOOR
DR. J. HAANTJES, ELCKERLYC-BOEKJES, NO. 5

Baarn, Bosch en Keuning N.V., 1938
Indien deze Kroniek van Zuid-Afrika een periodieke publicatie wordt, zou men, theoretisch gesproken, aan de hand daarvan
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een geregeld overzicht van de ontwikkeling van de Afrikaanse
literatuur kunnen krijgen. Maar dan zal er nog veel veranderd
moeten worden. Inderdaad is dit eerste nummer niet meer dan een
proef-uitgave: bier ontbreken nog zowel eenheid en samenhang als
— van Afrikaans standpunt — actualiteit. Dat Dr. Haantjes zich
van deze gebreken bewust is, bewijst zijn inleiding. Hij stelt zijn
doel echter als volgt: „Deze kroniek moest het begin kunnen worden
van een reeks kronieken, die op geregelde tijden de Nederlanders
inlichten willen over de stand van de letterkunde in het stamverwante gebied. Dan zou het een opklimmende reeks moeten zijn;
ieder nieuw boekje zou, als vrucht van nauwkeuriger informatie
en dieper inzicht, het voorgaande aan betekenis mocten overtreffen".
Het eerste opstcl van Prof. Geyl is algemeen orienterend over ZuidAfrika in Diets verband; daarop volgen, uiterst beknopt, een overzicht van het Afrikaanse proza door Dr. P. J. Nienaber, een artikel
over de vernieuwing in de Afrikaanse poezie, een essay over de
psalm-berijming van Totius door Dr. J. Haantjes, en, ten slotte,
twee losse aanhangsels over boeken en schrijvers die zecr indirect
verband houden met de Afrikaanse literatuur.
Gezien de geringc belangstclling voor en nog geringer kennis van
het Afrikaanse bock in Nederland, kunnen deze orienterende opstcllen misschien hun nut hebben. Dit nut zal dan in de eerste
plaats moeten uitgaan van het informatieve karakter dezer essays,
die echter to beknopt en te algemeen zijn om de problemen onzer
literatuur of uitvoerig toe to lichten Of in hun dieper verband met
het Afrikaanse leven te peilen. Waarlijk, de tijd is toch voorbij dat
men in tien bladzijden het gehele Afrikaanse proza kan behandelen
indien men er niet tevreden mee is zich tot banaliteiten te beperken!
Het grootste bezwaar dat men echter tegen de opzet van deze
kroniek moot inbrcngen, is dat er nog te veel en te formeel gepraat
wordt over kwesties van stamverwantschap, culturele „banden" en
wederzijdse verplichtingen — zaken die voor een belangrijk deel
buiten de literatuur liggen. Nederland zal zich nooit uit plichtsgevoel voor de Afrikaanse literatuur interesseren, evenmin als ZuidAfrika dat ten opzichte van de Nederlandse zal doen uitsluitend
of hoofdzakelijk op grond van stam- en taalverwantschap. Voor
zover men in Zuid-Afrika Nederlandse boeken leest, gebeurt dat
niet uit formele of sentimentele overwegingen, maar omdat ze ons
iets te zeggen hebben: wat de literatuur betreft, uit zuiver literaire
overwegingen, en wat vakkundige publicaties betreft, uit wetenschappelijke belangstclling en bchoefte. Dit zou men ook in Nederland ten opzichte van het Afrikaanse bock willen zien. Zulke boeken, die den Nederlander iets te zeggen hebben, worden reeds in
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Zuid-Afrika geschreven. Dit mag men, geloof ik, in alle bescheidenheid zeggen. Dat deze boeken voor iederen Nederlander met geringe inspanning toegankelijk zijn, is een zeer gelukkige, maar van
literair standpunt, bijkomstige omstandigheid. Indien nu deze
Kroniek op de basis van een volkomen ongedwongen en wederkerige behoefte Nederland zou kunnen inlichten over de vele en
fascinerende problemen ener jonge literatuur in opkomst, zal hij
ecn goed werk doen. Maar de Afrikaner zal langzamerhand iedere
andere vorm van contact van de hand moeten wijzen.
Ondanks deze bezwaren, moet men de uitgave van deze Kroniek
waarderen. Er zou iets van kunnen worden en bovendien is het
gem dankbare taak te moeten werken in de woestijn van apologetische interesse en vriendelijke welwillendheid waarmee men de
Afrikaanse literatuur in Nederland pleegt of te doen.
W. E. G. Louw
HERZIEN HERDENKEN
UIT HET WERK VAN FRANK VAN DER GOES
UITGEGEVEN DOOR DE COMMISSIE TOT HULDIGING VAN
FRANK VAN DER GOES OP ZIJN 8OSTEN VERJAARDAG

Wereldbibliotheek, Amsterdam 1939. f 3.5o gebonden

Nict zozeer een „vergeten", als wel een totaal onvoldoende gekende
figuur in het Nederlands cultuurleven is Frank van der Goes. De
redenen voor die onbekendheid liggen ook vrijwel voor de hand.
Pro memorie pleegt zijn naam genoemd te worden in onze litteratuur-geschiedschrijving, als mede-oprichter van de „Nieuwe Gids"
als medewerker aan de cerste tien jaargangen van dit tijdschrift;
maar een figuur als de zijne, die nooit, hoe of waar dan ook, zelfstandig litterair-creatief werk heeft geleverd, komt in de litteratuur
toch al erg makkelijk op het derde of vierde plan terecht. „Publicist" wil, in dit land althans, toch eerder zeggen: een meneer die
stukjes in „de" krant schrijft en wiens identiteit ons (firs verder
niet interesseert, dan dat men hem als achttien-percents-litterator
aan zou slaan. En de tweede associatie die zich aan de naam Frank
van dcr Goes kan hechten — die met ongemakkelijke en de gemoedsrust verstorende zaken als „politick", Marxisme, partijen en
zo meer — die is voor de vestiging van een litteraire dan-wel wetenschappelijke reputatie waarlijk niet minder dan funest in deze
Lage Landen bij de Zee. Anders dan by. in Frankrijk, is hie r
het feit dat men, als een Van der Goes, het bestaat zich metterwoon
te vestigen op het verdachte territoor van de „politiek", de politickmet-partij-en-al wel te verstaan, al heel kwalijk geschikt om wiedan-ook de reputatie te bezorgen van te behoren tot degenen, die
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hun tijdgenoten op wetenschappelijk, algemeen-cultureel of zelfs
litterair gebied iets bijzonders te zeggen hebben; iets waarnaar men
kan luisteren zonder zich toch eigenlijk lichtelijk te hoeven te generen.
Daarbij: men mag opmerken, dat juist deze man zich aan zijn
reputatie in dit opzicht al zo weinig mogelijk heeft laten gelegen
liggen. Men oordelc: ziehier een man die — zelfs nu nog afgezien
van zijn aandeel in de eerste tien „Nieuwe-Gids"-jaargangen —
een halve eeuw achtereen, onafgebroken, gepubliceerd heeft; en,
wat meer zegt, een schrijver die, waar, wanneer en waarover hij
ook het woord nam, er steeds zonder enige moeite in slaagde zijn
lezers te overtuigen van zijn volledige bevoegdheid tot spreken inzake het punt dat aan de orde was. Zeer langdurig, zeer veel, en
over zeer uiteenliggende onderwerpen heeft deze man geschreven;
en daarbij mag van hem getuigd worden, dat hij nooit sprak zonder
dat hij inderdaad iets te zeggen had. Er mag dus gezegd worden:
ziehier een man, die zestig jaar lang op ongekend intensieve wijze
deel heeft gehad aan het cultuurlcven van de tijd, die dat cultuurleven heeft mee-gemaakt in de meest volstrekte zin. En dew man
moest tachtig jaar oud worden, opdat het zover kon komen, dat
er een boek verscheen als dat thans voor ons ligt; een bundel „verzameld werk" waarin een zeer klein, als representatief bedoeld deel
van dit levcnswerk bijecngegaard is uit de vergeten en verstofte
jaargangen van de talloze periodieken waarin het verstrooid ligt.
Bijeengegaard door de handen van a n d er e n overigens. Want
voor Van der Goes zelf heeft nu eenmaal zijn leven lang gegolden
dat hij het vcel te druk pleegt te hebben met zijn volgend artikel,
dan dat er voor het lot van de voorafgaande nog veel aandacht zou
kunnen overschieten...
Juist waar de zaken zo liggen heeft, menen wij, de commissie die de
huldiging van Van der Goes bij zijn tachtigste verjaardag verzorgde, er goed aan gedaan juist deze vorm te kiezen. Het boek
dat als gevolg van haar bemoeiingen het licht zag, laat met grote
nadruk den jubilaris zelf aan het woord; het bedoelt den lezer een
gestalte te leren kennen, die men waarlijk kennen moet, wil men
in het tijdperk onzer cultuur, dat ogenblikkelijk achter ons licht,
dat nog geenzins definitief afgesloten heten mag, werkelijk volledig
georienteerd zijn; een gestalte die men nochtans tot nog toe bezwaarlijk lcren kennen ken, tenzij men toevallig deel uitmaakte
van het gezelschap, waartoe Van der Goes zich al sinds een Lange
reeks van jaren vrijwel uitsluitend gericht heeft. Dit boek vertegenwoordigt niets minder dan een stuk Nederlandse cultuurgeschiedenis; het is een dwarsdoorsnede door een halve eeuw nederlands cultuurleven; dat maakt er de grote aantrekkelijkheid van uit. De lezer
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vindt hier stukken uit de dagen van de oprichting der Nieuwe
Gids, herinneringen aan de strijd die daaraan ogenblikkelijk voorafging; maar ook studies die herinneren aan het andere grote cultuurfeit dat de jaren van 188o—tgoo beheerst : de opkomst van de arbeidersbeweging. En in het onvolprezen opstel „Socialistische Aesthetiek", dat zonder enige twijfel moet gerekend worden tot het meest
superieure, zowel in zuiver litterair opzicht als naar gedachteninhoud, dat de Nieuwe-Gids-beweging voort heeft gebracht — in
deze gedachtenwisscling met Lodewijk van Deyssel over de wederzijdse verhouding van Schoonheid en Maatschappij, is tegelijk, voor
een moment althans, de gave synthese van deze beide grote cultuurstromen verwezenlijkt. Niet slechts als stuk litteraire schoonheid,
maar ook terwille van de zo stoutmoedige als harmonische gedachtenbouw die hier is opgetrokken, moet men dit stuk lezen om te
beseffen: essays als dit, van vorm zo volmaakt, van inhoud zo diepdoordacht en wel-overwogen, die zijn er in onze taal toch waarlijk
maar zeer, zeer weinig geschreven.
Het zou ons waarlijk te ver voeren, wanneer wij ook slechts de
zeven, acht grotere studien onder de 22 stukken, die dit bock — in
het bestek van ruim 40o pagina's — bevat, stuk voor stuk even van
naderbij beschouwden. Daarom nog slechts een vluchtige karakteristiek van de inhoud. Voorop hoort zeker genoemd te worden
de omvangrijke, en in economisch-historisch opzicht uiterst instructieve studie over „Het Bclastingstelsel in de voormalige Republiek",
waarin vooral het voorbeeldig gebruik der bronnen opvalt; hier ziet
men den man-van-wetenschap Van der Goes op voile kracht. Vervolgens is er de studie „Multatuli over Socialisme", zowel in litteratuur-historisch als in psychologisch opzicht opmerkelijk; naar het
ons voorkomt, zal dit stuk in het vervolg in geen enkele opgave
van Multatuli-litteratuur meer mogen ontbreken. Naast den litterator en den historicus zien wij den socioloog, den politicus aan het
werk in opstellen als die over het verband tussen „Prostitutie en
Vrouwenarbeid", „Het Koningschap in Nederland", „De Strijdmiddelen der Arbeidersklasse". En tenslotte : in de kleine stukjes
van enkele bladzijden, vaak over enig onderwerp van den dag, is
een journalist aan het woord van een zeer opmerkelijke distinctie,
een verrukkelijk beheerste, een uiterst verfijnde humor ook; vooral
om deze eigenschappen is men dankbaar voor een tweetal stukjes
van recenten datum nog („Eduard de Ex-Koning" van 1936, „De
Haagse Bruiloft" van 1937).
Reeds uit deze allesbehalve volledige opsomming kan het voldoende blijken: de aspecten van dit werk zijn vele, en ongetwijfeld zijn
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er voor menigeen zeer onverwachte daaronder. Dat geldt stellig
ook voor hen, voor wie Van der Goes geen vreemde was. Voor velen
van dezen is Van der Goes in de eerste plaats de man van de studeerkamer, voor wiens koel-berekenend en scherp-onderscheidend
intellect het Marxisme, zijn levensleer, minstens evenzeer een zaak
was van wetenschap als van politick. Inderdaad: wie deze zijde van
zijn persoonlijkhcid niet uitdrukkelijk vooropstelde, zou de kennis
ervan een slechte dienst bewijzen. Wanneer men daarnaast slechts
geen moment wil vergcten, dat deze man zich heel zijn leven lang
even onfeilbaar heeft thuisgeweten op het podium der politieke
meeting als op de universitaire katheder; dat onmiddellijk naast
den theoreticus staat de man, die de zedelijke moed bezat to worden,
van de grand-seigneur die hij was naar geboorte en levensstijl, tot
de socialistische volksleider — en dat in een tijd dat, stellig in de
kringen waaruit hij afkomstig was, de kwalificatie „socialist" nog
ongeveer als „schoelje" klonk. En anderzijds — ook als, in latere
jaren, de overgang naar de nieuwe leer, naar een gehecl nieuw
leven tevens, reeds lang een voldongen feit is geworden — ook dan
kan ons nog alles wat aan geschrift uit zijn handen komt zondcr
uitzondering getuigen: in den politicus Van der Goes is de litterator,
de Tachtiger, nimmer ondergegaan.
Dit book geeft een becld \ an het werk van cen man, wiens geestelijke activiteit zich wel Tangs zcer vele, wel zeer uiteenloopende
lijnen bewogen heeft. Dit bock getuigt ervan. Is het het, ondanks
dat, tot cen Cenheid geworden? Geeft het een beeld van een persoonlijkheid die zich, in zijn veelheid, niettemin als een eónheid
laat beschouwen?
Wij geloven: ja. Dit leven en dit werk is er niet een, dat zich in
richting- en stijlloos dilettantisme verbrokkeld heeft. Een element
is er, dat door heel dit levenswerk been aan zichzclf gelijk blijft.
„Le style c'est l'homme". De woorden schijnen voor Van der Goes
geschreven. Het is die zeer eigene, zeer persoonlijke stijl die wij
terugvinden in iedere regel, die Van der Goes ooit en ergens geschreven heeft; die wij ontmoeten op iedere bladzij van dit bock.
Die stiji, waarvan wij gaan vermoeden, dat zij wellicht het meest
wezensechte element is in dit levenswerk. Het is een stijl, die wij
bier niet willen trachten to karakteriseren in haar geacheveerdheid,
haar uiterste verzorgdheid, haar voorname allure tevens; de stijl
van een, die grand-seigneur zal blijven tot het einde zijner dagen.
En deze stijl en deze stylist zijn het, die men in dit waardevolle
bock zal kunnen leren kennen; die het maken tot een waardevol
bezit. H. BOVENKERK
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PERISCOOP
De heer J. Henk Hoornweg weet zonder twijfel, wat in een warenhuis omgaat, van de parterre tot aan de bovenste etage, en van de
directie tot de leerling-verkoopsters. Ongelukkigerwijs heeft hij zijn
kennis gekristalliseerd in een vrij onbeduidend bock („Warenhuis",
N.V. Servire, den Haag; f 3.50), behoorend tot het soort leesbibliotheken literatuur van benepen, klein Hollandsch realisme, dat in de leesvoer-behoefte van geheele woonwijken voorziet. Het heeft allemaal
zoo de duffe lucht van vuile wasch, er is nergens iets van bevrijding
of fantasie. Er wandelt een student door het bock, die de mislukte
beschrijving is geworden van een don Juan, en de autcur is niet
karig geweest met het weergeven van de gedachte-wissclingen der
verkoopers en vcrkoopsters, die even onnoozel als ordinair zijn.
Tegenover deze bezwaren steken die aangaande de taal zelf (cliché's
als „over de Coolsingel... komt de schemer waren", of, van een
telefoongesprek, dat iemand afluistert : „lispelt de stem van een
ouder wordende man") niet eens opvallend erg af; dat zijn niet de
ergste gcbreken. Toch zijn er dingen, die er op wijzen, dat de heer
Hoornweg betel kan dan in „Warenhuis", zoo de passage over het
incident met het kind, dat uit 't raam valt, of de wijze, waarop het
doen en laten van directeur Van Mandere wordt beschreven. Hij
moet exacter worden, en zijn sujetten geen overtollige kletspraatjes
laten houden. M. REVIS
ANDRE MAUROIS, CONSEILS A UN JEUNE FRANCAIS
Grasset; Parijs

a

Dc titel is eigenlijk wat langer: Conseils un jeunc Francais partant
pour l'Angleterre suivi d'une lettre unc jeune femme de qualite
partant pour Londres au moment de la „raison" et de notes pour
un homme d'Etat Francais qui traverse pour la premiere fois la
Manche. Het is een heel klein boekje van nauwelijks 6o pagina's,
waarvan een stuk of wat 120 woorden bevatten, doch het grootste
dcel veel minder. Maurois is de gepatenteerde Anglicist van Frankrijk en als iemand in weinig woorden een snel overzicht kan geven
van de karakteristieke verschillen tusschen de Engelschen en de
Franschen, dan is hij het. Uiteraard is zoo'n „ethnologische"
psychologie nogal oppervlakkig, vooral als ze in zoo'n klein bestek
gegeven wordt, maar de enkele anecdotes, die ter illustratie van de
door den schrijver ontdekte eigenschappen verteld worden, zijn met
zorg uitgekozcn en aardig verteld. Het grappige is, dat men als
„jeune Francais" of als „Jenne femme de qualite" of als „homme
d'Etat Francais" misschien nog wel iets zal hebben aan deze nuch-
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tere raadgevingen, maar aangezien ik niet No. 1, geenszins No. 2
en evenmin No. 3 ben, blijft die laatste veronderstelling een hoogst
speculatieve hypothese. R. BLIJSTRA
VARIUM
Nieuwe spelling in Noorwegen.
Met ingang van 1 Jan. '39 is in Noorwegen een nieuwe, zeer
radicale spelling, van regeringswege ingesteld, die de schrijftaal
niet alleen zeer veel nader tot de spreektaal brengt, maar ook
veel woorden uit de Noorse dialecten overneemt en de taal daardoor steeds verder van het Deens verwijdert. Deze spelling is de
derde in 33 jaar; de vorige waren van 1905 en 1917.
Het is zonder protest gebeurd. De regering gaat voor met invoering in alle regeringspublicaties; de Universiteit en de liberale
dagbladen volgen onmiddellijk en de la ge re scholen z ull en
pas 1 Sept. 1939 volgen.
De uitgevers laten de schrijvers vrij en drukken ze• als de manuscripten hen bereiken. Tegenover het verlies van veel schoolboeken
die verouderd zullen zijn, staat de winst van de aanschaf der
nieuwe.
Van de schrijvers hebben Johan Bojer, Nini Roll Anker en de
meeste jongeren er zich enthousiast voor verklaard. Nini Roll
Anker verklaarde aan de pers: „Ik ben blij dat de nieuwe
spelling gekomen is. Het is goed dat de schrijftaal met de spreektaal zoveel mogelijk overeenkomt."
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Dr M. VAN BLANKENSTEIN
Onze tijd is een tijd van „efficiency". Zelfs de trouwbreuk
is gerationaliseerd. Verdragen, afspraken, beloften zien wij
afleggen zonder de bedoeling ze te houden, enkel om een
lastigen of gevaarlijken tegenstander eenigen tijd stil te houden. Wat doet het er toe of de dictators eens een keer op
vredelievende wijze spreken, of minder dreigen dan wij van
hen gewoon zijn? Wie er beteekenis aan hecht misleidt zich
zelf. Beloften en verzekeringen van goede bedoeling, je zelfs
verdragen, zijn totnogtoe voor hen slechts middelen geweest
om te beter het tegendeel, als verrassing, te kunnen voorbereiden. Eenige dagen voor de bezetting van Albanie liet,
volgens de mededeeling van Chamberlain in het Engelsche
parlement, Mussolini door zijn ambassadeur de Britsche regeering verzekeren, dat hij de zelfstandigheid van dat landje
niet zou aantasten. Als Duitschland of Italie het voornemen
zouden koesteren een naburigen staat, die heel goed de onze
zou kunnen zijn, binnen te vallen, dan zouden zij tot het
oogenblik van den opmarsch ieder een vuigen lasteraar noemen die hun dat plan zou toeschrijven. Zij zouden tot dat
oogenblik bereid zijn, de plechtigste verzekeringen te geven
omtrent de oprechtheid van hun vriendschap voor het tot
eerste slachtoffer uitverkoren yolk. Men had, op grond van
verzekeringen van Hitler, in de eerste maanden van 1938
geen reden, onmiddellijk gevaar voor een Duitschen inval in
Oostenrijk te duchten. In Mei 1938 werd een storm van verontwaardiging in Duitschland aangeblazen, omdat de Engelschen te Berlijn hadden gewaarschuwd, dat zij een aanslag op het gebied van Tsjechoslowakije niet zouden dulden.
Dit betoog, zoo heette dat, had op lasterlijke beschuldigingen
berust van lieden, die oorlog in den zin hadden. Op dat
oogenblik was Engeland door zijn optreden te Berlijn al te
zeer gebonden. Het had moeten vechten, als Berlijn de actie
had doorgezet. Er moest dus tijd worden gewonnen om
Engeland te laten „afkoelen.", en die tijd werd „nuttig"
besteed aan een grondige, agitatorische voorbereiding
van het plan. In September volbracht Hitler, wat hij
29
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eens hartstochtelijk geloochend had voornemens te zijn.
Het bleek eerst nog noodig, beperkingen in acht te nemen,
die de overeenkomst van Munchen mogelijk maakten. Toen
echter die overeenkomst gesloten was, was ook ieder gevaar
voor een oorlog over Tsjechoslowakije geweken. Duitschland
begon daarop onmiddellijk met de grenzen en souvereine
rechten te schenden, die het te Munchen beloofd had zoo
noodig te zullen verdedigen. Ten slotte werd heel het land
bezet, tegen hartstochtelijke verzekeringen van Hitler in die
zelfs sceptische toeschouwers voor oprecht hadden gehouden.
Duitschland en Italiè gingen ten opzichte van Spanje verplichtingen van non-interventie aan, enkel om de hulp van
de landen, die zich geheel of gedeeltelijk aan hun woord
zouden houden, te beperken of te voorkomen. Mussolini deed
zelfs geen poging om zijn stelselmatige woordbreuk te bemantelen. De Duitschers werkten meer in stilte; zij hadden
geen behoefte hun trouweloosheid voor de wereld in het felste
licht te plaatsen. Mussolini had die behoefte wel. De wereld
is reeds vergeten dat de Italianen, weinige dagen voor zij den
oorlog tegen Abessiniè begonnen, een arbitrale uitspraak
onderteekenden, waartoe hun eigen vertegenwoordigers hadden meegewerkt. Daarmede moest iedere reden tot oorlog
uit den weg geruimd zijn...
Hitler's redevoeringen en daden zijn in voortdurende tegenspraak met elkaar geweest. Iedere rechtsverkrachting vond als
verrassing plaats, nadat de wereld eerst telkens weer te hooren
gekregen had, dat Duitschland al zijn doeleinden met legale
middelen zou nastreven, en later dat het slechts „volksche"
doeleinden wilde verwezenlijken.
Engeland en Frankrijk, om van andere mogendheden niet
te spreken, zijn in het tijdperk dat achter ons ligt, ook al niet
te alien tijde onberispelijk geweest in het nakomen van hun
verplichtingen. Het wrak, dat van den Volkenbond overgebleven is, is als een monument voor het gebrek aan trouw
dezer landen. Parijs en Londen hadden een beslissenden invloed gehad op de formuleering van de verplichtingen die
het lidmaatschap meebracht. Zij in de eerste plaats hadden
de bepalingen moeten nakomen. In de Mansjoerijsche aangelegenheid schoot Engeland te kort. Nu wij de voornaamste
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oorzaken van zijn houding kennen, kunnen wij de houding
van Laval in de Abessinische aangelegenheid niet anders
meer dan een verraad aan den Volkenbond noemen. Engeland was in Maart 1936 weigerachtig, de ondubbelzinnige
verplichtingen, die het te Locarno, onder goedkeuring der
heele natie, had aangegaan, na te komen. Frankrijk verloochende te Munchen smadelijk zijn bondgenootschap met
Tsjechoslowakije. Een houding als van Engeland inzake het
verdrag van Locarno, en van Frankrijk te Munchen, ware in
vroegere perioden van die landen niet te verwachten geweest.
De houding van Italie in 1914 is er niet mede te vergelijken. Berlijn en Weenen hebben toen geweten dat de
wijze, waarop zij buiten voorkennis van Rome te werk gingen, de Italiaansche regeering van haar plichten als lid van
het drievoudig verbond ontsloeg. Dat Italie in 1915 aan de
zijde van de tegenpartij ging deelnemen aan den oorlog, was
niet meer een schending van formeele verplichtingen.
Er heeft zich een nieuwe stijl ontwikkeld in het verloochenen
van verdragen of van het geven woord. Men mag echter nog
niet zeggen, dat een nieuwe moraal zich heeft gevormd; tenminste niet in de democratische volken.
Braken de westelijke mogendheden hun woord, dan deden
zij dat slechts uit vrees of verlegenheid. Engeland vond in
1932 een krachtige houding tegenover Japan te gevaarlijk,
beducht als het was dat het met weinig hulp van anderen
een oorlog zou moeten voeren in het eenige deel van de wereld waar het toen niet zijn yolk maritieme kracht kon ontwikkelen. Laval verried in 1935 den Volkenbond, omdat hij
hoopte daardoor te voorkomen dat Italie zich aan de zijde
van het zoozeer gevreesde Duitschland zou scharen. Engeland weigerde in Maart 1936 Frankrijk te steunen in een
krachtdadig verzet tegen de Duitsche militarisatie van het
Rijnland, omdat het toen, inplaats van zich door het gegeven
woord te laten leiden, de feitelijke en moreele beteekenis van
het gebeurde ging afwegen tegen het risico, dat er tegenover
stond. Dat Engeland en Frankrijk, tegen eigen belang in,
republikeinsch Spanje de dupe lieten worden van het bedrog
dat zij zelf met open oogen gedoogden, was ook weer uit
vrees voor de gevolgen van een waardig en krachtig optreden.
Moeilijke omstandigheden vonden te Londen en te Parijs
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een kortzichtig, en moreel zoowel als militair zwak geslacht.
De moraal was er niet veranderd. Men was niet verstoken
van schaamte over hetgeen men deed en moest dulden. Men
werkte ervoor, om eens weer te kunnen handelen gelijk eer
en belang het eischten. Vrees en voorzichtigheid waren machtiger dan het gevoel voor waardigheid. Men kan die houding
ook niet enkel veroordeelen. Zwaar was de verantwoordelijkheid tegenover het eigen yolk dat aan vreeselijk lijden
kon worden blootgesteld, voor een regeering die een oorlog
niet uit den weg ging. Ware de houding der Fransche regeering, en vooral van de Fransche vertegenwoordigers te Munchen, niet wat overdreven onwaardig geweest, dan zouden
wij kunnen spreken van een heldhaftigheid, die het belang
van het yolk hooger stelde dan eigen staatsmanseer. Misschien mogen wij dit dilemma Chamberlain ten goede
rekenen.
Bij de dictators is het anders. Hun trouweloosheid spruit niet
voort uit vrees voor de gevolgen van de vervulling van aangegane verplichtingen ; zij is een overrompelingsmethode, een
exploitatie van de moraal van anderen. De wereld is zeer
vatbaar voor de suggestie van het gegeven woord, vooral als
zij, uit vrees of gemakzucht, niets liever wil dan vertrouwen
schenken. Men neemt gaarne aan, als het eigen belang dit
eischt, dat een dief niet altijd steelt, dat een leugenaar niet
altijd liegt. Men is bereid te gelooven, dat anderen in ieder
geval niet zullen stelen of Been onwaarheid zullen spreken,
tenzij een dringende behoefte hen daartoe noopt. De wereld
heeft in de dictators heel lang leiders van misdeelde volken
gezien, die met trouweloosheid en misleiding, het wapen der
zwakken, streden om onrecht hersteld te krijgen of voor de
hunnen een dragelijk levenspeil te veroveren. Wij moeten
inzien dat het een hard geval was voor den staatsman die
zoo dacht, dit half verdedigbaar geachte streven ten koste van
de ergste teisteringen voor eigen yolk te bestrijden, niet uit
overtuiging maar terwille van een contractueele verplichting.
Men kan zekere staatslieden slechts verwijten, dat zij te langen tijd hebben laten voorbijgaan, voor zij beseften dat niet
slechts een begrijpelijke behoefte aan herstel van nationale
waardigheid en nationale welvaart de dictatoren tot hun
stelselmatig misbruik van verzekeringen en beloften dreef,
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maar dat deze beweging het onvermijdelijk uitvloeisel was
van den aard van hun stelsels.
Het was of men niet wilde zien en hooren. De dictators verwierpen met woorden evenzeer als met daden de oude begrippen van menschelijkheid, vredelievendheid, recht. Zij
schonden niet alleen de internationale moraal, bijwijze van
tijdelijk, en innerlijk door hen zelf veroordeeld middel ter
bereiking van zekere doeleinden; zij toonden demonstratief
hun minachting voor de oude opvattingen omtrent goede
trouw, trouw aan verplichtingen, omtrent den plicht tot
waarheidspreken. Wat bij de westelijke mogendhedennogeen
reden tot innerlijke beschaamdheid was, wat bij hen als een
handeling beschouwd werd die zij zeker niet anders pleegden
dan onder den dwang van een harde noodzakelijkheid en met
den stillen wensch, niet meer tot een herhaling genoopt te
worden, was voor de totalitaire staten, met de misleiding, een
tactiek, waarop zij zich verhieven en die zij met te meer ijver
gingen toepassen naarmate de doeltreffendheid ervan te duidelijker aan den dag kwam. De westelijke mogendheden zondigden uit zwakheid, uit vrees, soms onder den druk van
een verantwoordelijkeid die zij nog zwaarder lieten wegen
dan de plicht tot trouw aan het gegeven woord; de dictators
erkenden niet meer de moreele overwegingen, waardoor de
anderen in ieder geval nog werden geplaagd. Die moreele
overwegingen waren de dictators welkom, als een oorzaak
van zwakte van hun tegenstanders ; een zwakte waarvan zij
rijkelijk partij trokken. Maar tegelijkertijd verheelden zij niet
hun minachting ervoor. De trouweloosheid was tot politiek
stelsel verheven, dat tot volkomenheid werd gebracht, en
dat de toepassers gerechtvaardigd vonden door de resultaten.
Dit is een stelsel, waaronder de wereld gebukt gaat, en dat
dreigt het noodlot te worden van de nu levende generaties.
Het nadert zijn crisis, het heeft zijn lijn uitgeloopen. Een
roofbouw is het geweest op het vertrouwen en de trouw, die
tot de tradities der menschheid behooren. Zooals iedere roofbouw heeft hij tijdelijk rijke resultaten opgeleverd voor hen,
die hem bedreven. Maar iedere roofbouw eindigt ook met de
uitputting van het geexploiteerde. Er is geen vertrouwen meer
in de woorden van de dictators. Zouden zij zich tot waarheid
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en trouw bekeeren, dan zouden de staatslieden der andere
mogenheden gedurende langen tijd hen niet kunnen en niet
mogen gelooven. Daartoe moest het stelsel onvermijdelijk leiden. Men kan het niet macchiavellistisch noemen, omdat het
kenmerk van het cynisme van Macchiavelli ver vooruitziende
berekening was, en dat der dictatoren slechts dienen kan tot
het snel binnenhalen van zoo groot mogelijken buit. Het kan
zijn dat de verwachtingen, die erop zijn gebouwd, van wijder
strekking zijn; dat de dictatoren steeds nog hopen, voor het
stelsel volmaakt uitgediend heeft, zooveel macht en zooveel
bezit in de wereld verworven te hebben dat niemand nog
in staat zal zijn hun in den weg te treden. Maar in onze dagen
is de tegenkanting reeds zoo sterk en zoo gevaarlijk geworden, dat men hopen mag aan een nieuw keerpunt te staan,
voor een kentering van het getij.
Maar wat zal deze kentering de menschheid nog kosten?
Hitler's overweldiging van het Tsjechisch gebied heeft wat
nog sliep in de wereld wakker geschud. Hier was geen vergoelijking meer mogelijk voor hen, die in zijn daden totnogtoe slechts een wat ruig streven naar internationale gerechtigheid voor Duitschland hadden willen zien. Alle openhartigheid van Mein Kampf had deze optimisten niet tot waarschuwing kunnen dienen. Zij verwierpen veelal de methoden
van Hitler, maar zij waren bereid zijn resultaten te aanvaarden. Zij zagen zoo goed als ieder ander het verbreken van
verdragen en beloften. Maar zij geloofden nog steeds, dat
dit slechts zou doorgaan, tot de nationale eischen van den
groot-Duitscher zouden zijn vervuld.
De overweldiging van Tsjechisch Bohemen en Moraviè viel
buiten iedere vergoelijkende redeneering. In September had
Hitler, in zijn dramatische rede in het Sportpaleis, voor het
hoogtepunt van de crisis nog, op zijn hartstochtelijke wijze
verzekerd, dat hij geen Tsjechen wilde binnen het Duitsche
Rijk. Dit had oprecht geklonken, en weinigen van de millioenen in de wereld, die hem hoorden spreken, zullen hebben
getwijfeld aan de eerlijkheid van deze, zoo aannemelijk
klinkende betuiging. Wel was de uitbreiding die hij eigenmachtig aan het accoord van Munchen gegeven had met deze
woorden in strijd. Maar het was ook nog weer begrijpelijk
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hoe begeerte naar allerlei oeconomische aantrekkelijkheden
en rijkdommen juist over de te Munchen aangegeven grens,
hem buiten deze perken had gelokt. In Maart echter trad
hij op als overmoedig veroveraar van niet-Duitsch gebied,
onmiskenbaar met het doel zich een weg te banen naar rijke
streken, waarop hij als groot-Duitscher op geen manier nog
rechtvaardigbare aanspraken maken kon. Reeds zag men
hem begeerige blikken op Roemenie slaan. En bijna onmiddellijk ook stelde hij eischen aan Polen, die weinig goeds
voorspelden voor de toekomst van dat land. Het was duidelijk, dat hij snel wilde toetasten, om een zoo groot mogelijken
buit te hebben binnengehaald voor voldoende macht tegen
hem gemobiliseerd kon worden. Met een verlamd en onderworpen Polen, met een verzwakt en verdeeld Rusland, met de
rijkdommen aan olie en graan van oostelijk Midden Europa
in zijn macht, zou hij alles kunnen trotseeren wat zich tegen
hem vereenigen zou. De Balkanlanden zouden zich dan wel
wachten, zich door het Westen tegen hem te laten aanvoeren.
Zou het Westen zelf zich nog tegen hem durven verzetten ?
Zouden Engeland en Frankrijk dan niet bereid zijn hun
vrede te koopen met zware offers in koloniaal gebied en misschien zelfs op het vasteland van Europa, omdat een oorlog
zeker door hen zou worden verloren?
Hitler had nog een andere reden om zich te haasten.
Duitschland had Oostenrijk in korten tijd leeggegeten, en
Sudetenland had de ontberingen, waaronder het Duitsche
yolk gebukt gaat, ook slechts zeer gebrekkig kunnen verlichten. Tsjechie zou al evenmin lang daarvoor kunnen dienen.
Dit te minder omdat de goudschat van het land buiten het
bereik der Duitschers gebleven was. Het Duitsche yolk raakt
oververmoeid, en nog moet voortdurend nieuwe inspanning
ervan geeischt worden. De moeilijkheden om in de dagelijksche
behoeften van voedsel en kleeding te voorzien, nemen met
de week toe. De staatsschuld groeit, gelijk nooit in eenig land
ter wereld de staatsschuld in vredestijd is toegenomen. De
handelsbalans wordt met de maand ongunstiger, ten deele
tengevolge van het onvermogen der Duitsche industrie nu nog,
gelijk te voren, voor uitvoer te werken, ten deele ook door een
stijgenden onwil der buitenwereld, ontbeerlijke Duitsche producten te koopen. Weldra zal in Amerika de oeconomische
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represaille van voor Duitschland speciaal verhoogde inkomende rechten in werking treden. De inspanning mag niet te lang
meer duren. Wat Hitler nagestreefd heeft met de wapening,
waarvoor die inspanning geeischt werd, af te dwingen, moet
nu weldra afgedwongen zijn. Anders wordt het te laat.
Maar Engeland is eindelijk met alien ernst in het geweer gekomen. Hun, die in Engelsche regeeringskringen totnogtoe
voor vrede en toegeeflijkheid tegenover Duitschland hadden
gepleit, was door de inlijving van Tsjechie het zwijgen opgelegd. Chamberlain kon zich niet langer laten dupeeren, zonder volmaakt belachelijk te worden. De oprichting van het
Tsjechische protectoraat maakte iedere illusie omtrent het
resultaat van Munchen onmogelijk. Chamberlain, die een
jaar geleden in vriendenkring de meening placht te verkondigen dat een oorlog met Duitschland op den duur onvermijdelijk blijken zou, en later misschien hoop had gekoesterd
te pessimistisch te hebben geoordeeld, zag zijn sombere vermoedens op overtuigende wijze bekrachtigd. Geen voorzichtigheid in het aangaan van verplichtingen op het vasteland
kon nu nog voor Brittanje nuttig zijn. Deze zou niet anders
meer wezen dan een ten verderve leidende struisvogelpolitiek.
Er was nog slechts een middel om het gevaar dat Engeland
rechtstreeks dreigde, of middellijk door de verlamming van
Frankrijk, af te wenden. En dat was de vorming van een
sterke coalitie tegen het geweld. Londen wierp al zijn bezwaren overboord ; de bezwaren tegen het aangaan van verplichtingen in oostelijk en Midden Europa, de bezwaren
tegen een samenwerking met Rusland. Wie nu wilde kon
bindende verzekeringen te Londen krijgen tegen het Duitsche of het Italiaansche gevaar. Londen was bereid met ieder
samen te werken, die slechts den status quo in Europa tegen
geweld van wapenen wilde helpen verdedigen.
Duitschland gromde nijdig, liet stroomen van smaadwoorden
los tegen de Britsche staatslieden, maar werd voorzichtiger.
Rome bralde nog verder, dreigde, en vond voedsel voor zijn
overmoed in de beslissing in Spanje. Tenslotte bezette het
Albanie, in de verwachting de Balkanstaten, en in het bijzonder Griekenland en Turkije, daardoor zoozeer te intimideeren dat zij niet meer met Engeland en Frankrijk in zee
zouden durven gaan. Zuid Slavie boog zich, Bulgarije maakte
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eischen bekend aan Roemenie en Griekenland als prijs voor
een welwillende neutraliteit. Griekenland, Turkije en Roemenie lieten zich niet afschrikken. Engeland werd des te
verbetener door de nieuwe wandaad tegen Albanie. Het zag
zijn positie versterkt. Italie moest de verrassing beleven dat
de latente haat in de mohammedaansche wereld tegen dit
land, om de gruweldaden in Libye en Abessinie, op eens als
eenlaaiendevlam uitsloeg. Engeland en Frankrijk namen in de
Middellandsche Zee een dreigende houding aan, steunende
op een sterke en zeer paraat gemaakte, maritieme overmacht.
Amerika koos met de week duidelijker partij. President Roosevelt vond nu met zijn opvatting omtrent zelfs de Vereenigde Staten dreigende gevaren, ingang in kringen waar
men totnogtoe stijf isolationistisch was geweest. Hij hield
dreigende redevoeringen, liet blijken dat bepaalde, interventionische dagbladartikelen door hem zelf geinspireerd waren.
Zijn boodschap aan Berlijn en Rome versterkte nog zijn
positie in de openbare meening van zijn land.
Hij nam een zeer gewichtig besluit: De spanning in Europa
had er Amerika toe gebracht, zijn vloot uit den Grooten
Oceaan in den Atlantischen Oceaan samen te trekken.
Prompt was Japan overmoedig geworden. Berlijn en Rome
koesterden nu de hoop, Japan voor een vast bondgenootschap te kunnen winnen. Mocht de Britsch-Fransche zeemacht veel te sterk zijn voor de vloten van de spil, Japan kon
dat verhelpen, door een groot gedeelte van die zeemacht naar
het Verre Oosten te lokken. Te Tokio waren zekere lieden
niet onwillig. En deze lieden zijn onder de tegenwoordige
omstandigheden de machtigsten in den lande. Amerika
scheen niet te duchten. Met Duitschland en Italie als bondgenooten zou Japan het trage geluk naar zijn hand kunnen zetten.
Nu zond president Roosevelt met een plotseling besluit de
Amerikaansche vloot naar de Pacific terug. Dit gebaar was
duidelijk. Hij vertrouwde voor de verdediging van de oostelijke kusten van het land op de Britsch-Fransche eskaders.
Daarvoor zou hij Japan in toom houden. De Japanners zijn
altijd overgevoelig voor Amerikaansch dreigement. Op eens
was het uit met alien overmoed, met alle verlangen naar een
bondgenootschap. Maritiem waren Berlijn en Rome nu aan
zich zelf overgelaten tegenover de westelijke zeemogendhe-
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den. Te meer reden had Japan om zich heel stil te houden,
daar Chamberlain reeds sprak van de mogelijkheid van een
Russisch-Britsch defensief verbond in Oost Azie.
Nadien is Mussolini op eens vredelievend geworden. Hij heeft
de wereld verrast met een korte rede van voor zijn doen zeer
zachtaardig karakter. Nooit heeft hij anders dan vrede gewild.
Hoe kan iemand hem van krijgszuchtigheid beschuldigen?
Hitler ging rondvraag houden bij de naties, waarvoor Roosevelt van hem een verklaring van non-agressie had verlangd.
Had een van hen Roosevelt gemachtigd tot dien eisch?
Voelde een van hen zich door Duitschland bedreigd? Hitler
kon weten dat alle landen, tot welke hij zijn vraag richtte,
ontkennend zouden antwoorden. Zij wapenden alle, met
uiterste inspanning van zijn krachten. Tegen Engeland of
Frankrijk ? Of misschien tegen een invasie van bewoners van
Mars, waarvan een radiospel onlangs in Amerika een paniek
teweegbracht?
Als Hitler zich nu op die antwoorden beroept, zal hij zijn getrouwenin en buiten Duitschland veel vreugde bereiden. Maar
buiten dien kring zal men aan die rondvraag geen grooter waarde toekennen dan aan de plebiscieten, waarvan het regime in
Duitschland zich voor allerlei doeleinden pleegt te bedienen.
Ook zijn sommige antwoorden niet naar wensch uitgevallen!
De spanning zal voortduren en zal niet meer met woorden
kunnen worden opgeheven. Geen rede zal een einde kunnen
maken aan Engeland's beleid, dat de spil met een onverbreekbaren band moet omgeven. Want de geloofwaardigheid
van de woorden der dictators is als een verkwist goed. Immers,
de wereld heeft geleerd, dat vriendelijke woorden uit hun
mond slechts ten doel hebben, anderen te doen inslapen.
Zij weet nu hoe gevaarlijk het is, daaraan vertrouwen te
schenken.
Het is een droevige toestand. De volken putten zich uit voor
hun bewapening. En er is geen mogelijkheid dit door een
accoord te doen eindigen, omdat voor een accoord vertrouwen noodig is, dat tenopzichte van de dictators niet bestaat.
Gekomen is wat niet kon uitblijven. En het is te vroeg gekomen voor de berekening der totalitaire staten. Het beklemmende probleem van de naaste toekomst van Europa is er
nog te kritieker door geworden.
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ABEL ONTMOET DE VRIJHEID 1 )
DOOR

MAURITS DEKKER

Klein is deze wereld, maar binnen haar enge grenzen is een
even groote veelheid van verschijnselen, als in oneindigheid,
die haar omgeeft en waarvan zij deel uitmaakt. Abel kent
deze wereld en hij is vertrouwd met haar gestalten en vormen. Er zijn hier drie boven elkander liggende gebieden: een
laag duisternis, een laag licht en dan weder een laag duisternis. Aan de zijkanten zijn de afgrenzingen minder scherp.
Het lichte middengebied vervloeit hier en gaat onmerkbaar
over in het oneindige. Het verschijnsel der vervloeiing, de
overgang van bekend naar onbekend, komt overal voor, het
is eigen aan ieder stelsel en men vindt het op elk gebied.
Iedere beweging vertraagt tot stilstand, alle leven vervloeit
tot dood. Het komt er op aan niet te wijken, zich niet weg te
laten drukken naar het onbekende, de kern vast te houden.
Daarom moet de mensch die niet vervloeien, die zichzelf behouden en niet in het oneindige oplossen wil, zich niet uit
het centrum van het middelste vlak verwijderen. Alleen in
het midden vindt de mensch zichzelf, het Ik staat altijd in
het brandpunt. Nu, meer dan ooit, komt het er voor Abel
op aan de grenzen te bepalen en het veld van het eigen Ik of
te bakenen. Horizonten zijn vijandig, omdat zij, inplaats van
de kern te omsluiten en te begrenzen en het vertrouwde te
beschermen, een bedriegelijke, onmerkbare overgang naar
onbekende, onveilige gebieden vormen.
Abel's kleine wereld is naar boven en beneden afgesloten,
maar zij vervloeit in het platte vlak. Jaren lang reeds heeft hij
het voornemen gehad, zich aan weerskanten te beschermen,
links en rechts een afsluiting te maken. Hij is er nooit toe gekomen en nu is het te laat. Niet alleen te laat, maar zelfs
overbodig, denkt hij met eenige voldoening.
Boven zijn hoofd buigt zich de gemetselde toog, die het kel1) Romanfragment.
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dergewelf steunt, onder zijn voeten is de tegelvloer, waarop
een plank ligt, die hem tegen de uit de grond opstijgende
vochtige dampen beschermen moet. Dieper, niet ver onder
de roode vloertegels, is het moeras, het water van de zee, dat
het land doordrenkt heeft en waarop dit oude huis, deze heele
stad drijft. Rondom hem, als een samengekrompen horizont,
de peripherie, de troebele zone, waar het bekende in het
onbekende over gaat. Het Ik is als een ster, omgeven door een
nevelring van vreemde droomen en vage vermoedens. Hij is
een bacil onder het objectiefvan een microscoop, zijn lichaam
is een preparaat, in welks centrum zich het Ik bevindt. Ook
kleine werelden zijn onmetelijk groot en maken deel uit van
de oneindigheid ; zoo is een ster niet meer dan een bacil en is
een bacil een ster.
Boven zijn hoofd hangt de emaille beker, waaruit blinkend
wit licht op zijn werkbank valt. Zoo krachtig is het schijnsel,
dat het volume schijnt to hebben en hem tastbaar voorkomt.
Hij kan zijn handen in het licht steken, zooals hij deze in
water onderdompelen kan. Zonder dit schijnsel bestaat zijn
wereld niet, is zij dood. Het licht is een pantser, dat hem
beschermt tegen het onbekende. Boven de ijzeren reflector
ligt een kussen van duisternis, waarop de steenen van het
gewelf rusten. Maar het oude huis met zijn zware muren en
dikke balken, drukt niet op het gebied van het licht, waarin
zijn handen zich vrij kunnen bewegen.
De muurstut van de toog heeft een buik, die ver in het blad
van zijn werkbank naar voren dringt. De steunbeer is een
marskramer, die de tafel met instrumenten en gereedschappen als een bak met koopwaar voor zijn lichaam draagt. In
een voeg tusschen de steenen steekt een spijker, waaraan zacht
slingerend de rechtbeenige passer hangt, welke hij zooeven
gebruikt heeft. De blinkende beentjes van de passer maken
een pendule-dans, de dans der vervloeiing die onmerkbaar in
stilstand overgaat.
Vier en twintig jaar heeft de passer op deze plaats gehangen
en het evenwicht, waarin zich de twee metalen beenen bevonden, zou nimmer verstoord geworden zijn, als geen hand
hem had aangeraakt. Hij zou roestig en het scharnier zou
stroef geworden zijn, als hij hem niet zorgvuldig schoon gehouden en geolied had. Nu glanst de passer, alsof hij ver-
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chroomd is en alleen hij kan zien, dat het een oud stuk gereedschap is, omdat hij weet hoe scherp en hoekig vroeger de
randen waren, die thans rond afgesleten zijn. Dat hebben
zijn vingers gedaan en toch zijn zijn handen zachter dan het
harde metaal.
Achter zijn rug zoemt het groote insect, de schildkever, die
reeds vier en twintig jaar in een hoek van het gewelf zit. De
kever hangt onwrikbaar aan de muur, kan loopen noch vliegen en toch beweegt hij. Onder zijn zwarte schilden draait
zoemend het anker, dat de kleine draaibank drijft Millioenen kilometers heeft deze snel draaiende draadklos in de loop
der jaren reeds afgelegd en toch heeft de motor zich nimmer
van zijn plaats verwijderd. De schildkever heeft een wereldreis in zijn eigen binnenste gemaakt.
Deze kelder is oud, het oudste deel van het huis. Hij was bier
reeds voordat het huis gebouwd werd en moet deel hebben
uitgemaakt van de fundeeringen van het Clarissenklooster,
dat bier eeuwen geleden gestaan heeft. Achterin de kelder is
nog een stuk steenen trap, drie of vier uitgesleten afgebrokkelde treden, die vroeger naar een nog dieper gelegen kelder
hebben gevoerd. Thans is het trapgat gevuld met puin en
vochtige aarde, waarin grauwe paddestoelen groeien. Het is
een kleurloos, onderaardsch tuintje, dat alleen bezocht wordt
door slakken en kakkerlakken. In de zijwand, waaraan de
motor hangt, bevindt zich een boogvormige nis, ontstaan
door het dichtmetselen van een doorgang, die slechts voor de
halve dikte van de muur met steenen werd gevuld. De voor
deze nis staande draaibank is als een graftombe voor een zijaltaar ; het metalen bovenwerk met de glimmende klauwkop
en de geribde riemtrommel is het harnas van een dooden ridder. Aan de andere kant van de dichtgemetselde doorgang
ligt de kelder van den wijnhandelaar. Tusschen de twee huizen moeten rattengangen zijn, want eens hebben dronken
ratten, die wijn uit een lekkend vat gedronken hadden, een
leerjongen aangevallen. Onder de kelders door loopt ook een
riool, dat met de gracht in verbinding staat. De vloertegels
boven dit kanaal zijn verzakt en vormen een ondiepe goot.
In het riool huizen waterratten.
Van de eerste dag of heeft Abel een gevoel van afschuw voor
deze kelder gehad, dat hij nooit geheel heeft kunnen over-
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winnen. Niettemin is deze tegenzin er een der oorzaken van
geweest, dat hij van zijn ondergrondsche werkplaats is gaan
houden. Want het is juist de onaangename, onveilige sfeer
van de kelder, die hem duidelijk doet voelen, hoe goed en
beschermd zijn plaats bij de fel verlichte werkbank is. Hij
houdt van de kelder, omdat hij nets kan liefhebben, dat hij
niet tegelijk haten kan. Hij houdt van zijn werktuigen en gereedschap, niet alleen omdat zij onontbeerlijke hulpmiddelen
bij het werk zijn, maar ook omdat zij een eigen leven en wil
hebben en hem op moeilijke oogenblikken soms in de steek
laten, weerbarstig zijn, uitglijden en het resultaat van uren
lang geduldig peuteren verknoeien. Het anders zoo gewillige
gereedschap kan hem op die momenten in een toestand van
razernij brengen, waarin hij in staat is zoowel de werktuigen
als het werkstuk te vernielen. Zooals van de kelder, van zijn
werk en zijn gereedschappen, houdt hij ook van zijn vrouw,
die hij soms feller haten kan dan eenig ander mensch. Hij die
werkelijk lief heeft, is bereid en in staat het voorwerp zijner
liefde te vernietigen.
In de loop der jaren is een eindelooze stoet van de fijnste en
wonderlijkste instrumenten over het bultige veld van zijn
werkbank heengegaan, een leper van werktuigen en apparaten, die hem, door een of andere gelijkenis of overeenkomst,
vaak aan oorlogstuig hebben doen denken. Het talrijkst waren de microscopen, eenvoudige, zonder condensor en met
een enkel objectief en gecompliceerde met revolvers, meettafels en dubbele tubussen. Dan waren er spectrometers,
kleine telescopen en andere optische instrumenten. Ook apparaten met teere, levende organismen, zooals cardiografen,
snaargalvanometers, inductoren en gevaarlijke Riintgenkolyen. Verder eenvoudige toestellen : steriliseertrommels, bloeddrukmeters, verschillende catheters, keelspiegels, oogspiegels,
scharen, messen en tangen. Het wapenpark van een miniatuur-leger is door het licht van zijn lamp heengegaan. De
microscopen behoorden bij het luchtafweergeschut, de lange
glimmende telescoopkokers waren zwaar-kaliber kanonnen,
de steriliseertrommels tanks en de ROntgenkolven zonden
doodende stralen uit. Met al deze wapenen kon de mensch
zich verdedigen. Abel houdt er van, zich binnen een ring van
geladen vuurwapens op te sluiten. Vooral 's avonds, als hij
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op bed ligt en niet inslapen kan, komt hij dikwijls op de gedachte, zijn huis in staat van verdediging te brengen. Dan
plaatst hij machine-geweren achter de vensterramen, luchtafweergeschut op het dak en legt een stapel handgranaten op
het trapportaal neer. Pas nadat hij dit alles in gedachten volbracht heeft, weet hij zich beschermd, komt er een gevoel van
rust over hem en slaapt hij in. leder mensch heeft behoefte
aan een plekje, waar hij zich veilig weet.
Abel is een gelukkig man : hij kent verschillende van deze
plekjes. Een daarvan is de lichte werkbank in de donkere
kelder. Niet alleen de ruimte, ook de tijd heeft veilige plaatsen. In de tijd voelt de mensch zich beschermd, als er niets is
dat hem herinnert aan toekomst en verleden, als hij niet weet,
dat hij voortschrijdt naar het einde: als de tijd stil staat. Voor
Abel heeft de tijd vier en twintig jaar stil gestaan. Gedurende
al die jaren heeft hij geleefd in een tijdloos heden, een dag
zonder einde. Toch was er iedere morgen opnieuw weer het
begin, het oogenblik waarop hij de trap afging en even de
met geuren van metaal en machineolie vermengde kelderlucht waarnam. Ook had iedere dag een einde, het moment
waarop hij het laatste stuk gereedschap van de werkbank
nam en zijn hand naar de afsluiter ging om het licht uit te
draaien. Maar door de jaren heen waren de geuren in de
kelder dezelfde gebleven en was er geen verandering gekomen in de handelingen, welke hij 's ochtends en 's avonds
verrichtte. Alles was gebleven zooals op de eerste dag, toen
hij als jongeman de werkplaats voor de eerste maal betrad.
En zoo bleef hij dezelfde Abel, levend op een plaats die tot in
iedere kleinigheid aan zichzelf gelijk bleef, werkend in een
door duisternis omvangen lichtplek, ademend in een sfeer
van moderne techniek, die doortrokken was van de geur der
middeleeuwen en de vochtige rottingsdampen der aarde. Aan
dit bestaan in het tijdlooze was pas een niet geheel onverwacht, maar daarom niet minder verrassend eind gekomen,
toen men hem gezegd had, dat hij ontslagen werd, omdat de
zaak opgeheven zou worden. Dadelijk nadat de jonge baas
hem dit in de opkamer had medegedeeld, was er iets merkwaardigs met Abel gebeurd. Hij was voorbereid geweest, hij
had geweten dat dit oogenblik komen moest en daardoor had
meneer Henri's mededeeling hem niet hevig geschokt. Er was

45 6

ABEL ONTMOET DE VRIJHEID

alleen maar opeens een deur open geworpen, waarin hij al
lang de sleutel had hooren omdraaien en waarvan hij de kruk
had zien bewegen. Terwijl de patroon nog met hem sprak en
hem uitlegde waarom hij, nu zijn vader overleden was, genoodzaakt was de zaak te liquideeren, had Abel zichzelf in de
glazen deuren van de instrumentenkast gezien. En achter het
glas, dwars door zijn spiegelbeeld heen, zag hij de instrumenten. In zijn schedel zat een centrifuug voor urine-onderzoek, in zijn borst een kymograaf en in zijn buik een kleine
reflector voor infra-roode bestraling. Hij was een homunculus, die een ROntgenopname van zijn eigen lichaam zag. Het
beeld was scherp en duidelijk en het had niets vreemds of
verontrustends, omdat hij de samenstellende deelen kende en
wist hoe het geheel tot stand kwam. Opeens echter waren er
geen instrumenten meer geweest, had hij alleen nog maar
zichzelf gezien, maar nu zoo duidelijk, dat het hem voorgekomen was alsof hij zijn beeld in een verzilverde spiegel zag
of dat hij zelf in de kast stond op de plaats, waar zich zooeven nog de instrumenten bevonden hadden. Doch de man
die daar stond was niet Abel, die zijn ontslag kreeg, maar de
jongeman, die vier en twintig jaar geleden in betrekking gekomen was. Meneer Henri's woorden hadden de toestand van
rust, die jaren lang geduurd had, verbroken en de tijd weder
in beweging gesteld. Opeens stond hij weer aan het begin,
omdat hij aan het einde gekomen was. Het had slechts kort
geduurd en heel even maar was het kamertje met de instrumenten nieuw voor hem geweest, zooals op die ochtend, toen
hij het voor de eerste maal betrad. Toen de oude Abel, het
schimmige spiegelbeeld, dat instrumenten in zijn binnenste
droeg, terugkeerde, had hij begrepen, dat vier en twintig
lange jaren in een enkele seconde voorbij gegaan waren. Het
heden had zich afgescheiden van het verleden, de tijd had
weder tempo gekregen, de pendule-dans der metalen passerbeenen was ingezet, het voortgaan naar het einde begonnen.
Ik ben hier oud geworden, meneer Henri, had hij gezegd en
met deze woorden had hij getracht verschillende gevoelens
en gedachten tot uitdrukking te brengen. Hij had er mee willen zeggen, dat er nu iets bekends ophield en iets onbekends
begon, dat hij bang was voor de toekomst en dat hij zich teleurgesteld gevoelde. Plotseling had hij begrepen, dat men
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hem verraden had, dat men, terwijl men hem in de waan
liet, dat alles blijven zou zooals het nu eenmaal was, hem opzettelijk onkundig gelaten had van het voorbijgaan van de
tijd, om hem nu opeens los te laten en met een toekomst te
belasten. Er was een leegte om hem heen ontstaan, hij had de
aanwezigheid van onbekende gevaren gevoeld, zooals
's avonds in bed, als hij niet inslapen kon en zich met denkbeeldige vuurwapenen beschermde. Meneer Henri had nog
iets gezegd van de onvermijdelijke loop der gebeurtenissen,
maar Abel had er niet veel van verstaan, omdat het tikken
van de Friesche staartklok, die vlak achter hem hing, hem gehinderd had. Vier en twintig jaar had die klok getikt en hij
had het niet gehoord. Ontelbare malen had hij op de met
sterren versierde wijzerplaat gekeken hoe laat het was, maar
nooit had hij er over nagedacht dat die klok de tijd aanwees
en dat iedere dag zijn eigen uren had.
Meneer Henri lijkt op zijn vader, hij ziet er uit als de oude
patroon, toen deze nog jong was. Toch zijn er kleine verschillen, die hem tot een geheel ander mensch, die den zoon tot
een nabootsing van de vader maken. Zoolang de jonge baas
niets zegt, zich niet beweegt en niets doet, kan Abel zich voorstellen dat hij den vader inplaats van den zoon ziet. Doch het
onderscheid valt al dadelijk op, als meneer Henri hem aankijkt. Dan ziet hij een bekend gelaat met een onbekende uitdrukking. Het is dan ongeveer zoo, alsof hij na lange jaren
iemand ontmoet, wiens veranderd uiterlijk niet meer overeen
komt met de voorstelling, welke hij daarvan in zijn herinnering bewaard heeft. Het verschil wordt nog duidelijker en het
onderscheid grooter, als meneer Henri praten en bewegen
gaat. Het spreken verandert het gelaat, niet alleen omdat
de bewegende mond lijnen in de wangen trekt, maar ook
omdat een vreemde stem deel van een bekend gezicht wordt.
Het is alsof de klank, als een kleurstof die in helder water oplost, zich met het hoofd vermengt, alsof het vleesch doortrokken wordt van een andere substantie. Meneer Henri is niets
meer dan een nabootsing van zijn vader, een copie, die alleen
maar een oppervlakkige gelijkenis met het oude bekende
beeld vertoont. Behalve de kelder, waar alles zooals vroeger
gebleven is, heeft heel het huis, na de dood van den ouden
patroon, deze gedeeltelijke verandering ondergaan. De win30
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kel, de opkamer, de woonvertrekken en de zolder zijn hetzelfde gebleven en toch is alles niet meer zooals het eens was.
Er wordt bier anders dan vroeger gepraat, er klinken andere
geluiden, er hangen andere geuren. Zelfs het licht is vreemd,
omdat mijnheer Henri andere lampen laat branden, waardoor het leven naar andere hoeken verplaatst is. De zware
lucht van pijptabak is verdwenen en de zoete geur van sigarettenrook is er voor in de plaats gekomen. Ook bij de slaapkamer en in de keuken ruikt het anders dan vroeger. De
nieuwe geuren hebben het huis lichter gemaakt, alsof alles
opnieuw geschilderd is. Als Abel naar de zolder moet, waar
zich het magazijn bevindt, is het hem alsof hij door een nieuw
onbekend gebied heen gaat.
Ook de andere knechten, die onder Abel's leiding staan, zijn
ontslagen. Meneer Henri heeft niet afzonderlijk met hen gesproken, maar hen samen bij zich laten komen. Abel is op
een bizondere manier en met onderscheiding behandeld, omdat hij het langst in dienst is. De anderen hebben over werkloosheid en over hun zorgen voor de toekomst gesproken,
maar Abel heeft aan dit gesprek geen deel genomen. Hij weet
niets van werkloosheid, hij is nog nooit zonder werk geweest
en daarom maakt hij zich niet bezorgd. Hij weet alleen, dat
er thans spoedig een Zaterdag komen zal, waarop hij niet
meer naar het kantoortje zal gaan, om zijn loon in ontvangst
te nemen. En op die eerste Zaterdag zonder loon, zal een
Maandag volgen, waarop hij niet meer aan het werk zal gaan.
Daarna komen er nieuwe dagen, die zich ongeteld verliezen
in een wazig verschiet, als een beeld, dat door tegenover
elkander hangende spiegels steeds bleeker weerkaatst wordt.
s Morgens zal de wekker niet rinkelen, omdat hij niet wakker behoeft te worden en in bed kan blijven liggen. Het zullen leege dagen zijn, die geen begin hebben. Een dag zonder
werk, is als een open gat in een optocht. Men kan in het gat
gaan staan, er doorheen loopen en met zijn armen om zich
heen zwaaien, maar er is niets te zien en er valt niets te betasten. Ook door een leege dag loopt men met zwaaiende
armen, maar de handen hebben niets om te grijpen. Een
vrije dag is vermoeiender dan een werkdag, omdat men dan
voortdurend de handen dragen moet, die anders bezig zijn en
omdat men dan niet het blauwe werkpak draagt, maar dure
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kleeren, die ontzien moeten worden. Op Zondag beweegt
men zich anders, minder gemakkelijk en stijver dan door de
week. En nu zal er een heele reeks van Zondagen komen. Hoe
eindeloos lang deze vrije tijd hem zal vallen, kan hij zich
eenigszins voorstellen, als hij er aan denkt, hoe langzaam
twee opeenvolgende Kerstdagen voorbij gaan. Tusschen twee
van die dagen ligt zijn toekomst, als tusschen twee spiegels,
die een leege ruimte weerkaatsen.
Dit is de vrijheid, denkt Abel. Voor hem, op de werkbank,
ligt een blinkend-gepolijst vel koperblik. De oppervlakte is
zoo zuiver glanzend, dat zij een gaaf beeld weerspiegelt van
de lamp, die er recht boven hangt. Het door de plaat teruggekaatste licht, slaat gele kronkellijnen, als een sluier van brokaat, tegen het witte gewelf. Het is als zonlicht, dat door bewegend water wordt weerspiegeld. Zoo moet ook de vrijheid
zijn, waarvan de menschen zingen: een wereld vol licht en
stroomend water. Zooeven heeft hij zijn vingertop op het
midden van de plaat gedrukt en op deze plaats is thans een
doffe plek. Het vel koperblik is een ruim veld, de wereld van
de vrijheid, die door de zon beschenen wordt. In het midden,
op de doffe plek, staat Abel. Hij kan in alle richtingen gaan,
nergens is een hindernis, overal is het veld glad en overal
schijnt de zon. Buiten de koperen vlakte strekt zich het onbekende uit. Ook daarheen kan zich de man begeven, die
niet aan plaats of door tijd gebonden is. De treinen, die elk
oogenblik van de stations vertrekken, de groote donkere schepen in de haven en de vliegmachines die ronkend over de
stad heen gaan, onderhouden de verbinding met het onbekende. Er gebeurt veel in de wereld waarvan de mensch, die
geen vrijheid heeft, niets weet, waarover hij zelfs nooit nadenkt. Deze morgen, nu hij nog niet eens vrij is, doch alleen
maar weet dat hij het binnenkort worden zal, komen er reeds
allerlei nieuwe gedachten bij hem op. Buiten, achter het lage
kelderraam, heeft hij zooeven de claxon van een auto gehoord en nu vraagt hij zich af, waar alle automobielen heen
gaan. Zij rijden in alle richtingen, blijven in verre straten
staan of verlaten de stad, om het land in to gaan. Een enkele
auto kan men in gedachten volgen, maar men kan dit niet
doen met tien of nog meer auto's. En zelfs van de rit die een
zoo'n wagen maakt, kan men zich geen voorstelling maken,
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als hij onbekende gebieden binnen rijdt. Men weet ergens
een huisje, een boerderij, een bruggetje met witte leuningen
en verderop een kruispunt met een molen. Doch reeds vraagt
men zich af, of die molen zich werkelijk op deze plaats bevindt. Onmiddellijk vervaagt dan het beeld, wordt het troebel en chaotisch, zijn er tallooze molens en boerderijen of er
is geen enkele meer. Men moet op een hoog punt, ver boven
de aarde staan, om al deze voertuigen te kunnen volgen. Dan
wordt het vlak overzichtelijk, verdunnen zich de wegen tot
fijne strepen, krimpen de velden ineen tot stukjes van een
legspel en dan gaat de wereld er uit zien, als de kaart van een
spoorboekje. Zoo keert men terug tot het microscoop, waaronder de aarde als een preparaat ligt. Om vrij te zijn, om te
voelen dat men vrij is, moet men niet boven, maar in de
wereld zijn en alle kanten kunnen opgaan. Op deze wijze
heeft Abel de vrijheid nimmer gekend. Lang geleden, als
schooljongen misschien? Hij kan het zich niet herinneren.
Toch moeten er oogenblikken geweest zijn, waarop hij de
vrijheid dicht genaderd was, zoo dicht, dat hij alleen maar
zijn voeten had behoeven te verzetten om er in te komen.
Zoo was het wel eens geweest, als op het eind van de les de
schoolbel luidde en later nog eens, toen de hoofdonderwijzer
de vertrekkende leerlingen toesprak. Dat waren minuten van
verwachting geweest, van verlangen naar een toekomst, die
vol nieuwe, onbekende mogelijkheden was. Ook gedurende
de eerste jaren van zijn omgang met Martha had hij dikwijls
deze hunkering naar het onbekende ondervonden. Vrijheid
was: het onbereikbare bereikbaar en het onbekende bekend
maken. Eens moest hij het verlangen gehad hebben dit te
doen, maar dat was lang geleden. Naarmate hij ouder geworden was, had hij zich dieper verborgen in de veilige omslotenheid van het bekende en zich steeds verder afgewend
van alles wat hem vreemd was. Het was alsof de jaren zich
om hem heen gelegd hadden als telkens nauwer wordende
cirkels, de een binnenin de ander, waardoor niet alleen de
ruimte die hem overbleef steeds kleiner, maar ook de afstand
die hem van de buitenwereld scheidde, grooter geworden
was. In de binnenste ring vond hij alles wat hij voor zijn
leven noodig had : zijn werk, zijn vrouw, zijn kind en enkele
vrienden. Meer begeerde hij niet, deze gebondenheid was
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hem lief en voor de vrijheid was hij bang. Zoo was het gebleven tot op de dag, toen meneer Henri hem gezegd had,
dat hij ontslagen was. Die dag was deze dag geweest en toch
scheen het reeds lang geleden. Deze laatste paar uur schenen
langer geduurd te hebben, dan de vier en twintig jaar die
daaraan vooraf gegaan waren. Zijn ontslag was onmiddellijk
op zijn aanstelling gevolgd; de vader had hem aangenomen
en even later had de zoon hem weder ontslagen. Tusschen
deze twee gebeurtenissen in, had hij alleen maar even zijn
spiegelbeeld in de deur van de instrumentenkast gezien en
een klok hooren tikken. En toch was hij in die tijd getrouwd,
had hij een dochter gekregen, die thans achttien jaar was,
waren ontelbare werkstukken door zijn handen gegaan en
was hij oud geworden.
Je verstaat uitstekend je vak en je bent niet dom, had meneer
Henri gezegd, je zult dus wel weer spoedig werk vinden.
Dom was hij zeker niet. Een man, die de vernuftige voertuigen vervaardigde en herstelde, waarop de wetenschap de ondoorvorschte gebieden van het wonder binnentrok, mocht
geen domoor zijn. Maar of hij spoedig weer aan het werk zou
kunnen gaan, hing niet in de eerste plaats van zijn kennis en
bekwaamheid af. Op elk gebied was te veel aanbod, op de
weinige plaatsen die open kwamen, stelde men jonge menschen aan. Het was twijfelachtig of hij nog behoorde tot degenen, die in aanmerking kwamen. Daarbij kwam nog, dat
het instrumentmaken tot de edelbedrijven behoorde, waarin
de werkgelegenheid niet groot was. Een goede instrumentmaker moest verschillende ambachten kennen. Hij moest
zoowel mechanicien, opticien, electricien, als bankwerker en
metaaldraaier zijn. Al deze vakken moest hij zoowel practisch als theoretisch tot op zekere hoogte beheerschen, maar
van niet een dezer ambachten behoefde zijn kennis zoo groot
te zijn, dat hij het tot in alle onderdeelen kende en afzonderlijk kon uitoefenen. Het was een merkwaardig vak, waaraan
zoowel de oudste als de modernste techniek te pas kwam, het
vereischte zoowel de fantasie en de hartstocht voor het verrassende experiment van den ouden alchemist, als de nuchtere feitenkennis en het koele inzicht van den modernen ingenieur. Men moest begrijpen voor welk doel de geneeskundigen de instrumenten noodig hadden, welke zij lieten ver-
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vaardigen of veranderen en daarom moest men zelf een klein
beetje dokter zijn. Maar ook de opdrachten, waarmee natuurkundigen, astronomen of chemici aankwamen, moest men
kunnen uitvoeren en ook daarvoor was eenige kennis noodig
van het wetenschappelijk werk, dat door deze menschen werd
uitgeoefend. Abel had dit alles in de loop der jaren geleerd,
eerst van den ouden patroon, daarna van den Duitschen meesterknecht en ten slotte van de klanten en uit zichzelf, toen hij
de leiding van de werkplaats gekregen had. Zijn practische
kennis had hij aangevuld door lezen, in boeken welke de
klanten hem hadden gegeven of die hij zelf op de markt gekocht had. Zoo had hij zich een groote vaardigheid verworven en veel kennis verzameld en thans wist hij zooveel, dat hij
vrijwel onbruikbaar geworden was in een wereld, waarin alle
arbeid verdeeld is en waar, in het gunstigste geval, alleen maar
diepgaande kennis van een klein onderdeel verlangd wordt.
Abel was nog in de moleculaire structuur der materie verdiept, toen de wereld al lang aan het electron toe was en de
natuurkundigen in hun laboratoria het atoom versplinterden.
Diep onder de grond, tusschen de muren van een oud klooster, had hij microscopisch fijne schroefwindingen gesneden,
magneetspoeltjes met haar-fijne draad omwonden en zenuwafmattende pincetarbeid verricht. Onderwijl werden buiten
fabrieken van staal, glas en beton opgetrokken, waarin men
machines plaatste, die schroefjes en spoeltjes bij millioenen
fabriceerden, zonder dat een mensch er naar omkeek. De
mannen der wetenschap verlieten hun donkere werkplaatsen,
verhuisden met hun middel-eeuwsche tooverwinkel van retorten, kolven en reageerbuisjes naar ruime laboratoria, waar
dynamo's en motoren zoemden als in electrische centrales en
waar het felle licht der quartz- en argonlampen, de onwezenlijke, opaalbleeke straling der oude, met water gevulde ordinalen vervangen had. Naast de laboratoria der professoren,
bouwde men lichte werkplaatsen, die voorzien waren van de
nieuwste gereedschappen en waarin vaklieden, die men amanuenses noemde, hun intrek namen. Hier herstelde men thans
de apparaten en instrumenten, die vroeger in Abel's kelder
terecht kwamen. Geleerden, die eens bij zijn werkbank gestaan en hem in de geheimen hunner wetenschap ingewijd
hadden, bleven weg en de oude patroon was genoodzaakt
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geweest eenige van zijn knechten te ontstaan. Maar ook voor
de overgeblevenen was er niet altijd werk geweest; alleen
Abel had men onafgebroken aan de gang kunnen houden.
Zoo zou men het misschien nog hebben kunnen volhouden,
als de baas was blijven leven. De oude zou de strijd niet opgegeven en de moeilijkheden het hoofd geboden hebben. Hij
hield nog altijd voldoende klanten over, menschen die iets
bizonders gemaakt moesten hebben, dat niet op de serieprijslijsten der fabrieken voorkwam. Met hun pulp zou hij
zijn bescheiden scheepje drijvende hebben kunnen houden.
Maar toen de oude patroon dood was en men het glimmendzwarte deksel boven zijn magere werkhanden had vastgeschroefd, was het Abel geweest alsof men het allerlaatste
werkstuk voor altijd in de kleine, donkere kist had opgesloten. Toen was meneer Henri gekomen en had op de met afgesleten zeildoek bedekte fauteuil in het kleine kantoortje
plaats genomen. Vroeger was die stoel bij de schrijftafel bijna
altijd leeg geweest, omdat de vader de meeste tijd in de
werkplaats of in de winkel had doorgebracht. Maar nu lagen
meneer Henri's blanke, onbeschadigde handen op de witte
bladen der boeken en Abel had dadelijk begrepen, dat deze
zachte heerenvingers nimmer een vijl of schroevendraaier
zouden opnemen. In het oude huis was een boven en beneden
ontstaan, twee gebieden, die gescheiden waren door de weg,
waarlangs men de kleine doodkist had uitgedragen. Zoo was
het enkele maanden gebleven en Abel was alweer gaan hopen, dat de zaken voortgezet zouden worden, toen plotseling
het ontslag gekomen was.
De weg van de werkplaats naar huis heeft hij jaren lang
twee maal per dag afgelegd. Hij kent de gebouwen, iedere
winkel, alle opschriften van lichtbakken en reclameborden.
Vandaag schijnt alles nieuw, komt het hem voor alsof hij door
een vreemde stad gaat. Gisteren nog liep hij zonder te zien,
vandaag wandelt hij en kijkt. Vroeger lag zijn weg opgesloten tusschen de twee eindpunten van werkplaats en woning,
thans heeft hij een groot aantal uitgangen naar het onbekende. De wereld, zooals zij than is, is niet alleen lichter en
ruimer dan vroeger, zij is ook kouder en ijler. Langs de geheele weg tocht het, omdat de zijstraten open staan. In deze
verruimde wereld treden nieuwe gestalten binnen, die vroe-
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ger geen toegang hadden. Herhaaldelijk wordt zijn aandacht
getrokken en telkens weer blijft hij staan, zonder zich er om
te bekommeren, dat thuis zooals gewoonlijk de tafel gedekt is
en dat Martha met eteri wacht. Achter een vensterraam ziet
hij een berglandschap met sneeuw, waarin houten poppen op
ski's staan. Ergens op de wereld ligt thans sneeuw en deze
plaats is met de trein te bereiken. De uren van vertrek en
aankomst staan op een kaart, die tegen het raam hangt. Hij
rekent uit, hoe lang men in de trein zitten moet om in de
sneeuw te komen en het verbaast hem, dat de reis zoo kort
duurt.
Het is erg vlug, zegt hij tot een lachend houten mannetje op
skilatten.
Dan staat hij voor een etalage met prachtig gekleede dames.
Zoo vlug is hij uit het sneeuwlandschap bij de mannequins
terecht gekomen, dat het hem voorkomt, alsof hij is blijven
staan en de huizen snel langs hem heen geschoven zijn. De
poppen zien er uit als menschen van een vreemd ras en toch
gelijken zij op sommige vrouwen, die hij op straat ziet. Hun
starre oogen zijn wijd geopend en de lange wenkbrauwen liggen schuin, als de opgeklapte vleugels van een vogel, tegen
het voorhoofd. Onafgebroken verwonderen zij zich over lets.
Dergelijke vrouwen bestaan, denkt Abel, maar het is de
vraag, of zij kinderen kunnen krijgen. Martha is dikker dan
twee van deze poppen en uit haar hoofd kunnen wel drie
van deze smalle, bleeke gezichtjes gemaakt worden. Martha
heeft een uitgezakte onderkin, diepe rimpels in haar voorhoofd, vanaf haar neus loopen twee schuine gleuven naar
haar mondhoeken en naast haar oogen zijn sterren van fijne
barstjes. Vroeger was zij anders, was haar gezicht gayer,
maar zoo fijn en glad als het gelaat van deze poppen is het
nooit geweest. Naast haar onderlip, aan het eind van een
gleuf, heeft zij een kleine wrat. Toen hij haar pas kende, heeft
hij haar daarop wel eens gezoend, later ergerde de wrat hem,
maar nu ziet hij haar niet meer. Tusschen de twee middelste
poppen is een strook spiegelglas en daarin ziet Abel zichzelf.
Het beeld is wazig, alsof er rook tusschen hem en de spiegel
hangt. Zijn gelaat is een vlek, zonder scherpe contouren en
hij is in zijn oud pak maar een grauwe verschijning tusschen
de mooie, keurig gekleede poppen. Toch kan hij niet zoo oud
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en verloopen zijn, als hij er in deze Spiegel uitziet. Hij zou de
vader of de grootvader van deze dametjes kunnen zijn, een
aan lager wal geraakt, verarmd familielid, die zijn verwanten
tot schande is. Zoo gaat het dikwijls menschen, die hun leven
lang geploeterd hebben, maar die, als zij oud geworden zijn,
hun brood niet meer kunnen verdienen. Zij komen hun kinderen tot last en deze schamen zich voor hun arme ouders.
Bertha zal zooiets niet doen; zij is een goed kind, dat alles
voor Martha en hem over heeft. Toch is het gelukkig, dat hij
haar niet noodig heeft, dat hij altijd zelfzijn brood heeft kunnen verdienen. Vier en twintig jaar bij een baas. Dat is bijna
lang genoeg voor een medaille. Jammer, dat dat eene jaar er
nog niet is bijgekomen. Zijn portret zou in de krant gekomen
zijn met zijn naam er onder en hij zou een gouden horloge
gekregen hebben. Of gebeurde zooiets pas bij vijftigjarige
dienst? Dan kwam hij nu nog zes en twintig jaar te kort. Gelukkig maar: hij is nog jong en heeft nog een geheel leven
voor zich.
Abel loopt verder, van etalage tot etalage. De winkels zijn
helder verlicht, tegen de gevels en op de daken gloeien de
vuurstrepen der neonbuizen. Hij heeft geen haast en kan rustig naar alles kijken. Een man die vrij is, kan zich zooiets veroorloven. En dit is nog maar het begin. Binnenkort kan hij
verder van huis gaan en dan zal hij met de tijd geen rekening
meer behoeven te houden. Hij zal iedere weg kunnen gaan,
die hij verkiest, hij zal nieuwe menschen ontmoeten en vrouwen leeren kennen met smalle, blanke gezichten, die hun
wenkbrauwen hoog tegen hun voorhoofd dragen. Als zij zich
maar niet voor hem schamen. Waarom zou hij bang zijn voor
de toekomst? Hij is nog jong en meneer Henri heeft gezegd,
dat hij niet dom is. Werk is er in overvloed en hij behoeft zich
geen zorgen te maken. Er zal iets nieuws komen, er gaat iets
gebeuren, dat zijn nadering reeds aankondigt door een ijle,
scherpe kou, die hij thans door zijn kleeren heen voelt. Dat is
de koude van de ruimte, maar Abel vreest de ruimte niet
meer, omdat hij weet, dat daar zonder geen vrijheid bestaat.
Hij stapt vlugger door. Spoedig raken zijn voeten het asphalt
bijna niet meer en soms krijgt hij het gevoel te zweven. Aan
het eind van de straat is een groot plein met hooge huizen, op
welker daken lichtreclames staan. Heel het plein is omgeven
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door een muur van licht, een ring, die uit vakken van verschillende kleur bestaat. Ofschoon hij hier duizend maal
voorbij gegaan is, heeft hij nimmer opgemerkt, dat op de
daken van alle huizen een reclame staat. Het is alsof een
tweede, veel lichtere stad, bovenop de onderste gebouwd
is. Drie gebieden zijn hier, zooals in zijn kelder, maar de indeeling is anders. Hier zijn twee banen licht, waartusschen
een strook duisternis is opgesloten. Het is goed, dat de duisternis tusschen het licht gevangen zit. Een reclame is grooter dan
alle andere. Zij bestaat uit twee, een witte gloed uitstralende
zuilen, waartusschen telkens groote roode letters opvlammen. Abel houdt zijn pas in en blijft staan, om het opschrift
to lezen. Tusschen de zuilen is het nu donker, maar aanstonds zullen de letters terugkeeren. Dan springen zij reeds
uit de zwarte hemel naar voren, stellen zich in het gelid en
vormen een woord. En Abel leest : Oude arbeiders gaan voor!
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DE JONGSTE GENERATIE EN DE
WERKELIJKHEID
DOOR

ANTHONIE DONKER
I
Het is niet gemakkelijk de jongste generatie in de litteratuur

te onderscheiden. Zij vormt geen duidelijke groep of blok,
met een nieuwe of aparte aesthetische doelstelling (daar is
trouwens weinig aanleiding toe na een halve eeuw toegespitste bewustwording van het wezen der litteraire schepping) of met een gemeenschappelijken ideologischen grondslag. Het een noch het ander is echter een noodzakelijke
voorwaarde om een groep dichters of schrijvers als bijeenbehoorend te kunnen herkennen. Bijeenhooren veronderstelt niet noodzakelijk een bewuste groeps- of frontvorming,
maar kan berusten op gemeenschappelijke kenmerken van
geesteshouding, levensstijl, toon, sfeer en problematiek,
waardoor men tijdgenooten behalve op zichzelf ook als een
geheel kan waarnemen, als poetisch en als psychologisch
tijdsverschijnsel. De moeilijkheid is, dat het poetisch werk
van de thans ongeveer twintig- tot dertigjarigen vrij uitgebreid is (daaraan ontbreekt het niet, al heeft men wel het
tegendeel gemeend), tamelijk verspreid, in tal van kleine
bundels en verder in de tijdschriften, en dat het behalve door
deze bijoorzaken op zichzelf nog geen scherp omlijnd beeld
oplevert, waardoor men met zeker recht zou kunnen zeggen: zoo zijn zij, dat is hun „richting", hun houding, hun
toon. Bovendien ontbreken, al is er verspreid talent, tot nog
toe markante persoonlijkheden, met uitzondering dan van
Hoornik en een enkelen andere. Verder heeft men er rekefling mee te houden, dat enkele dichters, die men wel eens
tot de jongsten rekent, in leeftijd tot de generatie van Marsman behooren (Mok, Den Brabander, Van Hattum) en daar,
wat hun werk en geestesgesteldheid betreft, weliswaar minder toe gerekend kunnen worden dan hun eerder bekend
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geworden leeftijdgenooten, maar toch ook weer niet typeerend geacht mogen worden voor een nieuwe, verander (en)de
mentaliteit, evenmin als sommige iets jongeren (Kool, Hoekstra), wat bijv. met Hoornik wel het geval is. Het nieuwe
tijdschrift Werk zal hier meer teekening in kunnen brengen,
doordat het een centrum kan gaan vormen; ofschoon men
ook daar met bovengenoemde bijzonderheden rekening dient
te houden.
Over de oorzaken van het lang uitblijven en lang onduidelijk
blijven eener jongste dichtergeneratie hebben wij getracht
eenige aanwijzingen te geven (Critisch Bulletin, Maart 1939.
De jongste generatie, I). Nog moeilijk aan verschillende
nieuwe dichterpersoonlijkheden van representatief belang te
toetsen, moet de jongste generatie voorloopig verkend worden aan een aantal verspreid telkens weerkeerende verschijnselen, die men dus als min of meer kenmerkend mag opvatten. Als voornaamste „kenmerk" treft dan een toenemende aandacht voor, of liever zich meten met de werkelijkheid.
Zelf hebben de jongsten, die het gevaar van vervlakking en
versnippering, dat de actualiteit en vulgariteit der werkelijkheid voor idee en verbeelding meebrengt, langzamerhand
gaan inzien, alreeds gesproken van een nieuw richtdoel buiten die werkelijkheid, dat hun werk meer en meer zou gaan
bepalen. Maar vergelijkenderwijs kan men nog altijd zeggen,
dat het werkelijkheidsgehalte in hun werk grooter is dan bij
de aan hen voorafgaande generaties. Het woord werkelijkheid intusschen is natuurlijk problematisch, ja hypothetisch
en willekeurig. Het is een groote eer, die men aan de dagelijksche, ons onmiddellijk omgevende werkelijkheid toekent,
wanneer men deze „de werkelijkheid" noemt, het is, dunkt
mij, teveel eer. Maar het aandeel, dat die dagelijksche werkelijkheid aan ons bestaan heeft, is zoo ontzaglijk groot, het
beslag dat zij op ons legt, zoo dreigend veeleischend, dikwijls
haast volstrekt, en de begrenzingen, waarin zij ons opsluit,
zijn zoo talrijk en zoo geducht sterk, dat ook al wie met
die werkelijkheid op gespannen voet blijft, toch met de erkenning van dit spraakgebruik haar macht, zij het dan niet
haar oppermacht, toegeeft. Bovendien wijst dit spraakgebruik er op, hoezeer de groote massa gewend is om de werelden, waarin zich de dichters, de denkers, de idealisten, de
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fantasten aan de werkelijkheid onttrekken of die zij op die
werkelijkheid loslaten, als „onwerkelijk" terzijde te stellen,
te bespotten of te negeeren. De sterke romanticus ontkomt
aan de werkelijkheid, waar en hoe dan ook, desnoods midden
er in; maar de kleine rest van romantiek, die er in iederen
slaaf der werkelijkheid nog over is, wordt door dezen gevreesd, gebannen of ontvlucht, omdat zij de vele compromissen die een mensch te sluiten heeft belemmert, of zij wordt
heimelijk ingeruild tegen verzwegen waakdroomen, of tegen
een slecht en goedkoop ersatz van nagebootste of desnoods
maar op een filmdoek aangegaapte heldhaftigheid of weelde.
Laten wij deze werkelijkheid dus de voorrang die men haar
toekent. Voorrangswegen zijn immers ook de onaantrekkelijkste ter wereld. Deze daagsche, „gewone" werkelijkheid
bestaat voor de jongste dichtergeneratie in hun werk meer
dan voor ouderen, of laat ons zeggen minder jongen, om de
anders zoo bruuske overgang voor de generatie „Van ouds
de jongeren" wat te vergemakkelijken, die het trouwens zelf
niet helpen kan, als ze niet op tijd afgelost is.
De werkelijkheid bestaat voor deze jongste generatie in haar
werk als alledaagsche realiteit met alle treffende bijzonderheden en persoonlijk of sociaal schrijnende wederwaardigheden. Maar voorzoover zij niet in het anecdotische blijft
steken, hebben deze jongsten met de werkelijkheid te kampen als met een levensprobleem, dat tevens tot samenlevingsprobleem wordt, nog juist te persoonlijk om geheel sociaal probleem te worden, als bij Gorter en Henriette Roland Holst. Dat levensprobleem voor hen is: hoe
houd ik het uit in zoo'n grauwe en gore werkelijkheid, die
mij in geestelijk opzicht slechts tegenzin, in elk geval het
tegendeel van bezieling inboezemt en in stoffelijk opzicht zoo
weinig kansen biedt dat ook daardoor de geestelijke ontplooiing in het gedrang komt. Het samenlevingsprobleem is:
in welke verbeeldingswereld ik mij ook aan die werkelijkheid
onttrekken wil, het laat mij niet los, dat de maatschappij, de
samenleving den menschen niet meer dan zoo'n verstikkend
kelderleven biedt, zonder licht, zonder lucht, d.w.z. zonder
geluk, bezieling en vrijheid, zonder geestdrift en zonder
levensruimte voor de ziel. Eigen nood in dien van den medemensch, de dichter is aldus een projectielantaren, die vele
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vormen van menschelijke misere in zijn belichting naar buiten zichtbaar maakt.
In de laatste vijftig jaren is de gewone werkelijkheid in de
poezie gaandeweg, soms met schokken, een belangrijker of
op zijn minst omvangrijker plaats gaan innemen. Het gewone leven werd, in bepaalde problematiek en tegenstelling,
meer stof der poezie, en tegelijkertijd, of al eerder, is ook de
taal der poezie dichter bij het gewone leven, bij de omgangstaal komen te staan. Gemakkelijker is het den dichter er
daardoor niet op geworden: het „gewone" leven, de „gewone" taal geven niet mee, zij zijn niet van zichzelf al een
beetje mooi zooals het grootsche onderwerp, het romantische
motief en de verheven of gedragen taal. Zulke poezie is „gehandicapt" door haar schijnbare gewoonheid, men is gewend
aan, gesteld op een zekere ook uiterlijke verhevenheid en
daarom is populair geschreven poezie bij de meeste menschen die van „mooie gedichten" houden, niet populair. En
inderdaad blijft dat soort gedichten (men moet een Slauerhoff, een Nijhoff zijn om ongestraft „poezie parlante" te kunnen schrijven) al te dikwijls doodgewoon, inplaats van gewoon, d.i. op gewone wijze bijzonder te worden. Elke soort
poezie blijkt haar ongunstige vormen te hebben, die een
voorstadium of nageboorte der ware poezie zijn, en de al te
gewone verzen begeleiden de poezie-in-omgangstaal zooals
het schijnmooi der al te verheven gedichten de gestyleerde
poezie te vergezellen pleegt. De taal van de oudere dichters
is intusschen in de genoemde ontwikkeling meegegaan (Nijhoff, die trouwens meer voorging dan volgde, maar ook
Bloem, Werumeus Buning, ja soms A. Roland Holst, ook De
Merode, en zelfs eenigermate Boutens).
Van generatie tot generatie zou men in de poezie van dezen
tijd den opkomenden vloed, den toenemenden invloed, of
inbreuk, van de werkelijkheid op het innerlijk leven der dichters kunnen volgen, een aanslag soms met de romantische
krachten der ziel afgeslagen, soms, naarmate het gevoel voor
realiteit en sociaal probleem sterker was, in fellen strijd tot
een noodverbond met de werkelijkheid verwerkt, waarbij
dan deze zelf niet meer verloochend werd, maar een nieuwe
bezieling ontsprong aan den strijd tegen den nood dier werkelijkheid, hetzij die enkel persoonlijk of sociaal werd door-
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leefd. Men kan het proces met voorbeelden verduidelijken,
welke natuurlijk altijd het nadeel van een zekere willekeur
houden, maar niettemin toch tot op zekere hoogte voor
karakteristiek gehouden mogen worden. Voor Kloos was het
leven nog niet anders dan een vreemde, bange droom en zijn
eigen leven daarin een schooner, liefelijker droom. De werkelijkheid vervluchtigde in dat nu vermaarde sonnet geheel en
overbleef een droom in een droom, a dream within a dream.
Hoeveel dichterbij echter is de werkelijkheid al gekomen in
daaruit op telkens andere wijze ontvluchtende romantiek der
dichters van de zgn. generatie van 1 9 10. De droom begint
hier veel meer onder den druk der werkelijkheid, het verlangen naar een grootscher, zuiverder, inniger en vuriger
leven zoekt zijn verbeeldingen van een ontgoochelend bestaan uit, dat het hooghartig loslaat of vermetel wegtrapt of
wrevelig den rug toekeert of bitter als niet aflatenden tegenstander erkent. De romantiek van Voorbij de wegen, van
Het verlangen, van Paradise regained is ten opzichte van de
werkelijkheid centrifugaal, strevend naar een ander middelpunt dan het verlorene of prijsgegevene, of nooit aanvaarde.
Maar dit zich ontrukken aan de werkelijkheid is nog meer
vlucht der verbeelding dan ontvluchten uit de werkelijkheid.
Pas later wordt het een strijd op leven en dood, als de ziel
het „verre eiland" niet meer bereiken kan, de kruistocht niet
meer waagt, het verlangen de nederlaag ziet lijden tegen de
taaie, trage macht der werkelijkheid.
Zulke voorbeelden verduidelijken een ontwikkeling, maar ze
vereenvoudigen natuurlijk ook te veel. Wat een ontwikkeling
in den tijd kan schijnen, moet men voor een groot deel ook
beschouwen als de altijd weerkeerende gang des levens, en
als de werkelijkheid een valer bedreiging en somberder
macht is geworden in het later werk van Roland Holst,
Bloem en Marsman, dan is dat behalve een tijdsverschijnsel
nog meer een leeftijdsverschijnsel. Bijna niemand, en zeker
geen dichter, begint zoo ontgoocheld, volledig en ineens, als
bijv. Marcellus Emants, die nog slechts een leven lang had
na te gaan (maar met hoeveel strijd, hoop en wanhoop?), of
zijn sombere vooropstelling uitkwam. En verder moet men
zich er rekenschap van geven, dat een ontwikkeling als de
hier geschetste van de relatie tot de werkelijkheid maar een
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bepaalde, beperkte ontwikkeling is en men, ook als men bijzondere aandacht hierop richt, niet de andere ontwikkelingen verwaarloozen mag van soms geheel anderen aard, die
voor een juist beeld der poezie- en geestesgeschiedenis van
dezen tijd onmisbaar zijn. Doch het trekken van bovengenoemde lijn wordt niet ongeoorloofd, omdat met Verwey,
met Boutens, met Gorter en Henriette Roland Hoist nog geheel andere, uiterst belangrijke vormen van werkelijkheidsrelatie of, vooral, sublimeering daarvan opgetreden zijn.
Maar dat is een ander deel der poeziegeschiedenis dan de
bier bedoelde van het romantische verlangen en zijn steeds
meer bedreigde strategische positie in de ziel onder den druk
der opdringende werkelijkheid, die het onder de vormen van
niet te ontwijken nood of niet te ontkomen massa-agitatie
(zonder waarachtige en meesleepende bezieling) belaagt.
Dit alles kan allerminst beteekenen, dat het romantische verlangen nu werkelijk uitsterft, want dit kan evenmin uitsteryen als het oor, de neus of het hart: verlangen en onmin met
de werkelijkheid zijn onuitroeibaar, zoolang de mensch
rechtop loopt en daarmee zijn levenlang tracht te kennen te
geven (werktuigelijk, of met besef en overtuiging), dat hij
naar iets anders streeft dan den grond die op hem wacht;
zoolang zijn strijd, Teed en verlangen zich afspelen tusschen
aarde en hemel en ontstaan door wat hij als het verschil tusschen die beide beschouwt, en zoolang hij meenen zal dat
het geluk zich ergens anders bevindt dan waar hij zich bevindt. In alle onvrede met de werkelijkheid gist een element
van romantiek, elk conflict ermee, elke confrontatie ermee
(die bezwering van conflict is) bevat daar iets van, en ten
overvloede blijkt de romantische drift reeds uit den scheppingsdrang zelf van den kunstenaar, die altijd een stuk werkelijkheid van zijn ervaring en omgeving vernieuwen wil.
De jongste generatie zou men echter moeten aanduiden als
een soort van realistische romantici, hun romantiek is verhard of, minder martiaal, gewoonweg vereelt. Het romantisch verlangen echter is er nog, maar het pessimisme is concreter geworden, geen algemeene donkere levensvisie, maar
een meer feitelijk besef van nood en tekort. Altijd als men
dieper door durft denken, komt men terecht bij menschelijke
onvolmaaktheid en tragiek, d.i. vergeefs bestreden onvol-
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maaktheid. Hier echter heeft het pessimisme niet zoozeer een
diepe grondoorzaak, doch tal van onmiddellijke aanleidingen. Het is een pessimisme, niet van de eerste orde, als van
den Prediker, maar wel uit de eerste hand. Bij Bloem waren
het de laagheid en leegheid van het vulgaire leven, bij Roland Hoist de ontluistering der groote droomen, bij Marsman
de verlamming der groote daden, waarvan hun romantisch
pessimisme gewaagde, maar nu zijn het nog meer de tegenslagen, de lotgevallen, de noodtoestanden in het bijzonder,
waarvan sprake is. Marsman laat den tijd nog onmiddellijk
los om den droom van kruistochten en kathedralen, nadat
hij vastgesteld heeft dat de tijden zwart zijn. Hij kan den tijd
niet meer negeeren, hij wordt genoodzaakt hem te zien en
hij ziet hem op zijn zwartst, maar dadelijk daarop en juist
daarom start zijn romantiek. De jongste dichters echter laat
de tijd zelf niet meer los, zij zitten zoo vast in zijn greep,
dat hun strijd er mee hun poèzie wordt. Zij deinzen niet
terug voor het allereerst noodige: eigen plaatsbepaling daarin. En deze levert de harde en openhartige bekentenis op:
wij zijn nog nergens. Zij constateeren, dat zij wel sterke behoeften hebben, maar dat verwachtingen hun ontbreken.
Dat gebeurt zonder overdrijving, zonder sentimentaliteit,
zonder cynisme, zonder die twee vormen van zwakte dus,
waarin zich gebrek aan echtheid verraadt. Maar dat constateeren wijst ook op groote behoefte aan verwachtingen, op
het gemis ervan, den wil ze te bezitten en er door bezield te
kunnen worden. Zij begint echter, deze jongste generatie, als
wij, met inbegrip van veel nog onzekers en onduidelijks, al
eenigszins generaliseerend over haar mogen spreken, want
het zijn nog maar wolkveertjes aan den hemel, die duistere
donderkoppen, witte bergreuzen of roode koraaleilanden
moeten worden — zij begint met de erkenning hoe het met
haar staat. Zij moet vrijwel opnieuw beginnen (als zij den tijd
krijgt, eer straks een nieuwe aardschok de menschheid aangrijpt) en zij erkent een leelijke wereld, in haar voile leelijkheid, een ontgoochelende werkelijkheid in haar onontkoombaarheid. Geen grootsche droomen, geen machtige daden.
Pas op, zegt zij tot zichzelf, met romantiek en vitalisme. Zoek
maar eens in deze verwarde, onsamenhangende werkelijkheid, eer je je te pletter loopt of eer je verdwaalt, naar een
3/
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beginpunt. Naar een kleinst gemeene veelvoud van levensdraaglijkheid zoekt zij vooreerst in den onmetelijken chaos,
waarin zij uitgestuurd of neergezet is.
Duidelijke voorbeelden van die uiterst sobere en oprechte
levenshouding, die men als arm ma ar e erlij k zou kunnen
typeeren, zijn een vers als van Han Hoekstra in De Stem
van Febr. van dit jaar : een leelijke man in een leelijke stad,
een willekeurige voorbijganger, in een slechtgemaakt zomerpak, en met een boeket rozen op weg naar waar hem opengedaan wordt in een leelijke straat, een scene zonder pathos
en misschien vulgair, op de keper beschouwd, maar wat geeft
het, in de blik van die vrouw:
Ziedaar, zei die, dit is mijn man,
als vazen breekt schoonheid stuk,
slechts liefde is een duurzaam geluk.
En dit is mijn deel ervan.
Het staat er zoo onopzettelijk, dat het ook niet te nadrukkelijk toegepast hoeft te worden, maar het is als een begin,
ergens, hoe dan ook, in het leege, een uitgangspunt, een houvast, een wel voorzichtig en bescheiden maar daarom niet
minder zegevierende verovering van de kleinste maar onomstootelijke zekerheid: dit is mijn deel ervan. Zoo begint het,
met diezelfde helderheid van een opgaanden morgen over
een door oorlogstanks kapotgeploegd land, ook in dat gedicht
van Vasalis in het eerste nummer van Werk ( Jan. 1939, overgenomen in het Maartnr. van De Stem) : een fanfarecorps,
dat misschien niet al te muzikaal maar met overtuiging en
verve speelt, een voor elk verstaanbare muziek die ieder
gevoel met name noemt, een vijver met twee doodstil voortglijdende eenden:
De horens, smeekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen,
hen volgend met haast menschlijk klagen.
En daarbij opwellend een warm gevoel, verdriet of liefde of
verwachting? eerbied voor de gewoonste dingen, heet het
hier. Het lijkt mij kenteekenend, evenals het andere. Geen
vooropgezet streven naar een „positieve levenshouding",
geen naar idealen hakend expressionisme, geen jagend vita-
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lisme, maar vooreerst een, nog lang niet gemakkelijk, erkennen van de minste zekerheid, maar die tenminste zekerheid is. Het komt mij voor dat het wijst op een romantiek,
die, als genezen van een zware ziekte, al wat boven haar
kracht gaat, wantrouwt, en geen beginpunt buiten of boven
de werkelijkheid wil kiezen, maar daarom bij die werkelijkheid begint, met veronderstelling van al haar wanstaltigheid
en wanschapenheid, met inbegrip van eigen wanhoop zelfs,
maar met den inzet van een oprecht beproeven, en die zoo,
een weg volgend die misschien nergens heenleidt, als bij toeval in de eerlijk erkende en gadegeslagen werkelijkheid iets
van waarde tegenkomt. En zich met die eerste zekerheid
dieper in den doolhof waagt.
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J. J. VAN GEUNS
Ging ooit een tijd wel zoo geheel verloren
Als deze toen uw provencaalsch elan
't Fransch taalschoon schittren deed als nooit te voren
En alles neerlag voor uw naam: Rostand?
Het is ons haast niet denkbaar, dat uw leven
Voor kort nog ging Tangs deze boulevard,
Dat Gij, als wij thans, hier bepeinsde uw streven
Aan 't ronde marmer met een cafe-noir,
Toentijdsche dandy, opgedraaid de knevel
En altijd een monokel in het oog...
Doch somstijds kwam er voor uw blik een nevel,
Vergat gij 't leven, dat om U bewoog:
Zoo zagen, wie U kenden, vaak U staande
Aan 't raam van uw Parijsch etagehuis
En mijmerend de straten gadeslaande,
Waarvan het duizendvoudige gedruisch
In d' avond zich tot een gezoem verstilde,
Dat naar U opsteeg, zooals gij daar stond
En even in uw ooghoeken iets trilde
En diep in U de teederheid ontstond
Van een Gedicht, gansch anders dan de woorden
Die bij uw intrede in de Academie
Francaise 't luisterrijk gehoor bekoorden,
Gevierd doch nooit geheel erkend genie!
En somtijds bij het blaadren in uw boeken
Thans, nu verstomd is het te luid bravo,
Is 't mij of men iets verder nog moet zoeken
Dan Chantecler en zelfs dan Cyrano
Maar tot uw eersten verzen-bundel keeren:
De Musardises, die ik eenmaal kocht
— Toen ik verplicht was uit Parijs te keeren —
Als reisgezelschap op mijn huiswaartstocht.
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Ik las en las, in uw lectuur verloren,
Verzonken in de kussens der coupe,
Zonder het spreken om mij heen te hooren
Of, in de gang, de bel voor 't dejeuner.
Nog voor ons Neerland's grenswacht visiteerde
Wist ik volmaaktheid binnen uw bereik
En toen wij daavrend den Moerdijk passeerden,
Waart Gij de koning van mijn dichterrijk!
Toen ging ik in uw leven mij verdiepen
Zooals men zich verdiept in een roman
En leerde de verhalen die er liepen
Om U en het geheel gezin Rostand:
Uw vrouw, de poetesse Rosemonde
Gerard, uw zoon Maurice, Dichter als Gij:
Sinds hem de woorden vroeg in verzen mondden,
Liet hem de scheppings-demon niet meer vrij.
Uw laatste jaren, toen gij de cameeen
Van uwe verzen sleept ver van Parijs:
Uw witte woning in de Pyreneeen
Vernam Chantecler's eerste, schuchtre wijs...
Negentien-achttien: de eindelijke afbreking
Van 't oorlogswoen, de hoofdstad roept U op:
Een roes van vreugd en zege... een longontsteking...
't Feest overduurt uw laatsten harteklop...
Ging ooit een tijd wel zoo geheel verloren
Als deze toen uw Provencaalsch elan
't Fransch taalschoon schittren deed als nooit te voren
En alles neerlag voor uw naam: Rostand?
Het is ons haast niet denkbaar, dat uw leven
Voor kort nog ging langs deze boulevard,
Dat Gij, als wij thans, hier bepeinsde uw streven
Aan 't ronde marmer met een cafe-noir...
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Voor Anton van Duinkerken.
DOOR

LOUIS DE BOURBON
Hier zegt men heil, daar zegt men heil,
maar niemand wordt gezond;
het is de nieuwe, vreemde stijl,
genezend met den mond,
doch 't woord leeft amper maar een wijI
en eeuwig leeft de wond.
Er zijn er ziek naar ziel en geest
of met een lichaam vol van pijn,
er zijn er die men nooit geneest,
er zijn er met een kreuplen voet,
er zijn er die bedorven zijn,
er zijn er met een zwart gemoed,
maar Christus is mijn heil.
Ik zag een man die sterven ging
op de kade van Shanghai,
hij stond gebogen en er hing
een zoute geur van visch en hout,
die zoute wind van schuim en zee,
die was den stervende vertrouwd,
maar Christus is mijn heil.
Hij had geen mond meer, geen gezicht,
hij was een groote, open wond,
zijn lichaam was een wrak gesticht
voor alle ziekten van den nacht,
nu vrat de boete aan zijn mond
voor wat begon bij het geslacht,
maar Christus is mijn heil.
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Ik zag een vrouw in Singapore,
zij was geboren in Hongkong,
geen mooire vrouw, geen rijkre hoer,
maar geen graf, dieper dan haar ziel,
geen meid, die zoo onstuimig zong,
en geen die zoo verloren viel,
maar Christus is mijn heil.
Ik zag een jongen in Port Said
die had een vreemd beroep,
die had al jaren rondgeleid
de blanken van de verre kust,
hij wist aan ieders blik en roep
op welke zonde hij was belust,
maar Christus is mijn heil.
'k Zag in Bangkok een troepje staan
van bedelaars met leegen maag,
die keken mij zoo hunkrend aan,
en vroegen om wat rijst;
zij hongren morgen als vandaag
tenzij de dood hen zelve spijst,
maar Christus is mijn heil.
Er was een kerel in Saigon,
die stond daar op de brug,
ik zag dat hij in 't water sprong
en hoorde dat hij jets riep,
men zocht, maar vond hem niet terug,
de fleuve Saigon is maatloos diep,
maar Christus is mijn heil.
Ik zag veel zonde en onheil aan,
ontucht en dronkenschap en moord,
ik voelde het wankelen van het bestaan,
ik hoorde hoe de wanhoop steeg,
toen hoorde ik het vooze leiderswoord,
dat wordt gepreekt in straat en steeg,
maar nergens bracht het heil.
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Hier zegt men heil, daar zegt men heil,
maar niemand wordt gezond;
het is de nieuwe vreemde stijl,
genezend met den mond,
doch 't woord leeft amper maar een wiji
en eeuwig leeft de wond.

Prince:
Gij hebt gezegd: Ik ben uw heil,
zoolang Ik in uw ziel verwijl
is elke ziekte, elke nood,
slechts loutering en nooit de dood,
want Ik, Ik ben uw heil.
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DIRK COSTER
Heeft Paulus de goede wil verworpen, ja dan neen?
Mijn aanteekening bij de beroemde „liefde" passage in de
Corinthiersbrief heeft me een perfide entrefilet bezorgd in
„de Tijd". Maar behalve het losrukken van een paar woorden die in de verste verte mijn bedoeling niet doen vermoeden, vindt de Redactie de zaak te onbeduidend om er op in
te gaan.
Ik niet. En insinuaties zijn in deze geen bewijzen. Deze
kwestie is van een groot belang, van dezen dag nog en voor
iedereen. Nog altijd schept een te veel aan gewetenskwelling scheefgetrokken levens, een Teed dat niet noodig was geleden te worden. Voor mij als niet-Katholiek is Paulus geen
„Sint", geen goddelijk orakel, alleen maar een groote ziel
(een ziel vol moeite) en een groot zegger, het woord schrijver
zou hier te klein en te modern klinken. Ik heb deze passage
met de suave woorden over de liefde herlezen, — ach eigenlijk
kent iedereen haar uit het hoofd — ik heb mij rekenschap
gegeven van de onmetelijke, fantastische invloed die van deze
simpele woorden is uitgegaan, en eigenlijk plotseling werd
mij de schrikwekkende ondergrond van deze woorden bewust. Of om het precieser te zeggen, ik werd mij de druk
bewust die van deze woorden steeds op mij was uitgegaan.
De dreiging die ermede verbonden is, en die zich duidelijk
laat onderkennen als een zelfkwelling. Paulus verdoemt
de goede wil, is dit juist, of is dit niet juist? Dit zou ik willen
weten. En ik zou willen weten of het goed is de goede wil te
verdoemen, of het menschenleven erbij gebaat is. Aan een
venijnig soort Bondieuserie als antwoord heb ik niets.
En ik zie nog niet in hoe mijn stelling te weerleggen zou zijn.
Van beeld tot beeld en van strophe tot strophe heb ik, dien
Ik-vorm behoudend, deze passage in mijn commentaar gevolgd. En aangetoond dat Paulus zeker even suave over de
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liefde had kunnen spreken, zonder er deze absolute eisch aan
vast te ketenen waaraan geen mensch kan voldoen, en die
de blijdschap die van Christus was, omslaan deed in Christelijke angst, voor eeuwen helaas. Ik heb erbij gezegd: hier is
het wendingspunt, in deze kleine magischwerkende passage,
waar het Christendom van opgetogen verwachting tot een
gewetenstragedie verwerd. Die trouwens toch komen moest.
Ook anderen hebben mij hun opmerkingen gemaakt naar
aanleiding van deze kwestie. Iemand merkte op: men moet
rekenen dat Paulus aan zijn gemeentenaren schreef, eenvoudige menschen vol fouten en verstolen heidendom. — Dit kan
zijn, maar dan zou het een historische vergissing geweest zijn,
van een relatieve vermaning een absolute eisch te maken,
door haar onvervulbaarheid zielen drukkend en elk eerlijk
streven naar liefde en goedheid in zijn aanvang remmend.
Een ander bemerkte: het is vanzelfsprekend dat hij die liefde
huichelt, gelijk een luidende schel is. Natuurlijk is de Fariseer die uit menschelijk opzicht met een koud hart liefde
speelt een weerzinwekkend verschijnsel, dat reeds Christus'
groote toorn opwekte. Maar deze „gewone" huichelarij wordt
hier door Paulus zeker niet bedoeld. Want hij gaat verder,
hij gaat tot het schrikwekkend uiterste. „Algafikmijn
lichaam om te verbranden, en ik had de liefde niet." Waar
is hier de huichelarij om eer en eigen baat? Waar is hier het
menschelijk opzicht? Wat blijft daarvan over in de marteling der vlammen, met wat verkoolde beenderen en vergetelheid daarna? Neen, hier moet iets anders bedoeld zijn. Hier
wordt voor mij — tenzij iemand mij dit anders doet zienniet alleen de gewone goede wil, maar ook het alleruiterste
van de go e d e wil, door Paulus met schrikwekkende precisiteit aangeduid, — verworpen, was verdoemd.
Ik heb getracht, dit in mijn artikel te verklaren als de groote
angst in de groote ziel van Paulus, om te weinig liefde in
zichzelf. Ik heb gezegd: hijzelf zag zich naar de brandstapel gesleurd, en vreesde tevoren zich sidderend van haat
tegen zijn beulen te weten. Is dit vreemd? Veel in Paulus leven maakt dit begrijpelijk. Zijn harde jeugd, zijn neiging
daarin tot fanatieke vervolging van menschen. En zoo hij dan
een „twice-born" Christen was, een twee maal geborene of
herborene, ook in de wedergeboorte neemt men het fatum
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van het aangeboren karakter mede. En daarmee is de tweespalt reeds gegeven. — Suave zijn woord dat uit zijn voile
hunkering naar de liefde opkomt, maar genadeloos het woord
dat hij richt tot zich zelf en de weerbarstigheid zijner felle
natuur. Daardoor werd zijn stem de tragische tegenstem
van die van Christus.
Wat is nu echter het drukkende in deze passage? Dit eenvoudig: dat de eisch van een machtige ziel aan zich zelf, die
bovendien in zijn hunkering naar volmaaktheid het quantum liefde in zich zelf fataal onderschat, voor kleinere zielen
te groot is en ze knot door moedeloosheid in hun kleine goede
wil. — Christus verpleegde elke kleine vonk van liefde in de
ziel, Christus' zeide niet bezorgd te zijn, te verwachten en te
hopen. Christus was als de zon en de dauw die kleine schamele plantjes onverwacht nog bloem en blad deed schieten.
Paulus vermaande streng, en zijn vermaning geschiedde terwille van de liefde, om tot meer liefde op te zweepen. Maar
wat hielp opzweepen ? Niet meer liefde en niet meer ziel
kan de mensch zich aanschaffen dan hem bij zijn geboorte
medegeven werd. En het einde was dikwijls handenwringen.
Onophoudelijk heeft zich deze tragedie in de eeuwen herhaald. Was het dan Paulus niet geweest die haar inzette, het
zou een ander geweest zijn. Christus' glimlach kon haar niet
afwenden. De drift der instincten, het fatum der erfelijkheid
en de hunkering naar liefde moesten botsen. Duidelijker dan
elders herhaalde zich deze tragedie van Paulus in twee uitzonderlijk groote geesten: Calvijn en Dostojevsky. Ja, pas
Calvijn met zijn sombere voorbestemmings-leer trok de consequentie van deze Corinthiersbrief. Paulus wilde nog opzweepen tot volmaakte liefde, hetgeen onmogelijk is, — Calvijn zag daarvan af, hij sloeg de Gordiaansche knoop, de
tweespalt der Christelijke ziel die zich in de Corinthièrsbrief bewust werd, met boersche drift doormidden: er zijn
verdoemden en niet-verdoemden, liefderijken en liefdeloozen,
er is reeds over u besloten, en verder valt er niet te spreken.
Hij vertolkte theologisch het psychologische feit, dat eeuwen
weer later door Schopenhauer vastgesteld werd; dat een
karakter, welke bovenbouw daarover opgericht worde, in
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wezen onveranderlijk is. En we zijn weer terug bij Paulus : al
gaf ik mijn lijf om te verbranden, dan nog...
Kan hier niets tegengesteld worden? Is dit vonnis door
Paulus, Calvijn en Schopenhauer uitgesproken, onherroepelijk. Ik geloof dat de hoop juist schuilt in deze kleine goede
wil, door Paulus verworpen, door Calvijn uitgeschakeld, door
Schopenhauer ontkend, door Christus daarentegen gekoessterd en aangemoedigd. Wel is de bruiloft van Kana lang
voorbij, toen water in wijn veranderbaar scheen, en een
kleine wil plotseling tot een groot vermogen scheen te kunnen
ontluiken. Toch blijft de hoop bestaan. Daarover een volgende maal.
Thans dit nog: altijd is mij verzekerd, dat de acidea, de
noodelooze zwaarmoedigheid, als bijna een zonde door de
theologie verworpen werd. Het is juist de acidea, wier aanwezigheid ik in deze Corinthierbrief trachtte aan te toonen.
Wij zijn niet bang...
Wij mogen dan in een interessante tijd leven, het is ook een
kinderachtige tijd. Het geheim van dezen tijd kunnen wij
tijdgenooten onmogelijk ontraadselen, maar dat er overal
iets infantiels rondzweeft, in de litteratuur, in het maatschappelijk leven enz. — dat is zeker. Het diplomatiek verkeer
van nu is vol van deze kinderachtigheid. Pas heeft President Roosevelt met Amerikaansche zakelijkheid enkele dingen bij hun naam genoemd : de bedreiging van en het zich
bedreigd-voelen der Europeesche Staten, of Duitschland antwoord daarop met . . . een enquete. Na de gelukkige overrompeling van Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije richt Duitschland zich tot alle buurstaten met de vraag: „is het heusch
waar wat die meneer uit Amerika zegt, bent u nu heusch
bang van ons ?" Hoe doorzichtig is dit alles, welk een jongensachtige berekening: zeggen dat ze bang zijn durven ze
niet, dus kunnen we Vrijdag zeggen dat ze geen van alien
bang zijn en dat ze het zelf beweerd hebben. En dat die
meneer in Amerika gek is, dat hij ze vliegen ziet, enz. waarop
de grapjes kunnen volgen over Joden, vrijmetselaars, humanitaire idioten enz.
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En de andere landen? Waarom antwoorden ze op zulk een
gekke vraag. Waarom hebben ze niet de moed op een gekke
vraag of gek Of niet te antwoorden? Maar ze antwoorden,
en aangezien geen staat, al bezit hij een oud kanon en drie
veldwachters, zich kan permitteeren ooit bang te zijn, zijn
ze inderdaad geen van alien bang. Een normaal mensch van
boven de 18 zou zeggen: de opscheppers! Ook wij in Nederland hebben ons gehaast te antwoorden en wij voelen ons
natuurlijk, met onze grens vol soldaten en dynamiet onder
wegen en bruggen, heelemaal „niet bedreigd". Om van bangzijn niet te spreken. Het is een spelletje dat elke volwassen
mensch misselijk maakt bij het moeten-aanzien. Dit diplomatiek verkeer is het gedoe van een vervelend soort jongens
in de slechtste leeftijd; dreigen, bluffen en overbluffen, en
janken als het misloopt.
Was ik de baas geweest, ik zou de volgende brief kaart hebben geschreven: Buurman, Uwe missive ontvangen en in
antwoord daarop wete U dat wij ons niet bedreigd voelen
om de eenvoudige reden, dat geen Nederlander ooit angst
in zijn boezem toelaat. De aanwezigheid van eenige honderdduizenden burgers aan de grens van ons erf is het
gevolg van onze bespreking met den Bond voor Lichamelijke
Opvoeding, die na de grieprijke winter een verblijf van vele
onzer bleekneusjes op onze frissche heidevelden wenschelijk
achtte. In dezelfde conferentie is tot de voorbereiding onzer
inundatie besloten, daar de gelegenheid tot pootjebaden
voor onze Nederlandsche jeugd noodzakelijk uitgebreid
moest worden, hetwelk een eisch van levensruimte is. Ik deel
U mede, buurman, dat wie het anders gelooft, een oorlogshitser en een vrijmetselaar is. Hopend, buurman, op Uw
idiote vragen nu voldoende idioot te hebben geantwoord,
en U groetend, met het woord dat U en Uw Kroost zoo
voordeelig door het leven hielp : „Es ist nicht wahr",
Uw buurtje.

486

PAUL CEZANNE (1839-1906)

PAUL CEZANNE (1839-1906)
DOOR

Dr M. REVESZ-ALEXANDER
Eerst werd hij tot de impressionisten gerekend, later tot de
post-impressionisten, en zelfs de „fauves" en de kubisten wilden beslag op hem leggen. Maar hij onttrekt zich aan alle
„ismen", aan alle sekten en scholen. Wat in zijn tijd slechts
enkelen wisten, dat weten wij nu alien: hij is een van de
grootste, en stellig een van de meest origineele schilders van
de negentiende eeuw geweest. Eigenlijk behoort hij meer
tot ons, dan tot zijn eigen generatie, die hij door een innerlijk verzet gedreven overwonnen en overvleugeld heeft.
Onwillekeurig rijst een vergelijking met een anderen grooten
en origineelen schilder, Vincent van Gogh, in ons op.
Wat verbindt deze twee kunstenaars met elkaar? Hebben zij
inderdaad lets gemeenschappelijks in hun kunst of in hun
persoonlijkheid? Zeker, zij waren tijdgenooten, ofschoon
Cezanne 14 jaar ouder was dan Vincent en bovendien 16 jaar
later gestorven is. Maar zij stonden ver van elkaar — weliswaar heeft Vincent eenige schilderijen van Cezanne bij hun
gemeenschappelijken vriend en bewonderaar, Dr. Gachet in
Auvers sur Oise, gezien en gewaardeerd — toch hebben zij
niet den minsten invloed op elkaars kunst uitgeoefend.
Ook hun persoonlijkheid en levensloop schijnen in vele opzichten in tegenstelling tot elkaar to staan. De een: een
onrustig zwerver, een hartstochtelijk brandende natuur, vol
kinderlijk diepe spontanelteit en warme menschenliefde. Een
kort leven vol ontberingen, extasen en ondragelijke spanningen, midden in zijn ontplooiing tragisch afgebroken. De
ander : een stil en zorgeloos burgerlijk bestaan, een leven
zonder zichtbare emoties en veranderingen, geheel gevuld
door fanatiek en volhardend werken. Een in zich zelf gekeerde geest, die in zelfgekozen, menschenschuwe stilte, met
de natuur en met de groote problemen der kunst worstelt.
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Een bijna systematische, bewuste denker, wiens kunst langzaam en gestadig groeit, en tot zijn eigen klassieke rijpheid
geraakt.
En toch zijn er innerlijke banden, die deze beiden met elkaar
verbinden. Er bestaat een soort broederschap in hun kunstenaarslot, en zelfs in hun karakter. Beiden waren zij in hooge
mate zelfstandig, en opstandig tegen den geest, en tegen de
overheerschende richtingen van hun eigen tijd. Beiden willen bewust een nieuwe kunst opbouwen, die op vastere, diepere grondvesten zal rusten, dan die van hun eeuw. Beiden
hebben zij een heilig, onwrikbaar geloof in hun doel, in hun
werk, en beiden hebben in zelfvergeten ascese hun leven aan
dit werk gewijd.
Evenals Vincent, was ook C6zanne autodidakt, ook hij
moest zijn eigen weg vinden, door bitteren strijd, door dwalingen en vertwijfelingen heen. Ook hij kwam in botsing met
conventie en burgerlijkheid, met mode-stroomingen en met
de wansmaak der massa's, ook hij werd miskend, uitgelachen,
voor gek aangezien, geheel en al aan zichzelf overgelaten.
Eenzaam ging ook hij zijn eigen weg, en werkte onvermoeid
en bezeten, om zijn eigen zienswijze in de realiteit om to
zetten.
Zijn uiterlijk leven zegt ons weinig over zijn ware persoonlijkheid, in tegenstelling met Vincent. Uit een rijke bankiersfamilie in Aix-en Provence geboren, heeft hij eerst den wensch
van zijn vader gevolgd en in de rechten gestudeerd. Met de
hulp van zijn moeder zou hij echter toch zijn doel bereiken,
naar Parijs gaan, en zich geheel aan de schilderkunst kunnen
wijden (1863). Hier komt hij midden in de geestelijke stroomingen van zijn tijd. Als vriend van zijn schoolkameraad
Zola, van Pissarro en Guilaumin, werd hij opgenomen in
den illustren kring van het „Café Guerbois", Avenue de
Clichy, waar Manet, de geestige en elegante Parijzenaar
presideerde, Monet, Degas, Renoir het woord voerden, en
waar het ook van amateurs en litteratoren wemelde. Daar
krijgt de jonge schilder als dagelijksch geestesvoedsel realistische en impressionistische schilderkunst, een fel veristische
litteratuur, bittere caricaturen van de curiositeiten der
nieuwe parvenu-bourgeoisie, en de onthullingen van haar
politieke en maatschappelijke zonden. Niets van dat al kan
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in zijn ziel binnendringen. Hij haat het vluchtige, drukke
leven in Parijs, hij kan de Credo's van zijn kunstbroeders
niet aanvaarden, hij verlangt naar rust en orde, naar de
edele lijnen der heuvels, de trotsche oude boomen en gloeiende zonsondergangen van het Zuiden. Hij ontvlucht Parijs en
keert naar zijn geboorteland terug. En hij blijft thuis. Nu en
dan gaat hij voor een tijdje weer naar Parijs, om eenige beminde meesters in het Louvre te raadplegen, zooals Delacroix en
Daumier, Rubens en Tintoretto 1 ), dan weer naar Auvers of
naar Pontoise, om bij Pissarro, in ander licht en andere omgeving te werken. Maar feitelijk bleef hij tot aan het cinde in
Aix, in deze zoo vertrouwde natuur, in zijn kleine familie, en
een zeer kleinen kring van vrienden. Zijn leven blijft uiterlijk
bescheiden en rustig, maar in zijn werk en in zijn ziel des te meer
bewogen. En toch, evenmin als zijn persoonlijkheid, is zijn werk
revolutionnair, — integendeel. Hij houdt van traditie en orde,
hij is een trouw familielid, een goed burger, een goed katholiek. Het is hem een behoefte 's Zondags naar de kerk te
gaan, en dan met de eenvoudigste menschen een gezellig
praatje te maken. Maar zijn grootste vreugde bleef, om van
tijd tot tijd, alleen of met een vriend te gaan zwerven, met
rugzak en stok, met palet en verfdoos, om de natuur te beleven en te veroveren. Eerst daar is hij geheel zichzelf, daar
is hij thuis en gelukkig. Met de menschen kan hij in het algemeen evenmin overweg als Vincent. Oprecht en soms opbruisend, vaak grof en onbeleefd, tot geen concessies bereid,
zonder ijdelheid en conventies, was en bleef hij in de bekrompen provinciale omgeving van zijn stad — een eenzame
zonderling.
Zijn schilderijen waren niet alleen onbegrepen, als hijzelf,
maar hebben een ware storm van verontwaardiging, woede
en haat ontketend. Het is moeilijk heden ten dage te
begrijpen, waarom deze schilderijen destijds zoo zenuwprikkelend absurd aandeden, waarom zij den bourgeois zoo
boven alle mate epateerden. Ook later nog, toen de impres2 ) Het is interessant, dat, zooals Manet een van de eersten geweest is,
die de grootheid van Greco hebben aangevoeld, Cezanne misschien de
eerste was in den nieuweren tijd, die Tintoretto ten voile kon begrijpen en
bewonderen. Zijn opmerkingen hierover zijn frappant door hun juist
en diep inzicht.
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sionisten al gearriveerd waren, en toen hij zelf al bij een
groep der beste kenners en schilders hoog in aanzien stond,
werden zijn werken op de officieele tentoonstellingen nog
steeds consequent geweigerd. Zelfs in de „Salon des Refusees"
kwam het tot een openlijke demonstratie tegen zijn kunst 1 ).
Het gemeenschappelijk lot van zooveel groote geesten, maar
daarom niet minder onbegrijpelijk.
Wat vervulde zijn kunst, wat zag hij in de natuur? Hij was
doordrongen van een geloof, dat toen door weinigen werd
gedeeld, — dat de kunst niet in de eerste plaats de weerspiegeling van de werkelijkheid moet zijn, en zeker niet
natuurnabootsing. Dat noch de wereld der verschijningen,
noch de litteraire inhoud zelf iets met kunst te maken heeft.
Kunst begint voor hem met het scheppen van vormen, die in
zichzelf belangrijk zijn, en van blijvende waarde. Hij wil uitgaan van de natuur, maar hij wil haar verheffen, vereenvoudigen, van het onbelangrijke zuiveren. Maar ook van de betoovering van het steeds wisselende, onbestendige, wil hij
haar bevrijden, om haar in de strengere sfeer van den zuiveren vorm te verplaatsen.
Hij wil in de natuur blijven wortelen, maar uit haar elementen
een andere natuur opbouwen, vaster, blijvender, eeuwiger
dan de indrukken, die zijn uitgangspunt waren. Voor hem is
het schilderij in wezen niet anders dan een gebouw, een tapijt,
een plastische figuur. Maar hij is door en door schilder, en misschien heeft nooit iemand zoo er naar gestreefd om alles met de
kleur uit te drukken, alles door kleurvlakken en kleurharmonieèn, contrasten en schakeeringen, reflexen en lichten te laten
ontstaan. Zelfs de structuur van het schilderij, zijn innerlijk geraamte, dat bij Cezanne zoo belangrijk is, evenals het ruimtelijk volume van alle lichamen en voorwerpen, wil hij alleen door de kleuren opbouwen.
Zoo ontstaat deze merkwaardige wereld van zijn kunst. Alles
wat hij schildert, — stilleven of landschap, figurencompositie
of portret, — wordt een in zichzelf rustende, tectonisch opgebouwde eenheid, dat door eigen innerlijke wetten be1 ) Voor het eerst neemt hij in 1874 deel aan een tentoonstelling der impressionisten, maar zonder succes. Van 1895 of verschijnt hij herhaaldelijk in het openbaar, maar pas van 1907 of (een jaar na zijn dood dus)
beteekenen de Cezanne-tentoonstellingen overal* een openbaar succes.
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heerscht wordt, een systeem, een autonome wereld, vol evenwicht en rust. Alles heeft een groote, zeldzaam ernstige
waardigheid. Hoe ver staat hij van de luchtige virtuositeit
der impressionisten! Ofschoon ook dezen kleur en licht als de
belangrijkste elementen van hun kunst beschouwden, en ofschoon Cezanne zelf zijn techniek stellig van de impressionisten geleerd heeft, zegt hij zelf treffend : „Eens was ik zelf
impressionist, maar ik wilde uit het impressionisme iets
maken, wat vast en duurzaam is, zooals de kunst in de
Musea." — „Ik wilde leerlingen hebben, een traditie scheppen, — aanknoopen bij deze groote oude kerels, over de
laatste twee eeuwen heen!"
Zijn „systeem" (zooals hijzelf dat noemde), kunnen wij het
best begrijpen in zijn figurencomposities en stillevens. Ook
hij zoekt zijn „motief" in de natuur, evenals de anderen,
maar daarvan maakt hij weer composities, zooals dat al
sedert lang niemand meer deed, sinds de groote eeuwen der
oude kunst. Alles komt weer in logisch verband, in organisch
evenwicht, mensch en natuur, de voorwerpen en hun omgeving, alles krijgt volume, eigenruimte, en voegt zich tot
een wereld van geheimzinnige noodzakelijkheid samen. Uitgebalanceerd tot in alle onderdeelen, rhythmisch in elkaar
grijpend, zijn deze schilderijen als een vast weefsel, maar tegelijk zijn zij als levende organismen. Het is maar al te goed
te begrijpen, dat hij zijn hoog doel niet in elk schilderij kon
bereiken. Hij experimenteerde onvermoeid, vertwijfelde
vaak, vernielde ontelbare schetsen, en liet onvoltooide schilderijen liggen. Helaas wierp zich later de, door zuiver zakelijke belangen geinspireerde belangstelling gretig op alles wat
te vinden was, en daarom circuleeren werken van Cezanne,
die hij zelf stellig met woede tot den ondergang zou hebben
gedoemd. Maar er bleef ook genoeg, waarin hij zijn visie ten
volle heeft kunnen realiseeren, en soms zit al in een klein
aquarel, in een vluchtige schets, de stoere monumentaliteit
van zijn best geslaagde schilderijen.
Het merkwaardigste is, dat deze zoo logisch opgebouwde,
zoo statisch gecomponeerde schilderijen toch van een door
en door natuurlijk leven vervuld zijn, dat nets gedwongen,
gewild of gestileerd aandoet. De stillevens zijn een majestueuze opbouw van voorwerpen, waarbij dezelfde wetten der
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compositie gelden als bij de figurengroepen of bij de landschappen. En alles werd vergeestelijkt door de charme van
onuitputtelijke kleurharmonieèn. In de wereld van Cezanne
is niets alledaags en ook niets middelmatig, er heerscht
een feestelijke stemming, een sfeer van het buitengewone.
De leuze van de impressionisten was: „l'art pour l'art", en
dat beteekende voor hen, dat het onderwerp, de inhoud in
de kunst onverschillig is, dat boom of dier, mensch of appel
van gelijke waarde zijn, als onderdeelen van een groot geheel: de wereld der steeds wisselende verschijningen. En het
is waar, dat, indien in de kunst mensch en appel geheel dezelfde waarde en beteekenis hebben, dat er dan voor den
kunstenaar slechts twee wegen zijn: of hij moet den mensch
ontzielen, of den appel bezielen. Of ook de mensch zelf is
niets anders dan een onbelangrijk atoom van een groot geheel, ondergedompeld in een zee van kleurige indrukken,
of ook de appel werd overgeplaatst in de wereld van de autonome vormen. In deze wereld bestaat dan geen „nature
morte", maar ook geen momentopname van een optische
illusie, alles heeft zijn eigen waarde, — de waarde van den
kunstvorm.
Een denker, zooals maar weinig schilders waren, filosofeert
Cezanne onvermoeid over het oerprobleem: kunst en natuur.
Wij bezitten — dank zij de aanteekeningen van sommige
vrienden en aanhangers — veel van zijn diepzinnige opmerkingen, die beter inzicht geven in zijn gedachtenwereld.
Wij weten, dat voor hem elk schilderij een geheel nieuwe,
met de grootste geestelijke inspanning bereikte oplossing
van een eeuwig probleem beteekende. Daarom zou hij ook
nooit tot een schema of manier, nooit tot herhalingen of tot
gladde virtuositeit hebben kunnen komen. Maar juist hieruit
begrijpt men ook, waarom zijn werken zoo vaak onhandigheden vertoonen, waarom hij zooveel experimenteerde en
waarom hij ons nooit door een brilliant en vanzelfsprekend
meesterschap fascineert, zooals velen zijner groote tijdgenooten, als Manet, Degas of Renoir. Ook de blijde, lichte
onbevangenheid van vele impressionisten ontbreekt hem.
Maar hij bezit en geeft ons veel meer.
Hij zegt: „Men moet een systeem hebben, dat men door
denken, door eerlijke moeite, door leeren verovert, — maar
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d an moet men gaan schilderen, zien, en al het andere vergeten; — z(5•5 alleen komt het systeem terug."
„Natuur is in de diepte, — niet aan de oppervlakte," dat
is zijn leuze. Is dat niet in wezen hetzelfde als wat Vincent
zoo mooi heeft uitgedrukt: „Men begint ermee, om met
moeite de natuur na te bootsen, — tevergeefs! Men eindigt
ermee om stil uit zijn palet te scheppen en zoo ontstaat de
natuur".
Cezanne: „Drie groote dingen vormen den grondslag voor
den echten goeden handarbeid: denken over de ideeen, oprecht zijn tegenover zichzelf, en zich onder te schikken aan
het natuurvoorwerp."
In het bock van Joachim Gasquet: C ezanne, waarin de
meeste zijner gedachten verzameld zijn, leest men een belangrijke belijdenis, een boeiende onthulling van het proces
van zijn schepping:
„...ik kom voor mijn motief, ik verlies mijzelf daarin. Ik
denk, ik zwerf rond. De zon doordringt mij, als een verre
vriend, zij doorwarmt mijn luiheid en maakt deze vruchtbaar. Jets kiemt in mij. Als de nacht komt, voel ik alsof ik
nooit zou kunnen schilderen, alsof ik nooit had geschilderd.
De nacht moet komen, om mijn oogen van deze aarde los
te maken, van dit hoekje van de wereld, waarmee ik zoo
samengesmolten ben. Den volgenden dag, op een mooien ochtend, verschijnt langzaam de geologische structuur van het
landschap, de groote lagen vormen zicht, ik teeken in mijn
geest dit steenen skelet. Ik zie de rotsen onder het water
schemeren, ik zie den drukkenden hemel, ik begin mij van het
landschap los te maken, en het te zien. Ik maak mij ervan
los, terwijl ik in mijn geest de eerste schets van de geologische lijnen ontwerp. Geometric, de maat van de aarde!
Een teedere ontroering stijgt in mij op. Uit de wortels van
deze ontroering rijst de kleur op, als een soort bevrijding,
verlossing. De kleur! — uitstraling van de ziel, wisselwerking
tusschen aarde en hemel, ideaal en werkelijkheid tegelijk.
Plotseling treedt een door lucht vervulde, gekleurde logica
in plaats van de somber-hardnekkige geometric. Alles voegt
zich in een orde, de boomen, de velden, de huizen. Ik zie in
vlekken. De geologische grondslag, de voorbereidende ar-
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beid, de wereld van de teekening zakt in elkaar, als door
een katastrophe, door een stortvloed weggevaagd, maar dan
weer opgestaan. Nu begint een nieuwe, de ware aera. Nu
ontgaat mij niets meer, alles is vast en vloeibaar tegelijk,
alles is natuurlijk. Nu bestaan alleen maar kleuren, en in
hen het licht, dat hen schept, deze opstijging van de aarde
tot de zon, deze uitstrooming vanuit de diepten naar de
liefde. Het moest een genie zijn, die deze opstijging in een
oogenblik van evenwicht vast zou kunnen houden, en daarbij toch de verheffing van dit moment zou kunnen uitdrukken..."
Het was stellig een zeldzaam genot voor iederen Cezannelief hebber, op de tentoonstelling: „Honderd Jaar Fransche
Kunst" in het Stedelijk Museum te Amsterdam (in den zomer
1938) de laatste groote zaal te betreden, waarin bijna 4o goed
uitgekozen schilderijen van den meester, uit verschillende tijdperken en van verschillende onderwerpen, waren bijeengebracht. Men komt in deze zaal, nadat men reeds de zoo sterk
van elkaar afwijkende persoonlijkheden zijner tijdgenoten
heeft kunnen bewonderen, hun elan, hun geestigheid, hun
blij colorisme. In deze wereld van Cezanne wordt dan plotseling alles stil en innig. Zelfs de kleuren verliezen hun ruikerachtige bontheid, zij zijn diep en sonoor, en door eenwarme
toon met elkaar verbonden. En toch is niemand meer colorist
dan Cezanne. Hij bezit een ongeèvenaarde scala, hij kent ook
felle kontrasten, harde overgangen, en indrukwekkende
crescendo's. Maar bij hem zijn de kleuren zoo innig in
elkaar verwerkt, en zoo met elkaar verzoend, als in een
oostersch tapijt, of in een oud mozaiek.
Men heeft vaak het gevoel, hoezeer de schilderijen van
Cezanne ook verschillend van karakter zijn, dat zij iets gemeenzaams hebben, als leden van een oud nobel geslacht.
De kinderen van zijn geest dragen alien een bijna onbestembare familietrek, een gehalte, dat men misschien niet anders
kan noemen dan: hooge artistieke moraliteit.
Weliswaar is zijn wereld koeler en minder meesleepend dan
de lyrisch-subjectieve kunst van Vincent. Ook de kleuren
van dezen gloeienden zonne-aanbidder zijn van een meer
glorieuze pracht. Is Vincent als een felle zomerdag of een
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hevige storm, dan is Cezanne als de vrede, die na den storm
de opklarende luchten vervult met een vrede, waarin het
pathos van den storm nog naklinkt.
De bezadigde, voile kleuren, de vibreerende diepte, en de
vochtige paarlmoerkleurige atmosfeer van zijn landschappen
onthullen ons een souvereine wereld, waarin het ijle, vergeestelijkte element zich met tectonische stevigheid en monumentale kracht heeft verbonden.
Men denke aan de grootsche allure van een schilderij op
deze tentoonstelling, den eenzamen, stoeren pijnboom, die
scheef, verwrongen door wind en storm, midden in het
schilderij staat, onder een warmblauwen hemel. Dramatisch
bewogen is het geheel, en tevens van een imposant evenwicht.
In zulke schilderijen leeft een geheel nieuwe „grandezza",
die de moderne schilderkunst aan het genie van Cezanne
te danken heeft. Steeds weer ontmoet men in zijn oeuvre
deze nieuwe, soepele majesteit van het natuurlijke, en een
nieuwe harmonie, zonder „dolcezza".
Niet minder origineel zijn de portretten, die men vroeger
misschien het allerminst heeft gewaardeerd. Eigenlijk heeft
hij bijna uitsluitend zichzelf en de menschen van zijn naaste
omgeving geschilderd, en deed zulks veeleer voor zichzelf
dan voor de anderen. Nog meer dan in de landschappen en
stillevens, voelt hij zich bij ieder portret voor het probleem
geplaatst, een totaal nieuwe wereld op te bouwen, die hij
dan ook op geheel andere manier moet construeeren. Zijn
deze portretten hierom zoo verschillend, of omdat Cezanne
in zijn verschillende levensperioden zoo geheel andere technische en artistieke methodes heeft toegepast? In ieder geval
toonen zijn portretten een rijkdom van vormoplossingen en
een diepte van psychologisch inzicht, die alleen de groote
portretschilders hebben bezeten.
Onder de vijf beeltenissen, die op deze tentoonstelling te
zien waren, stelt de oudste Valabregue voor, een jeugdvriend van hem en Zola. Omstreeks 1868 geschilderd, leeft
daarin nog de romantische vehementie van zijn eerste periode.
Tegen het domineerend zwart van gewaad en haar, staat het
lichtende voorhoofd en de overdreven felroode mond in
schril kontrast. Alles is impulsief, met dikopgedragen verfmassa's geschilderd. Een portret vol suggestieve kracht, maar
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nog ver van de zelfbeheersching en bezonken rust van zijn
latere perioden Een geheel andere sfeer omgeeft de kleine
kop van Choc q u e t (een trouwe vriend en verzamelaar van
zijn werken) uit 1876. Ook hierin schuilt nog iets van romantiek, maar dat komt vooral door de teedere genegenheid, die
wij uit alle penseelstreken moeten lezen, en door het gedempt pathetische van dit bezield gezicht. Hier dringt hij
diep door tot in de kleinste vormen, hier bouwt hij het geheel
uit ontelbare kleine kleurstrepen en nuances op, hier is alles
leven, vibratie, bijna impressionistisch. Maar geen impressionistisch portret bezit het plastisch volume van dezen kop.
Geheel en al verschillend van beiden is tenslotte zijn monumentaal zelfportret (niet geheel voltooid) met palet, uit
omstreeks 1885—'87, uit zijn rijpsten tijd. Koel en met
strenge objectiviteit plaatst hij hier de figuur in de ruimte,
als een bouwwerk. Alles is berekend, doordacht, in een bijna
geometrische orde, al het persoonlijke is overwonnen.
Het uitbalanceeren der massa's, de strakheid der structuur,
naast het koele en gedempte kleurengamma, doen bijna
aan als de kristalheldere formuleering van een wetenschappelijk systeem. Hier openbaart zich een denkende meester,
die ons zegt: „men moet kennis bezitten en eenvoudig
kunnen zijn !"
Laten wij nu nog eens de vraag stellen: wat verbindt de
kunst van Cezanne met die van Vincent? Alles is zoo anders
in hun beider sfeer, en toch voelen wij, dat zij elkaar ontmoeten in iets, dat wezenlijker is dan de groote persoonlijkc verschillen. Beiden dringen zij diep in de natuur door,
langs andere wegen weliswaar, maar dieper dan alle naturalisten van dien tijd. Beiden zijn zij zich bewust, dat zij uit
de natuur alleen dat moeten halen, wat hun tot bouwsteen
kan dienen in het opbouwen van een wereld, die, eenmaal
klaar en in zichzelf besloten, los van de natuur voor ons staat.
En dan begint het werk als een nieuwe planeet zijn eigen
kringloop in de wereld. Dat is zoo eenvoudig, en werd
to alien tijde door de kunstenaars, en vaak zelfs door het
publiek begrepen. Men wist toch altijd, dat kunst — al
schept zij nog zoo veel uit de natuur — haar voile onafhankelijkheid moet bewaren. Als een schepping op zichzelf,
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kan zij ook geen dienares van de natuur zijn, zij is immers
aan haar gelijkwaardig.
Aileen doordat de mensch schepper is van kunst, kan hij
ook de natuur opvatten als schepping van een hoogeren
Logos, die door eigen wetten wordt beheerscht. Nooit heeft
zich echte kunst ermee tevreden gesteld, de natuur na to
bootsen.
Wat Cezanne en Vincent met elkaar verbindt, wat hen
buiten en boven hun tijd stelt, wat hun beteekenis voor de
toekomst bewaart, dat is dus in de eerste plaats hun nieuw
besef van de kunst, het opnieuw veroverd begrip van haar
eigen wetten en van haar gezonde verhouding tot de natuur. Immers, deze verhouding van kunst tot natuur wisselt
in alle tijdperken en bij de meeste groote kunstenaars, en zal
dat ook altijd blijven doen. Nooit kan en mag zij in akademisch strakke regels voor een andere generatie worden
vastgelegd. Elke tijd zal steeds opnieuw haar eigen verhouding
tot de natuur veroveren en deze dan trouw en eerlijk
respecteeren. Anders groeit anarchie en dwaling, een kunstlooze kunstbeoefening.
Vincent en Cezanne zijn kruisvaarders voor deze belijdenis geweest. In een dwalenden tijd hebben zij niet de
ephemere, maar de eeuwige waarden der kunst gezocht, en
het geloof in deze waarden wakker gehouden. In hun kunst
hebben zij ons de nieuwe openbaring van een oude waarheid geschonken. Toch kan hun leer, hun geloof nooit tot
akademisch voorschrift, niet eens tot school worden gemaakt. Niet diegenen zijn hun echte volgelingen, die hun
bijzonderen aard willen nabootsen, hun ideeen tot manier
verstijven, hun willekeur afkijken.
Helaas hebben beiden meer dan genoeg epigonen gehad,
maar bij dezen ziet men meestal niets dan het verarmen
van hun rijkdom. Bij de geweldenaars, die hun ideeen verder
willen „ontwikkelen", niets dan droog dogmatisme. „Kegel,
kogel en cylinder vormen den grondslag van alle lichamen,"
zei Cezanne. Maar dat beteekende voor hem alleen de
innerlijke orde, die hij in alle natuurvormen, als hun skelet,
hun fundeering voelde en in zijn kunst zoo overtuigend liet
voelen, terwijl voor zijn kubistische volgelingen deze waarheid tot een voorschrift, tot een dogma is geworden, dat
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vaak ad absurdum werd gevoerd. Evenzoo: wat bij Vincent
de ontdekking van een verborgen zieleleven der natuur beteekende, dat alle levende en levenlooze dingen vervult, en
de uitdrukking was van zijn scheppend pan-vitalisme en
pan-psychisme, dat leidde zijn expressionistische volgelingen tot pure deformatie der natuurvormen en tot een
caricatuur der dynamiek van het heelal.
Hoe verward en verwilderd de tegenwoordige wereld, in
leven en kunst ook is, hoe weinig nog van de weldadige
invloed dezer beide groote figuren op de kunst te bespeuren
valt, toch zal dit ongetwijfeld nog eens sterker te voorschijn komen, wanneer de tijden ervoor gerijpt zullen zijn.
Iedereen immers, die het wezen en de waarde van datgene
beseft, wat men een autonoom en bezield kunstwerk zou
kunnen noemen, zal hen begrijpen en vereeren door alle
tijden heen. En ieder kunstenaar, die zelf een autonoom en
bezield kunstwerk kan scheppen, is hun volgeling in den
geest.
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DE INTERNATIONALE SPANNINGEN VAN
HET 00GENBLIK 1 )
DOOR

Dr. W. VAN RAVESTEYN
De titel deugt om to beginnen niet. Er is geen sprake van
een „moment", maar wel van een tijdvak. U veroorlove mij
een kleine historische reminiscens. Van persoonlijken aard,
uit mijn communistischen tijd. Ik heb hier bij me een kleine
brochure, bevattende een redevoering uit den zomer van
1921. De titel luidt: De Oorlog, die nadert. Zij werd op
onderscheiden plaatsen in ons land gehouden, liep o. a. over
de kosten van den pasgeeindigden Wereldoorlog en voorspelde met zekerheid een nieuwen, waarvan de teekenen
reeds duidelijk zichtbaar heetten. 1k laat den verderen inhoud daar. Zij was, die rede, iets als een schabloon, een type,
een leest, waarop vele andere van mij en anderen waren
geschoeid. Maar een ding stond vast: wij, communisten van
toen, wisten het: wij gingen naar een nieuwen Wereldoorlog.
In 1932 had ik oog gekregen voor andere standpunten, kon
ik mezelf niet meer als dogmatisch maar eerder sceptisch
beschouwen. In ro jaar was ik ouder en misschien wat wijzer
geworden. Optimistischer echter niet. Nog was Hitler niet
aan 't bewind. Niets van de verschrikkingen der laatste jaren
was nog gebeurd. Toch schreef ik naar aanleiding van het
eerste deel van het boek van De Ligt: Vrede als d a a d,
in een artikel in de Socialistische Gids woorden als deze:
„Voor West-Europa, ons oude, ons nog zoo dierbare en vertrouwde hoekje, de bakermat van de techniek, die het thans
met vernietiging bedreigt, geldt in de eerste, eigenlijk eenige
plaats, dat wij voor een unieke, een „einmalige", een nog
1 ) Nagenoeg ongewijzigde tekst eener voordracht, in Februari j.l.
gehouden voor de groepen R'dam en Den Haag van het „Comite
van Waakzaamheid tegen het Fascisme". De vele gebeurtenissen, die
zich in de sindsdien verloopen weken hebben verdrongen, gaven geen
aanleiding tot wijzigingen van beteekenis.
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nooit bestaan hebbende situatie ons bevinden. Noch voor
den Japanner, noch voor den beschaafden Chinees, Noordof Zuid-Amerikaan, Zuid-Afrikaan, Australier, Britsch-Indier of Indonesier, en evenmin voor den Sofjet-burger, kan,
om deze red en, het aspect der huidige wereld even
sinister, hopeloos en gruwelijk zijn als voor den nadenkenden
West-Europeer."
De tegenstelling waarvan hier sprake was, blijkt reeds uit het
citaat. Het stelde West-Europa tegenover de andere wereld.
Een klein schiereiland van Eurasie tegenover 5 werelddeelen.
Waarom? Omdat de techniek — in verband met onze bevolkingsdichtheid — juist ons met zulke ongehoorde gevaren bedreigt. Wij hebben, dunkt me, daarin, sedert dien,
lesjes gehad. Niet wij alleen. Behalve aan de Westzijde van
ons continent, in het ongelukkige Spanje, ook de Chineezen!
Hoeveel tienduizenden hunner zijn al in flarden gereten uit
de lucht? De toestand is sinds '32 blijkbaar niet beter geworden. En indien men toen mocht spreken over een sinister,
hopeloos, gruwelijk aspect voor den nadenkenden WestEuropeaan, hoe moet het dan nu wel genoemd worden?
Niettemin in die 7 jaar is de toestand er niet helderder op
geworden. Meer dan ooit geldt thans: het aspect der huidige
wereld en van den toestand, waarin wij verkeeren, hangt of
van het beschouwend subject. Laat ik slechts een voorbeeld
noemen. Na September '38 — de Tsjechische crisis — is de
gedachte bij velen opgekomen: wij zullen g e en grooten oorlog in Europa meer zien, geen tweeden Wereldoorlog als in
'14. Dus: de anti-these van het Marxistische geloofsstuk, dat
nog in '2 I het mijne was. De recente vertolking van die gedachte — zeer fraaie vertolking — vindt gij by. in een artikel
van den gewezen redacteur van die Weltbiihne — „Marxist"
of gewezen Marxist dus mede — Es giebt keinen Krieg mehr,
in Schwarzschild's Tagebuc h van 18 Febr. j.l. En de gronden voor deze meening zijn niet zwak. In hoofdzaak zijn zij:
de technische oorlogsontwikkeling bedreigt thans ook de
kapitalisten en hun eigendommen. Zij stelt hen bovendien
voor een afgrond, waarin alles kan verdwijnen. Dus: zij zullen geen oorlog meer aandurven. Ik zelf— beken ik — neigde
tot die meening in October '38 na de vreeselijke spanning en
de diepe teleurstelling over den ondergang der Tsjechische
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Republiek. Ik heb haar, met zooveel woorden, gehoord van
een hooggeplaatsten Nederlandschen militair. Er moet dus
iets plausibels in zitten. Wij zullen straks, dunkt me, nog wel
eens trachten te bezien: wat. Voorloopig volsta ik met te
zeggen: ook onder nauw-verwante geesten heerscht er groote
verwarring over de vraag: waar zijn wij? waar gaan wij
heen? Hoe snel? Altemaal vragen, die wij ons toch willen en
moeten stellen. Hoef ik u de verzekering te geven, dat buiten
die kringen van min of meer nauwverwante geesten — zij,
die den invloed van het Marxisme hebben ondergaan — de
subjectiviteit nog meer hoogtij viert? Het aantal wijzen om
de wereld te bezien, is meer dan ooit legio. Ik zal zelfs niet
beproeven, u die oneindig verschillende gezichtspunten te
laten zien. Maar vergeten wij 't niet: ieder verschillend gezichtspunt brengt ook een andere wijze van zich verhouden,
zich gedragen, van houding mee. Nu beteekent dit weinig
bij den gewonen mensch, bij u en mij. Maar indien de dragers van deze subjectiviteit tot de machtigen behooren? Indien zij Chamberlain, Bonnet, Mussolini of Roosevelt heeten?
Van al deze subjectieve standpunten blijft er, dunkt me, een
in ieder geval wel de moeite van een bizondere vermelding
waard. Het is het — „point de vue de Sirius", door den onsterfelijken Voltaire zoo fraai ontwikkeld, o. a. in Micromegas, dat verhaal van de reis der bewoners van Sirius en
Saturnus naar de Aarde. Ik denk aan de conversatie, die deze
ontzaglijk groote wezens — voor wie de aardelingen slechts
als stof onder hun nagels zijn — ten slotte hebben met een
enkelen wijze, een filosoof, onder deze diertjes. Deze zegt
immers: Indien men een klein aantal bewoners, die zeer weinig in aanzien zijn, uitzondert, is heel de rest een verzameling gekken, boosaardigen en ongelukkigen. Wij, menschen,
hebben meer stof dan wij noodig hebben om veel kwaad te
doen, indien het kwade ten minste uit de stof voortkomt,
en te veel geest, indien het uit den geest komt. Weet gij wel
by. dat er, op dit oogenblik, waarop ik tot u spreek, een
honderdduizend gekken van onze soort, gedekt met hoeden,
bezig zijn honderdduizend andere beestjes te dooden, die
een tulband tot hoofddeksel hebben, hen te dooden of door
hen vermoord te worden, en dat dit, bijna over de geheele
aarde, zoo al sinds onheugelijke tijden in zwang is?" De
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Sirier rilde en vroeg, wat dan toch wel het voorwerp mocht
zijn van die verschrikkelijke twisten tusschen zoo kleine
beestjes. Het gaat — zei de filosoof — om de een of andere
aardkluit zoo groot als uw hiel. Niet dat een van die millioenen menschen, die zich laten doodslaan, een recht meent te
hebben op die kluit modder. Het gaat er slechts om te weten
of hij zal toebehooren aan een zekeren man, dien men Sultan
noemt, of aan een anderen, dien men — ik weet niet waarom —
Caesar noemt. Enz. enz. Het gezichtspunt, hier ruw geschetst,
moge niet practisch zijn, niet tot handelen, doen, daden aansporen. Het is, dunkt me, ook nu, in een tijd, waarbij vergeleken ons de eeuw van Voltaire een zachtmoedige lijkt, versterkend en opbeurend. Soms althans, in sommige momenten.
Maar overigens! Welk een varieteit. Nog eens : ik zal niet beproeven ze u op te sommen. Alleen reeds, die min of meer
„marxistisch" heeten of zijn, zijn er diverse. Het Trotskisme
by. lijkt me, van deze alle, thans wel het belangrijkste en
meest consequente. Maar enkele, omdat ze belangrijk zijn
en veelvuldig worden aangehangen, moet ik toch even beschouwen, omdat ze zoo nauw met ons onderwerp : de spanningen en verwarringen van het tijdvak, samenhangen.
Wel een van de meest kenmerkende en algemeene is dat,
wat men, dunkt me, zou kunnen definieeren als dat van de
leege frase. Het is, zooals by. bij bourgeois, die zich tot de zoogen. Oxford-beweging rekenen, een beroep op de „goedwillendheid" : het doen van zijn plicht, „saamhoorigheid", de
eenheid der natie en allerlei fraaie gevoelens. Het is een zich
troosten met fraseologieen. En is er ooit een tijd geweest,
waarin woorden goedkooper en talrijker waren? Niemand
zal zeker zeggen van wel. Het is de typische geesteshouding
van den „bourgeois" in den ongunstigen zin, dien dit woord
in de literatuur zoolang had, den bourgeois, die niet meer
weet, wat er aan de hand is. Waar dit standpunt onder
„machtigen der aarde" in de burgerlijke wereld veel voorkomt, is het alles behalve onbelangrijk.
Dan is er de houding der „gewone" menschen, de meerderheid, die de trotsche regenten in de i 8e eeuw het gemeen
noemden, en die nu met verschillende nuanceering de „massa" — in een zeker marxistisch jargon een tijd lang verheerlijkt — of „het yolk" wordt genoemd. Deze houding is die
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men philosophisch gesproken, die der „directheid" kan
noemen. Het is ons aller standpunt om zoo te zeggen, wanneer wij in ons normale doen zijn. Als ik een wandelingetje
maak, zie ik, voel ik, denk ik aan de wolken, de boomen,
de huizen, den wind. Als een man of vrouw aan het werk is,
denkt hij of zij aan zijn en haar werk in hoofdzaak. Er zijn
momenten, als hij de krant leest over een bombardement
van Barcelona of iets ander gruwelijks — waarin hij tot de
indirectheid opstijgt. Er zijn momenten — zoo in September
— waarin hij meeleeft met een heele wereld. Maar — hij is
volslagen machteloos. Doen kan hij niets. Eens in de 4 of 2
jaar kan hij een rood potlood hanteeren en zijn souvereinen
wil uitdrukken. Maar de 4 maal 365 dagen is hij stom en
gebonden en slaapt zijn souvereiniteit. In de dictatuurlanden
— men weet het — heeft hij zelfs dit genoegen niet. De gewone man en vrouw m. a. w. denkt meestal niet aan de diepere oorzaken van het maatschappelijk gebeuren, heeft er ook
niet de kennis voor, en hij is, door de bank, stom en machteloos, zelfs in een „democratischen" staat. Anderen denken,
praten, handelen voor hem: de regeerders, de gekozenen, de
kranten. In de dictatuur-landen is dat machtig vereenvoudigd : deze drie zijn een geworden; de regeerders alleen
denken en handelen. Maar wij moeten een gewichtige categorie van subjecten niet vergeten. Subjecten in den dubbelen
zin des woords: waarnemers en handelenden. Dat zijn de
misdadigers. De misdadigers, pur et simple. De nette burger
en de gewone mensch denkt er gewoonlijk niet zoo aan.
Tenzij incidenteel. Maar zij zijn er. Zij zijn zelfs talrijk.
leder kan ze, weet men, uitmuntend leeren kennen uit de
literatuur, de literatuur, die zelfs tot de meest verslondene
behoort, den detective-roman. Gij vindt daar het type ten
voeten uit! Het is een destructief type. Het zijn lieden, die
slechts een grooten hartstocht kennen: zichzelf te bevredigen.
Het is een type, dat talrijk is geworden in de moderne wereld, vooral in de na-oorlogsche. De oorzaken? Ach: gij
kent ze; ze zijn talrijk. Ik hoef er slechts eenige te noemen:
de ineenstorting der oude moralen en geloofsvoorstellingen,
een geautoriseerde moord- en vernielingsperiode van 4 jaar
en langer; de demoralisatie der jeugd. leder kent de oorzaken. Bibliotheken zijn er over volgeschreven. Moet men
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zich niet verwonderen, dat, onder de jeugd vooral, de misdadigheid niet veel frequenter is. Dat ze niet frequenter is
— onder zoo ongunstige omstandigheden — schijnt me wel
eens voor de theorie van de aangeboren goedheid des menschen te spreken. Rousseau toonde al terecht aan, dat de
„cultuur" zedebedervend werkt. Wat zou hij na 200 jaar
wel van de onze hebben gezegd? Hoe dit zij: een feit is het:
de misdadigers zijn talrijk in deze wereld. En hoe nu, indien
zij, door den loop van omstandigheden, de macht in een bepaalden Staat in handen krijgen en de beschikking over zijn
enorme, welhaast onbeperkte machtsmiddelen?
Want, niet waar... de Staat is, door een ontwikkeling, die
begint in „onze" — de Europeesche — Middeleeuwen, steeds
sterker geworden. In de ge, de me eeuw bestond hij nog
nauwelijks. In de I 4e, I5e eeuw was hij nog uiterst zwak in
Europa. Op 't einde der i8e eeuw was hij nog uiterst beperkt
van macht by. in Engeland. Men leze Halevy's History of
mijnentwege Dickens' Barnaby Rudge. Eerst na de Fransche
Revolutie en met het Kapitalisme groeit hij overal reusachtig op. Hoe nu, indien hij in handen valt van misdadigers ?
Dat de Staat — de hoog-ontwikkelde, moderne, industrieele,
kapitalistische Staat — zooveel sterker is geworden, sterker
naar binnen, beschikkend over enorm veel meer dwangmiddelen van elken aard, ziedaar nu eindelijk een feit, waarbij wij, dunkt mij, het rijk der standpunten en houdingen,
der standpunten, die legio zijn — ik heb er geen Jo van de
zoo genoemd — d. w. z. het rijk der subjectiviteit min of
meer verlaten en iets als den vasten grond der objectiviteit
onder de voeten krijgen. Dit toch is een feit, waarover geen
verschil van meening mogelijk is. Nog in de jaren '6o der
vorige eeuw kon men eraan denken, iets als een phalanx te
vormen tegen de staatsalmacht, die in toenemende mate de
bewegingsvrijheid der individuèn belemmert. Gij kunt de
bewijzen by. vinden bij 2 groote sociologen als Troeltsch en
Alfred Weber, geciteerd in het eerste deel van mijn „Socialisme aan den Vooravond van den Wereldoorlog". Wie zou
aan zooiets thans nog kunnen denken? Van dit geweldige
„sociale" of sociologische feit moeten wij, denkt me, ons
rekenschap geven, wanneer wij 't over de huidige spannin-
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gen hebben. De Staat is een ontzaglijk machtig en veelzijdig
organisme geworden, met een enorme bureaucratic. (Hoe
zwak was hij en deze bureaucratic, relatief gesproken, by.
nog in 't midden der 19e eeuw: ik denk aan Marx' prachtige
artikelen over den Krim-oorlog!) En hij is geworden — de
groote kapitalistische Staten zijn geworden, wat onze pacifist-staatsman Van Beuningen reeds in de 17e eeuw noemde:
stratokratieèn. Van Beuningen schreef in de 2e helft der
17e eeuw: nu heeft een kleine Staat als de Republiek meer
bezoldigde Ruiters en Knechten in vredestijd dan voor 15o
jaren al de Christenpotentaten tezamen niet konden bekostigen: ende daarnevens gelet werdende op de vont van 't
Buspoeder, hoe 't selve van tijd tot tijd ysselijk verslindende
is gemaakt, soodat Christi vreederijk een sich onderling verslindende stratokrateia of krijgsregeering geworden is". Wat
zou de brave man zeggen van onzen toestand, zooals die nog
onlangs is weergegeven in de „officieele" cijfers. De cijfers
van den „Volkenbond". Want, niet waar, als uitmuntend
statistisch bureau bestaat de Geneefsche Bond, Wilson's
schepping, toch nog! In 1929 gaven de Staten, geregistreerd
bij den Volkenbond, per jaar aan bewapening uit 4200 millioen gouddollar. De Groote Mogendheden daarvan 66 % of
2800 millioen gouddollar. In 1932 begint de Ontwapeningsconferentie. Zij faalt in 1934. Hoe zij faalt — door de schuld
der Groote Mogendheden, Engeland niet 't minst — kunt
u by. bij Brailsford (Bezit of Vrede?) in extenso nalezen.
Na de mislukking — en door de komst van het Nazi-regiem
in Duitschland — begint de stijging met duizelingwekkende
snelheid. In de 10 jaar van 1929-'39 hebben de 7 Groote
Mogendheden tezamen minstens 40 milliard gouddollars uitgegeven aan militaire doeleinden. In 1938 is dit cijfer reeds,
minimaal, gestegen tot 9400 millioen gouddollars voor alle
Staten, een bedrag van 3o milliard Ned. guldens per jaar.
Dit is een minimum-berekening. Inderdaad is het meer.
En het bedrag stijgt snel. Wij weten: Engeland alleen geeft
nu reeds in enkele jaren het onvoorstelbare bedrag van 800
millioen pond uit aan oorlogstoerusting. Wij Leven in een
wereld van stratokratieen, waar een steeds gr oo ter deel
van den maatschappelijken rijkdom besteed wordt aan...
verdedigings- d. w. z. vernielingsmiddelen. En welke! Wij
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weten het. Ziehier nu, dunkt me, een tweede geweldig feitencomplex, waarover als complex geen meeningsverschil
mogelijk is, waar wij het rijk der subjectiviteit hebben verlaten. En evenmin is er verschil mogelijk over de waarheid :
wij bewegen ons, als wereld, wat dat betreft, van kwaad tot
erger. Ms men ten minste deze „verspilling" — denk eens
welk een „cultuur"-goederen voor 3o milliard per jaar to
scheppen waren! — een kwaad wil noemen. Hierover is er,
natuurlijk, direct meeningsverschil. Er zijn er velen, machtigen, die in dit alles eerder juist een enorm voordeel zien.
En ik vraag u, wat zou uw oordeel zijn, indien gij groot aandeelhouder waart in een fabriek van vliegtuigen, of Duitsch
generaal of... Hitler?
Eigenaardig is hierbij: het aanpassingsvermogen van den gemiddelden mensch. Wat in 1913 nog krankzinnig zou zijn
voorgekomen, wat in 1925—'26 nog onmogelijk scheen, is nu
werkelijkheid geworden: wij leggen ons bij deze feiten neer,
en zien geen remedie. Is dit niet reeds een voldoende oorzaak
van de spanningen, waarin wij leven?
Een feitencomplex, hiermee nauw samenhangend — en
waarover ook geen meeningsverschil mogelijk is, dunkt me,
is de internationaliteit der wereldproblemen. Wij leven, wat
dit betreft, in een veel nauwer onderling verbonden wereld
dan die van voor '14 by. En sinds 1933 althans teekent zich,
met steeds grooter duidelijkheid, althans een wereldgroepeering af, zooals de tijd voor '14 die ook kende, maar anders :
het „blok" der Staten, dat zich bij het zoogen. Anti-Komintern-verdrag heeft aangesloten. U weet: dit is een Duitsch
uitvindsel. Het omvat sinds eenige jaren Duitschland, Italie,
Japan, de drie hongerige, onverzadigde groote wolven.
Eenige kleinere satellieten hebben er zich bijgevoegd. De
jongste is het thans door de „Spil" overheerschte Spanje.
De „Driehoek", het nu zooveel machtiger Duitschland met
zijn meer dan 8o millioen, Italie, met zijn 4o millioen, dat
reeds een Duitsche vazalstaat is geworden, een soort van
Duitsche Satrapie, en in Oost-Azie, Japan, op leven en dood
worstelende met 30o millioen Chineezen, is zeer blijkbaar
een geheel nieuwe combinatie, vergeleken met by. het Drievoudig Verbond van voor '14 of de „Entente Cordiale".
Nieuw? Ja en die toch sterke trekken van overeenkomst ver33
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toont met hetgeen wij voor 1914 zagen. Ook toen waren
Duitschland, Italie, de Donau-Monarchie en Japan uit op
expansie, imperialistische expansie. Maar het enorme verschil is natuurlijk dit: toen speelden nog geen ideologische,
geen kwesties van leer, dogma, propaganda, een rol bij de
bepaling van de politiek der Groote Mogendheden. Zij lieten
zich nog uitsluitend leiden door wat zij hun belang achtten:
d. w. z. het belang der heerschende klassen. Thans is de ideologische factor enorm sterk geworden. Ja: hij heeft in vele
opzichten het karakter aangenomen van godsdienstig fanatisme. Hoe dit te verklaren? Een to tale beschouwing van
de wereldgeschiedenis der laatste 25 jaar ware daarvoor
noodig. En die is zeker nu nog niet mogelijk. Maar men
kan toch een paar dingen met zekerheid vooropstellen, waarover ook al weer niet zooveel meeningsverschil mogelijk is.
Ten eerste, het in den Wereldoorlog en daarna ontstane
Communisme heeft het karakter aangenomen van een wereldreligie, iets als een nieuwen Islam en het is geworden
jets als een geweldige nieuwe geestelijke Orde, iets als die der
Jezuleten in de 16e en 17e eeuw. Als zoodanig beteekent het
een enorme verscherping van het vrij tam geworden vciOroorlogsche socialisme. Het is een internationale religie, die
over een zesde deel der Aarde de onbeperkt heerschende is.
Het vormt een latente en zelfs aperte bedreiging voor alle
landen, waar nog feodale of semi-feodale toestanden heerschen. Hoewel deze nieuwe religie nu in de Westelijke, democratische Staten (Engeland, Frankrijk, Belgie, ons land,
Skandinavie) van Europa en evenmin in de Vereenigde
Staten, Canada enz. geen gevaar is voor den Staat en de bezittende klassen, is zij dat in deze semi-feodale Staten wel.
Maar... haar indirecte invloed op de bezitters ook in de „democratische" (Westersche) Staten is, ondanks alle tactische
maatregelen van de leiding der „Komintern", nog altijd
groot. Zoo groot, dat deze voor een belangrijk deel de schijnbaar onbegrijpelijke gebeurtenissen der laatste jaren verklaart. De heftigheid der ideologische tegenstellingen echter,
die het karakter dreigt aan te nemen van een godsdienstoorlog, is veroorzaakt door de opkomst van het Duitsche
Nazisme of Rassisme. En hier komen wij direct op de hoofdoorzaak van onze spanningen, de reden, waarom zij zooveel

DE INTERNATIONALE SPANNINGEN VAN HET OOGENBLIK 507

heftiger zijn dan in de jaren vOOr den Wereldoorlog.
Wat is het karakter van het thans in Duitschland en, nu
Italid onder Duitschen invloed is gekomen, steeds meer ook
in Italiè consequent doorgevoerde systeem? Om dit to begrijpen, moeten wij teruggrijpen tot wat zooeven reeds werd
aangeduid — in de verwijzing naar mijn uitspraak van
1932 — als een hoofdkenmerk — zonder eenigen twijfel,
dus zonder subjectieve gevoelens, wenschen of inzichten —
van onzen tijd : de ontzaglijke macht der techniek op alle
gebied. Niet alleen in de wereld der mechanismen, maar ook
ter domineering, ter domesticeering van den gemiddelden
mensch.

(Slot volgt)
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A. J. D. VAN OOSTEN
I
De winkelstraat is in voile bedrijvigheid. Het is middag, de
straat is ontwaakt. Een winkelstraat leeft eerst ten voile als
het avond is; in den morgen slaapt ze nog half. Wat is ook
eigenlijk een winkelstraat? Men kan zich afvragen, wat een
bloemenweide is. Hoe grooter de bloemenweide, hoe schooner het uitzicht. Hoe grooter de winkelstraat, hoe minder
uitzicht. Veel bloemenweiden tezamen vormen het landschap. Veel winkelstraten tezamen een stad. Ziedaar het
verschil. Een landschap is een stuk natuur.
Wanneer Paula Tisseron in een bloemenweide zou zijn opgegroeid, kon ze het Leven van een fee geleid hebben, misschien
wel een sprookjesprinses zijn geworden. Nu echter is zij opgewassen in een winkelstraat en al had ze ook iets van een
fee, zij bleef toch maar een winkelmeisje. Vijftien en een
half jaar oud, een heerlijke leeftijd — voor een sprookjesprinses. Als winkelmeisje was ze juist midden in den puberteits-leeftijd, hetgeen niet altijd een sprookjestoestand is.
Trouwens erger nog: Paula's vader vertoeft in een zenuwinrichting, zooals moeder het met een hart vol smart nog
altijd noemen blijft, al is de ware naam krankzinnigengesticht. Van de bloemenweide komt men lang niet zoo spoedig
in een dergelijke instelling. Uit de winkelstraat is men er
helaas voor men 't weet, zooals Paula's vader, de boekbinder
Tisseron. Een kleine zaak in een groote stad, floreeren deed
ze niet. Op de bloemenweide is dat allemaal anders, daar
floreert alles op tijd, volgens de regelen van de Schepping.
God geeft een beetje zon, Hij geeft wat regen, de wind is er
verder tot Zijn dienst en de grond is gewillig tot vruchtbaarheid, goede grond, zooals Hij alleen scheppen kon. Verder
is het een wonder, dat men niet meer ziet: het bloeit en
bloesemt er zoo, dat het soms een wandelaar tenslotte toch

DE DOOD VAN PAULA TISSERON

509

verbaast. Deze zegt dan niet: hier is een wonder, maar: het
is hier een goed land. Wat toch nog hetzelfde beteekenen kan.
Maar in de winkelstraat doen zon en regen al zeer weinig
en de wind is en blijft er een vreemd en grillig element.
De gebouwen-complexen zijn aldaar zinneloos; niet door
God geschapen. Het leven is er door de menschen gesticht,
ontwricht en bedorven. Het is geen stuk natuur, de dingen
floreeren er niet meer. Een boekbinderszaak gaat er langzaam, maar secuur kapot. Paula wist dat niet allemaal, maar
haar moeder had nog maar juist kans gezien er een leesbibliotheek van te maken. De vrouw en het meisje hielpen
de klanten aan lectuur, voor een paar centen elke week een
nieuw boek. Soms liep de prijs op, als het boek langer werd
gehouden; er was daarboven nog eenige verdienste aan klein
goed, inkt en pennen, schoolschriften en notitieboekjes. Maar
het bleef een hachelijk bestaan, de crisis brak de laatste jaren
langzaam maar zeker heel de stad af, zooals ze ook het boekbinderijtje had afgebroken en nu reeds bezig was aan de
leesbibliotheek.
Tisseron had lang gestreden om op de been te blijven, maar
toch was hij er nu af, opgeborgen was hij. Malende menschen
meent men het best, voor eigen en anderer welzijn,.te kunnen
opsluiten.
Paula was nog zoo jong, dat ze den vollen omvang van haars
vaders en moeders ellendig lot niet overzag, noch den vollen
gruwel ervan begreep. Haar schooljaren waren rustig geweest, zij was een bevattelijk kind en alles was toen nog
goed gegaan thuis, al voelde zij zich soms wat eenzaam, zoo
zonder zusjes of broertjes. Toen viel de slag, juist toen ze
van school kwam. Tisseron dronk nooit, maar hij was gaan
drinken. Tisseron verwaarloosde zijn werk nooit, maar hij
was er toen toe gekomen. Tisseron was altijd goed geweest
voor zijn vrouw, maar toen was hij gaan vergeten dat hij
een vrouw had. En Tisseron, die steeds erg veel liefde en
belangstelling voor Paula gehad had, was toen ook achteloos
en onverschillig voor zijn dochtertje geworden. Tisseron verloor grond, hij verloor alien grond; dat was zijn ziekte. De
winkelstraat had geen redding voor hem en de stad hielp
alleen bij zijn plaatsing, ver-weg in het gesticht. Snel was het
daar erger met hem geworden, tot hij verzonk in een toestand
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van volslagen onbewustheid, als een mensch, die zijn beteekenis verloren heeft en moet afwachten wat anderen over
hem beschikken. Soms sloeg een vlaag van opperste wildheid
uit die levenloosheid van den geest omhoog, met den dood
bedreigend alle ander leven, tot de groote middelen van bedwang ook deze laatste zucht tot expansie bij den krankzinnige beteugelden.
Paula had troost gevonden in een sterker liefde van en voor
haar moeder; meer behoefde zij nog niet als afweermiddel
tegen den angst om haar vader, angst die haar soms, zij het
zelden, overviel. Dat zij ook een eerste begin van liefde gevoelde in dezen tijd, voor een slanken jongen die avond aan
avond boeken kwam ruilen, alsof hij heel de bibliotheek in
verloop van enkele maanden wilde verslinden, en die haar
fixeerde wanneer zij in het winkeltje hielp, stond daar geheel
buiten. Zij was zich de kracht van deze gevoelens zoo weinig
bewust, dat zij nauwelijks de aanwezigheid ervan in haar
hart ervoer.
Haar moeder had echter den vollen strijd to strijden. Losgelaten door den man, die achttien jaren het leven met haar
had gedeeld, voelde zij even ontredderende eenzaamheid als
na een sterven om zich heen. Er waren geen groote liefdesextasen meer in hun leven geweest sedert de eerste acht
huwelijksjaren, maar het wezen der saambinding was zelfs
in nachten van de somberste slapeloosheid nog een steun en
troost voor haar geweest. Dit nu was door zijn ziekte weggenomen, de essentie van haar leven scheen haar ontvloden;
de kracht en het geluksmoment der huwelijkszekerheid was
gebroken. Zij was alleen. Slechts met een stillen drang tot
bescherming van haar kind, dien ouden moederschaps-drang,
hield zij zich staande, tegen den slag in; hield zij het zaakje
aan de groote winkelstraat gaande, dat was ook alles.
Tisseron werd geleidelijk stiller en rustiger in zijn isolement.
Na maanden lieten de psychiaters hem meer vrijheid. Er was
een bloemenweide bij het gesticht, een klein veld en het was
afgesloten met hoog rasterwerk, maar toch was het een bloemenweide. Hij mocht er wandelen in den namiddag, vergezichten schonk dit hem niet, maar het was heel wat beter
dan de afzondering en ook altijd beter dan de herinneringen
aan een winkelstraat, die hij in slechte buien had.
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Tisseron haat de herinneringen, maar van den bloementuin
houdt hij. De glorie van het groene veld met de bonte kleuren
imponeert hem. Hij blijft soms een tijdlang bij een hooge,
blanke kelk staan en kijkt daarnaar. Dit is de natuur, hier
vindt hij nieuwe harmonie. De stilte van de bloemen vloeit
over in zijn ziel, zij herstelt de kracht van zijn innigste,
heimelijkste verwachtingen: alles zal weer goed met hem zijn!
Als door een wonder blijven zijn aanvallen uit. De doktoren
houden het voor een gunstig teeken, al begrijpen zij niet door
welke gunstige invloeden het werd bewerkt. Zijn vernielzucht is niet weggenomen, zij is bedwongen, maar de doktoren hebben wel eens meer een verkeerden indruk van een
patient en het loopt dan dikwijls goed af. In elk geval zien
zij vrij wat meer licht in de matglazen oogen van Tisseron,
dan er een paar maanden geleden in was. Dit hebben de
bloemen gedaan. Het licht blijft zacht aangloeien in den
winter die volgt, ook als alle bloemen weg zijn. Er ligt nu
sneeuw, de stilte is dezelfde gebleven; het licht en de stilte
vloeien dagelijks meer in Tisseron's zieken geest over. Ms er
maar geen winkelstraten waren, die hem bedreigen in zijn
droomen, dan zal het allemaal nog wel terechtkomen met
hem.
II
Het is nu voorjaar geworden, Paula Tisseron is zestien jaar
en zij flirt nu en dan met een jongen, die in haar baan komt,
maar het is alles nog onzeker en kinderlijk. Het evenwicht
van haar leven is nog tezeer verbroken, bij haar moeder is
haar vader niet to vergeten. Zij redt zich echter door het
alledaagsche doen van de gewone dingen; het beste medicijn
is meestal een eenvoudig medicijn. Er is altijd afwisseling in
de gezichten der klanten en allen hebben ze hun verschillend
nieuws; er is de afwisseling van elken dag, zelfs in de winkelstraat, voor Paula.
Met de moeder gaat het niet zoo goed; voor haar wisselt er
niets meer. Waar alles hetzelfde blijft, gaat een vrouw dood.
Dit langzame sterven van de moeder kan nog langen tijd
duren, maar zij heeft er het begin reeds van gevoeld. Het is
een kilte, die haar zelfs niet verlaat als zij in het leege bed
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ligt. Het nieuwe voorjaar is voor haar slechts een herhaling van vorige seizoenen, die minder eenzaam waren; het
brengt niets en het schenkt niets.
Het zal ditmaal toch iets brengen. Paschen komt aan, er is
een brief van den geneesheer-directeur, dat Tisseron het den
laatsten tijd bijzonder goed maakt. Hij wandelt veel in den
tuin, hij is een enkele maal onder geleide over straat geweest.
Als de familie geen bezwaar heeft en de verbetering aan
blijft houden, mag hij met Paschen thuis zijn. Het kan mogelijk de genezing bespoedigen. De vrouw leeft op bij het
woord genezing, Paula vindt alles best, al voelt ze een onbegrepen bezwaar. Dan schrijft de moeder dat het goed is,
dat Tisseron komt.
Hij heeft het werkelijk den laatsten tijd erg goed gemaakt.
De eerste bloemen van April hebben hem het geluksgevoel
van den vorigen zomer in herinnering gebracht en geluksgevoelens werken nu eenmaal zeer stimuleerend. De bloementuin wordt weer glorievol, Tisseron ziet het licht door zijn
oogen stralen als toen hij nog een kind was. Ook voor de
verplegers heeft hij iets van een herborene. Zij denken, dat
hij het wel ophaalt, zij hebben wel gekkere dingen gezien; al
weten ze ook dat de buien bij hem weggebleven zijn zonder
gelijkmatige vermindering, zonder geleidelijk weg te ebben.
De doktoren zijn er nu van overtuigd, dat de ommekeer is
ingetreden, sedert de eerste, nauw-merkbare verlichting in
het bewustzijn van den patient. En als om alle bedenking
weg te nemen, slaat opeens zulk een sterke verheldering door
Tisseron's brein, dat zijn geheugen opnieuw, langzaam maar
bestendig scherper, begint te werken. Hij wil naar huis.
Reeds heeft hij tweemaal een wandeling naar het stadspark
gemaakt; er was iemand bij hem, dat is de gewoonte in het
gesticht. Tisseron voelde de aanwezigheid van dien ander
nauwelijks. Het gaat goed met hem. Tegen Paschen neemt
de drukte in het gesticht overmatig toe. Er zijn veel verloven,
de meeste dokters gaan weg, de directeur gaat naar Het
Zuiden. De hoofdverpleger krijgt het lijstje met de patienten die uit mogen, met of zonder geleide, voor een halven
dag of voor drie dagen. Hij moet elk geval op den dag van
het vertrek nog weer nagaan met den waarnemenden directeur. Voor Tisseron is er gerekend op geleide naar huis, iets
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anders was niet medegedeeld aan de vrouw, zij behoefde hem
niet te komen halen aan den trein.
Maar in den nacht voor Paaschzaterdag wordt er een verpleger ziek en de jonge dokter, die dien morgen de verloflijst
teekent kan geen mensch meer missen. Hij geeft een telefoontje aan den hoofdverpleger, Tisseron moet maar zonder geleide gaan, hij is zoo goed, hij kan er wel komen. Er blijft een
klein misverstand: de dokter denkt er niet aan, dat de familie
hem niet opwacht aan den trein; de hoofdverpleger neemt
aan, dat de dokter wel bericht aan de familie gezonden zal
hebben, nu de man alleen gaat. Hij laat alleen zorgen voor
een spoorkaartje, het is uit voorzorg, dat men verpleegden
niet met geld op reis laat gaan.
Tisseron gaat op weg alleen; hij schijnt er niets bijzonders in
te zien, mogelijk denkt hij dat hij zonder geleide naar huis
gaat, omdat de geleider daar toch niet blijven kan. Maar
reeds dadelijk buiten het hek, voelt hij weder de onzekerheid,
die maandenlang op een afstand van hem is gebleven. Het
wordt benauwend snel erger, nu hij voorbijgangers ontmoet,
zij letten niet op hem; dit maakt hem schuwer, het prikkelt
zijn argwaan. Denken zij soms dat hij is ontvlucht, sparen zij
hun huid liever, inplaats van hem na te zitten? Bij het station vertoonen zijn houding en zijn gang weder al de symptomen van onbeheerschtheid, die den geesteskranke kenmerken. Alleen zijn gedachten werken nog automatisch voort op
de gegeven suggestie : naar huis te gaan, versterkt door telkens nieuwe geheugenprikkels van de dingen die hij onderweg
opmerkt.
Daardoor blijven zijn handelingen normaal. Hij passeert de
controle, neemt het kaartje weer aan en bergt het op. Door
een deur, die snel open en dicht zwaait, komt hij op 't perron. De grauwe cementbaan doet hem denken aan de vloeren
der celgangen in het gesticht. Daar loopen ze rechtuit tusschen twee rijen smalle deuren, hier is de rechte lijn hoekig
afgeteekend door de diepe groeven van de spoorbaan, waar
de rails koud-glinsterend in zijn neergelaten. Dit is een wetmatigheid, die Tisseron heel en al begint te beheerschen, de
wetmatigheid van de celgang. Maar er treedt al dadelijk een
storend element in deze vaste orde op: nu hij verder komt
is het perron zwart van menschen. Morgen is het Paschen,
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de treinen kunnen den stroom met dit lenteweer bijna
niet aan. Tisseron spant zich in om te begrijpen, waarom al
deze patiènten zoo maar vrij in de celgang mogen loopen,
zonder verplegers of geleiders. Dan ziet hij tot zijn ontsteltenis, dat het niet alleen mannen zijn die hier verpleegdworden;
een menigte vrouwen bevindt zich temidden van hen. Nu
bemerkt hij ook, dat niemand van haar gestichtskleeding
draagt, zij hebben lichte, sportieve en feestelijke toiletjes
aan; zij zien er geheel uit als gezonde vrouwen en er zijn
veel jonge, krachtige figuren bij.
Zijn verwarring neemt toe, hier is niemand onder de hoede
van een ander, dat voelt hij goed genoeg en onder den drang
tot verzet, die dit alles bij hem oproept, mengt hij zich in de
drukte der menschen. Hij is weer volledig in zijn zielskwellingen teruggevallen.
Ook in de winkelstraat is het druk. Rechtlijnig ligt de straat,
tusschen twee rijen gevels, een celgang in de vrije maatschappij. Er bloeien geen bloemen, toch is het morgen Paschen. In het bibliotheekje is het druk; nu de menschen
twee dagen thuis kunnen zitten, willen zij iets te lezen hebben. Paula is den heelen middag al bezig geweest om de
klanten te helpen, moeder maakt het huis in orde, er is vanavond iets bijzonders op tafel. Zij weten niet hoelaat vader
aan zal komen, maar het loopt naar vier uur, hij zal er wel
gauw zijn.
Tisseron komt ook nog wonderwel den trein uit en de straten
door. Er is maar een oogenblik een vertwijfeling in hem geweest: bij het instappen in den sneltrein, toen iedereen opdrong naar de coupe-deuren, naar de celdeuren, alsof het een
vlucht was in den grootsten angst. Eerst wilde hij zich niet
mee laten duwen, weinig had het gescheeld of een vlaag van
woede had hem gegrepen. Maar het was alles te snel gegaan,
hij was naar binnen geperst en op een zitbank terechtgekomen; daar zat hij eenigen tijd volkomen verslagen in den
hoek rond te kijken. Buiten viogen de restanten van een buitenwijk voorbij; straten in aanleg en daarachter ontsloot zich
het landschap, de bloeiende bloemenweide, met de zachte
kleuren der wilde gewassen door het nog schrale gras. Dit
kalmeerde den zieken man tot het eind van de reis. Zoolang
hem dit maar bijbleef, was hij veilig naar zijn gevoel. Nadat
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hij uit den trein gestapt was, brak echter de laatste steun
voor zijn geest. Hier loste zich alles op in een uitzichtlooze
verwarring, waarbij hij slechts met moeite zijn schreeuwen
bedwong. Vrouwen en mannen dooreen haastten zich naar
den uitgang en alleen door de automatische beweging van
zijn voeten over de cementen perron-vloer kon hij meekomen, naar buiten.
Hier sloeg opeens de drukte der straten zijn voortgang lam.
Nu, voor het eerst buiten alle contrOle, een onverschillige
passant tusschen honderden anderen, wilt hij alles weer verloren. Hij voelde zich verraden en verlaten, zonder zijn
bloemen, zonder de celgangen. Er waren alleen verpleegden
om hem heen, mannen en vrouwen in de kleeding der vrijen,
lotgenooten — maar die zich in een vaste richting begaven,
voor hem uit: in de richting van de wilde straten. Vooral
de vrouwen waren het, die verontrustend op zijn zinnen
werkten; vrouwen had hij niet gezien in meer dan een jaar,
zoo dichtbij hem. En met een plotselinge, instinctmatige begeerte naar zijn eigen vrouw, volgde hij opeens de richting,
die dit instinct hem wees, door de straten van zijn stad, naar
huis.

III
Paula helpt in den winkel, het is een kleine jongen, die door
zijn moeder is gestuurd om boeken; zij heeft de titels op een
briefje geschreven. Terwijl Paula zoekt in de kasten, want
inderhaast zijn niet alle nummers op hun plaats gezet, wordt
er gebeld aan de huisbel. Zij kan niet zien, wie het is, er
hangen reclame-platen en prentbriefkaarten voor de deurruit, maar het ongewone treft haar direct. leder die hier
wezen moet, doet eenvoudig de voordeur open.
Tisseron heeft teveel nieuwen angst, om een deur zoo-maar
open to doen, het is de angst voor elk eigen initiatief, die
moordend wordt voor wie erdoor gegrepen zijn. Daarom belt
hij aan. Paula talmt niet lang en opent de deur. Ook de
moeder is opmerkzaam geworden door het vreemde geluid
van de bel, midden op den dag. Zij komt uit de keuken naar
de huiskamer, vanwaar men den winkel kan overzien. Ook
het jongetje kijkt om. Met een gesmoorden kreet wijkt het
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meisje achteruit; Tisseron is door de geopende deur naar
binnen gesneld en heeft haar aangegrepen. Zulk een vrouw
is er in zijn huis nooit geweest, het is de kleine Paula niet
en een vreemde duldt hij niet naast zijn eigen vrouw. Wanneer zij nu maar niet dien zachten kreet had uitgestooten,
was hij haar misschien nog voorbijgeloopen; maar in een ver,
onbewust zielsgebied herkende hij den lokroep, den schrikkreet van de vrouw, die mannen buiten hun zinnen kan
brengen. Voor de oogen der ontzette moeder stort zich Tisseron op de jonge vrouw, die zijn dochter is; onder haar
verweer groeit zijn wildheid en zijn kracht. Nu vliegt zijn
vrouw den winkel in, Paula ziet de hulp dagen en scheurt
den man de nagels van haar vrije hand door het gelaat.
Tisseron voelt een brandende wond springen aan een der
neusvleugels, blindelings tast zijn hand rond. Een verdwaasde, een idioot is het, die aangrijpt wat hij vindt; er staat een
fietspomp tegen den winkelmuur. Het jongetje ijlt de deur
uit en de vrouw vliegt gillend in de kamer terug nu Tisseron
zijn wapen heft. Paula probeert haastig op te staan, zij komt
op de knieen en brult van pijn. Dat is voldoende om den
zinnelooze geheel ten prooi te vallen ; met krakende, vreeselijke
slagen treft hij het meisje, de zestienjarige die van zijn eigen
bloed is, zonder dat hij het meer weet. Zij zinkt achterover, zij
beweegt nog even de ledematen. Tisseron geeft haar den
genadeslag, in enkele seconden heeft zijn hand dit leven
tenietgedaan.
Nu hij ziet, dat het bloed haar langzaam uit neus en ooren
sijpelt, vlijmt de schrik door zijn wezen, de schrik van het
beest om de wraak die het ducht. Reeds nadert de wraak,
Tisseron voelt het. Snel vat hij het lichaam bij de armen en
sleept het achter de kleine toonbank; bier, onder de planken
met winkelzaken duwt hij het ineen, tot het onzichtbaar is
geborgen. Gebukt, bevreesd zich op te richten, blijft hij
schuilen achter de toonbank.
Het jongetje is naar huis gevlucht. Het schreeuwt zijn moeder
toe, dat de juffrouw van de boeken door een man geslagen
wordt. Om geen enkele andere reden zal een vrouw zoo snel
een vrouw ter hulp komen. Het is nieuwsgierigheid in den
hoogsten graad: hoe die vrouw door een man geslagen wordt.
Maar de buurvrouw kon moeilijker dan ooit haar teleurstel-
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ling verbergen: er was toen zij binnenkwam in den winkel
geen man te zien. Er was niemand te zien.
Dit nu bracht haar op 't laatste oogenblik weer in twijfel.
Er moest iets zijn gebeurd, anders toch zou Paula hier nog
zijn, of haar moeder. Nogmaals speurde de vrouw naar onraad in den winkel; dit moment werd Tisseron fataal. In zijn
barstenden angst stak hij het hoofd op en keek over de toonbank been; met een bloedend, verwilderd gelaat staarde hij
de vrouw aan, die haastig heenliep. Er was onder alien schrik
een bijna blijde gedachte in deze vrouw: er is iets gebeurd,
er is iets gebeurd! Maar zij verliest haar zinnen niet, in het
tempo van haar vlucht voert zij de ingeving uit die zij krijgt
onder het loopen: politie opbellen! Er is een telefoon in een
naburig huis, met een vluggen waterval van woorden roept
zij naar het luisterend oor het alarm. Nu komen de mannen
van orde en wet, Tisseron zal niet ontsnappen.
Doch zijn noodlot heeft intusschen over hem beslist. Op het
zien van de andere vrouw bij de winkeldeur, is zijn eigen
vrouw naar voren geloopen, uit de veilige kamer. Zij zag
de bondgenoote, maar liep te laat toe, reeds vluchtte de
buurvrouw terug. Toen zag ook zij het hoofd achter de toonbank opsteken en de vreeselijken blik van de oogen. Tisseron
rees hooger; was het om zijn vrouw nu aan te grijpen, was
het om zich hulpeloos aan haar over te geven in zijn uiterste
verbijstering? Zij gilde slechts hevig en lang toen hij naderde
en sprong snel, als een kat gejaagd, op de kleine verhooging
van de etalage voor het winkelraam. En in de hoogste ontzinning om de verschrikkelijkheid van deze thuiskomst, vloog
zij in de vaart van haar sprong, recht door dit raam op straat.
Wat geen alarm ter wereld uit kan werken, bewerkt het verre,
zenuwen-scheurende breken van groote stukken glas op de
straat. Vele malen verhevigd lijkt een ongeval, wanneer het
begeleid wordt door dit krampachtig en sidderend breekgeluid.
Er is daar geen relaas bij noodig; wat de doodelijke slagen
van Tisseron's moordtuig niet konden uitrichten, werd verricht door het geraas van de scherven der etalage-ruit: het
publiek kwam toeloopen.
Er had nog van alles kunnen gebeuren, voor de politie ge-
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arriveerd was. Tisseron had zijn eigen vrouw nog kunnen
vermoorden, hij had nog een voorbijganger kunnen aanvallen. Nu echter vormde het glasgerinkel de finale van zijn
vrije macht; het publiek kwam toeloopen. Dat beteekent een
interventie, waarvoor de brutaalste booswicht zal wijken.
Maar Tisseron kon toch nog een kleinen triomf boeken. Want
voor niets zal de overmacht van zulk een publiek opzijde
gaan, doch op de waarschuwing dat er een krankzinnige in
't strijdperk is, zal het afstand weten te bewaren. Er is een
faam, krachtiger dan zijn strijdlust en Tisseron werd dan ook
in den winkel met rust gelaten, al was de belegering ervan
in weinige minuten volkomen.
Men droeg daarbij allereerst de vrouw, die ernstig was gewond een naburig huis binnen; haar bewustzijn was geweken
in het oogenblik van haren val. Door dezelfde handen, die in
een wreede dreiging afwachtend werden gestrekt naar Tisseron, verkreeg zij de overhartelijke verzorging, waarmee het
publiek bij elk ongeval graag zijn kinderlijke medelijdendheid betoont.
Het was de beste en laatste zorg, die aan de vrouw kon geschieden; zij ging niet onder aan haar kwetsuren en ook haar
zenuwen doorstonden deze uithoudingsproef. Aan Tisseron
verloor zij geen man meer en de dood van Paula bleef haar
te onwezenlijk, om er toen alles achter den rug was, meer
van te gevoelen dan een ongerijmd gemis.
Maar de man; daar trok zich al het gewicht der gebeurtenissen op samen. Nu de politie gekomen was en hij bewakers
herkende, liet hij alien weerstand varen; de boeien waren
hem een bevrijding uit zijn angst. Weggevoerd werd hij met
den grijzen wagen; het yolk keek toe, daar ging een gek, die
zijn vrouw mishandeld had. Een ontoerekenbare. Zoo ging
hij onder den stillen boon der menigte vandaar. Het was
juist op tijd:
Toen de wagen wegreed, vonden twee agenten in de mine
van den winkelinventaris een spoor, dat tot de opzweepende
ontdekking leidde van het meisjeslijk. Een hunner strompelde
naar de buitendeur, bleek, houvast aan de stijlen zoekend.
Hij zocht met oogen die niets zagen in de verspreide groepen
menschen rond en braakte toen zijn laatsten maaltijd uit.
Dit was het sein voor een nieuwe, grootere samenscholing,
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de menschen gingen naar binnen en zagen den anderen agent
gebukt staan achter de toonbank. Het eenige wat hij kon
zeggen: Zij is geloof ik dood.
Ware Tisseron niet reeds weggeleid, hij zou niet veel kans
meer gehad hebben om levend weg te komen. Publiek dat
bang is voor een krankzinnige, neemt zijn woede over en
meer dan zijn macht, zoodra het weet dat hij gemoord heeft.
Een roep brak over de straat: Hij heeft het meisje doodgeslagen!
Eerst toen verloor ook de buurvrouw alle besef van denken
en rede. Wild klonk haar roep: 1k heb het niet geweten —
en ik heb er bij gestaan!
Ook haar moest men meenemen naar den Geneeskundigen
Dienst, om tot bedaren te komen.
Toen werd voor dien geheelen avond het huis door de politie
afgezet. Van verre zag het publiek de autoriteiten arriveeren
en het parket; er was een gezoem van stemmen in het huis
en in de winkelstraat. Maar op de doodenzaal van het ziekenhuis, waar Paula lag, was het stil als op een bloemenweide.
Tisseron ging denzelfden avond in een auto, zwaar geboeid
tusschen twee verplegers en onder politie-geleide terug naar
het gesticht.
De geneesheer-directeur ontving op zijn tocht door Het Zuiden een telegram, waarin hem verzocht werd zijn reis te
onderbreken terwille van een dringende zaak; waarover het
curatorium van het gesticht een onderhoud verlangde. Het
werd een vreemde Paschen voor hem, evenals voor zijn jongen plaatsvervanger. Deze laatste besloot tot ontlasting van
zijn geweten een schoon bloemstuk te zenden voor de lijkbaar
van Paula Tisseron.
De ander, de directeur belde den volgenden morgen al zijn
relaties op teneinde zijn om gezondheidsredenen verkregen
vacantie zoo vruchtbaar mogelijk te kunnen besteden aan
de voorbereidselen tot zijn plaatsing elders.
Op Paula's graf staat een klein steenen kruis. Dat is van
de twee politie-agenten.
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SMARTVOL HERDENKEN

SMARTVOL HERDENKEN
(BIJ DEN VAL VAN MADRID)

Voor Dirk Coster
Aan neergelaten draad vond ik mijn weg
In het Kretensisch labyrinth van 't brein,
Uit deter wereld zinnelooze jacht
Tot van de dooden het normaal domein.
Verhardde zoo mijn ziel voor de vermoorden nu,
Millioenen die verminkt, China's en Spanje's kindren,
Uiteengereten, vluchtend, stom van schrik
En voor de in den moederschoot geworgde ongeboornen.
Ik wendde m' of van deze werklijkheid
En tuurde in Ariadne's weefgetouw,
Kaart van het Labyrinth, de grauwe
Gewelven van gedachte en tijd,
Waar het Verleden loert als Minotaur,
En schoon was 't wat ik zag:
Een dooden grijsaard, en zijn broeder stervende,
Zacht diens muziek op dat moment gewrocht,
Bevrozen, zwijgend vallend, sneeuwgeluid,
Na 't dalen van den storm dekkend geweken dag
Met witte eeuwigheid, voor altijd neergezegen.
Wat mocht dit zijn, vraagde ik verbaasd,
Daar niemand toch mij mocht vergeven
Waanzinnig vluchten in 't verleden?
Zoo peinsde verantwoordelijkheid,
En stortte neer. Eenzame trugtocht,
Het zoeken van private smart
Langs labyrinthisch breinpad,
Troost daaruit puttend
Voor 't algemeene woeden van het heden?
Maar antwoord is er geen. Neen, geen.
Het zacht verlies: stervende musicus
Houdend de hand eens broeders, mijn hand;
Het zoete leven met een zucht berustend opgegeven.
Dit alles, reeds zoo lang vergeten,
Of weer teruggeroepen als oud lied
Is nu een pijnigende agonie.
Als antwoord heb ik uit 't gezicht verloren
Onze directe smart, al de verloren
Millioenen in dees' Europeeschen nacht
RICHARD CHURCH
Van tirannie en massa-slachting.
(Vertaald door W. van Ravesteyn 28 Mrt. '39)
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N.V. Uitgeversmij. Elsevier, Amsterdam; f 2.5o geb.
De eerste bouwsteen voor het monumentale werk, dat de Maatschappij der Ned. Letterkunde en de Kon. Vlaamsche Akademie,
bij de Uitgeversmij. Elsevier, in samenwerking tot stand gaan
brengen, is thans gelegd, door Prof. van Mierlo. In honderd deelen zal voor iedereen het klassieke bezit onzer litteratuur toegankelijk worden gemaakt, dat tot nog toe alleen door bloemlezingen,
kleine schooluitgaven, wetenschappelijke studieuitgaven of groote
verzamelde werken bereikt kon worden. Door zulk een werk kan
zeer veel, dat vrijwel onbekend of te weinig bekend is, nader tot de
Nederlandsche lezers worden gebracht, en dat waar hij gewoonlijk
maar een vage of verkeerde voorstelling van heeft, zal hem vertrouwd kunnen worden. Door zulk een uitgave wordt het mogelijk,
dat het aantal waarachtige liefhebbers der eigen letteren, dat in
potentie veel grooter is dan in werkelijkheid, sterk uitgebreid kan
worden. Men legt er zich altijd te vroeg bij neer, dat weinigen
onze oudere litteratuur kennen en waardeeren; een onderwijs, met
geestdrift en inzicht gegeven, en uitgaven die de onnoodige moeilijkheden wegnemen, moeten er buiten twijfel in kunnen slagen belangstelling en genegenheid wakker te roepen voor wat immers
werkelijk als menschelijke uiting leeft. Het komt maar aan op de
juiste wijze waarop het den lezer of hoorder voorgesteld en voorgedragen wordt, maar als het daar niet aan ontbreekt, zal de levenskracht en -warmte van dat oude werk haar uitwerking niet missen.
Onverschillig zal het niemand laten, die niet onverschillig voor het
leven zelf is. Dit is niet maar enkel optimisme of idealisme, maar het
is een controleerbaar feit: als het goed wordt aangepakt, is bijna
ieders belangstelling voor onze oude litteratuur op te wekken, en al
hebben nu eenmaal de meesten niet de capaciteiten van aandacht,
geduld en voorstellingsvermogen om op eigen kracht voort te gaan,
toch is er ook een groote groep van ontwikkelde belangstellenden in
den lande, die wel degelijk een levendige behoefte aan ons klassiek
litteratuurbezit kent en die het spijt, wanneer deze onvoldoende
34
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bevredigd blijft. Bij de Vondelherdenking kon vastgesteld worden,
hoeveel meer Vondellezers en -liefhebbers er zijn dan men vermoedt. Het aantal landgenooten, dat van deze groote klassiekenuitgave zal kunnen genieten, is grooter dan men denkt en kan in de
toekomst nog veel vergroot worden.
Het deel Geestelijke Epiek der Middeleeuwen is verzorgd door den
besten kenner onzer middeleeuwsche letteren. De inleidingen, die
Prof. van Mierlo op de verschillende werken, die men bier vertegenwoordigd vindt, geeft, zijn nauwkeurig op de hoogte van den
wetenschappelijken stand der litteratuurstudie. Zij geven een helder
verduidelijkende toelichting, terwijl de algemeene inleiding den
geest der middeleeuwsche litteratuur begrijpelijk zoekt te maken.
Het blijft natuurlijk problematisch, of dat laatste mogelijk is, of wij
ons ooit een bij benadering juiste voorstelling kunnen vormen van
wat deze berijmde levensverhalen en vrome histories voor den middeleeuwer die ze hoorde, waren, hoe hij ze opnam, aan welke gevoelens zij beantwoordden, welke eigen voorstellingen hij erin
terugvond. Maar wat de hedendaa gsche lezer erin terugvinden kan,
die uiteraard het naIef geloof dat eruit spreekt niet deelen kan maar
die daarom niet in een precies even naieve ongeloovige critiek behoeft te vervallen, dat is de levensechtheid, die meer dan welke zgn.
feitelijkheid ook een blijvende waarheid is, de waarachtige geloofsuiting, gepaard met de bekoringen der fantasie.
De fragmenten der heiligen- en heilandlevens, welke hier zijn opgenomen, zijn ter toelichting telkens van een opschrift voorzien. In
een geval hadden deze opschriften beter achterwege kunnen blijven,
nl. bij de Beatrijs, dat middeleeuwsche meesterwerk dat hier natuurlijk in zijn geheel opgenomen is, maar waarin de opschriften
dan ook een storende onderbreking vormen. Met hoofdstukjes als
De verlokking, Van huis weg, In vreemde landen, is de verzorger
wat te ver den weg der populariseering opgegaan. De geleerde, die
zich hier voor de ongewone taak van een populaire uitgave geplaatst zag, heeft zich hier iets teveel door den pastoor laten leiden.
Het prospectus der serie deelde mede, dat zoo weinig mogelijk
bloemlezingen gegeven zouden worden, zooveel mogelijk volledige
werken. Zoo voelt men iets als een lichte teleurstelling opkomen,
dat het eerste deel juist een bloemlezing is, maar dit bezwaar vervalt toch, als men overweegt, dat uit middeleeuwsch werk moeilijk
iets anders dan een bloemlezing mogelijk is en de keuze der fragmenten was bij Van Mierlo in zeer goede handen. Niettemin is te
hopen, dat inderdaad in zooveel mogelijk gevallen volledige werken
in deze serie verschijnen zullen en de bloemlezingen alleen tot het
onvermijdelijke beperkt blijven. Een bijzonder voordeel van deze
uitgave is, dat zij verscheidene Maria- en andere mirakelen en
.
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legenden bevat, die maar weinig bekend zijn, als het Liedeken van
Sint Jacob, De ridder met het bariseel, De straf van den tweedrachtzaaier en Van Sinte Gertruuds minne, elk sieraden der
volkslegendenschat (het woord „volksche" is in deze uitgave ontoelaatbaar). Uit Van Sente Brandane ware liever een ander fragment
gekozen dan De breideldief, dat ook in de meest gebruikte
bloemlezing, Uit Middelnederlandsche dichters van Verwijs, voorkomt. Een van de bijzondere attracties dezer serie, welke men hier
reeds gewaarwordt, is juist de keuze van naast de klassieke werken
zooveel mogelijk onbekend of te weinig gekend werk, dat er nog in
grooten getale is.
Tot slot dezer aankondiging, die een zoo groot mogelijk aantal belangstellenden voor deze zeldzame uitgave zou willen winnen, volge
een klein fragment van het sober verhaal van Christus' geboorte in
Van den levene Ons Heren, dat in zijn prachtigen eenvoud eigenlijk
zelfs alle oude Kerstliederen, en zeker de tallooze latere navolgingen en nabootsingen overtreft:
In de plaatse stont een huseken crane;
Dat ne was no wijt no lanc.
Het was ontdect, het was ontlat;
Dat huseken hadde wel menich gat.
Daar ne was no weech, no venstre, no dore
In de side, no achter no yore.
Daar ne woonde nooit niemen in.
Hagelde 't, snuwe 't, viele 't nat,
Die 're was in, hi had's te bat.
Dit palays hadde Kerst vercoren,
Daar Hi binnen woude sijn geboren.
Joseph scuulde daar dien selven nacht;
Maria die sute wile wacht,
Want si ginc groot op haren dach.
In dat huus 's nachts si ge]ach. (beviel)
No met rouwen no met seere
Gelach Onse Vrouwe van Onsen Here.
Van Mierlo vreest dat de onbeholpenheid zulke verzen voor velen
onaantrekkelijk zal maken, ik geloof echter dat juist velen daarin
de groote bekoring van het gedicht zullen gewaarworden. Met dit
werk heeft Van Mierlo, die zooveel voor de wetenschap der middeleeuwsche letterkunde gedaan heeft, ook voor haar verbreiding een
bijdrage van onschatbare waarde gegeven.
ANTHONIE DONKER
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ZWEDEN'S LITTERATUUR na

1920

Als men een overzichtelijke indeling wil maken van de Zweedse
litteratuur van na den wereldoorlog, kan men zeggen, dat ze zich
in hoofdzaak volgens twee lijnen ontwikkelt.
De eerste lijn zet de traditie voort van voor 1914 en is humanistisch,
conservatief en levensaanvaardend. De hoofdvertegenwoordiger
hiervan (met zijn kritieken richting gevend) is Prof. Frederik BOOk
te Lund.
De tweede lijn is de revolutionnaire; expressionistisch, nieuw en
levensontkennend. Hoofdman hiervan is Par Lagerkvist.
In „BOOker" en „Lagerkvister" heeft men schertsenderwijs (de
namen betekenen n.l. „beuken" en „lauwertakken") alle schrijvers
willen verdelen.
De eerste groep is de kleinste en omvat veel voortreffelijke essayschrijvers en critici als Fr. BOOk, Erik Heden, John Landquist,
Hans Larsson, Frans G. Bengtsson. Hun kunst is filosofisch, harmonisch en evenwichtig en heeft vooral betekenis als opvoedend element, door hun medewerking aan couranten en tijdschriften en de
levendige causeriestijl van hun voordrachten.
De tweede groep omvat de meeste der jongere schrijvers en bij
bijna alien is het beginstadium van hun kunst: levensangst en levensverachting, waaruit ze zich langzaam ontworstelen. Er zijn er, die
tot resignatie komen (Lagerkvist) of tot het erkennen van de gebroken idylle (Hjalmar Bergman) ; anderen komen tot expressionisme in een nieuwen vorm (Birger Sjoberg), of tot een nieuwe
religiositeit (Erik Blomberg).
Kenmerkend voor deze nieuwe richtingen is, dat deze schrijvers
alle gewone stijlvormen verbreken en bij den lezer een paniekstemming veroorzaken, of in karikaturalen vorm het heden aan de
kaak stellen, of ook van surrealistische middelen als dromen en
Freudiaanse complexen gebruik maken. Toch is de stof die zij behandelen op de gewone realiteit der moderne maatschappij gebouwd, maar de behandeling maakt die dikwijls tot een spookachtige geheimzinnigheid.
De bedoeling is den lezer uit zijn gewonen gedachtensleur op te
schrikken en tot zelfstandig denken en oordelen op te wekken. Van
de in het Nederlands vertaalde werken kan men dit constateren bij
Hjalmar Bergman in Makurell's in WadkOping van 1919 en bij
Par Lagerkvist in „De Beul" van 1933.
De eerste schrijft een still en beschikt over een fantasie, die op elke
bladzijde nieuwe verrassingen en spanningen brengt. Juist het even
tegen de werkelijkheid aan intoneren geeft aan zijn uitbeelding een
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voortdurende spanning en doet door het bizarre der figuren, die
toch een voile menselijkheid hebben, aan Dickens denken.
Lagerkvist gaat van levensangst (de bundels Angest (Angst) en
Kaos) over tot een aanval op machtsmisbruik als wereldbederf
„De Beul", maar vond reeds resignatie in: „Det eviga Leendet"
(De eeuwige glimlach) van 192o. In dit laatste werk gaat de stroom
van angstig zoekenden, dwalende en vragende doden, in een eindeloze optocht door alle hemelen en vindt tenslotte God als een
eeuwig houtzagenden ouden man, die niet vraagt en denkt, maar
werkt en berust en een glimlach als antwoord op hun vragen heeft.
In zijn pas verschenen dichtbundel „Genius" (1938) breekt zijn
idealisme ten voile door.
Ook de bij ons nog onbekende Birger Sjoberg geeft in zijn „Kvartetten som sprangdes" (Het quartet, dat uiteengeslagen werd) de
burgerlijke idylle, die echter „springt" en van idyllisch wordt zijn
later werk parodistisch en zelfbespottend, tot het in religie eindigt.
Een tijdgenoot van Lagerkvist is Erik Blomberg. Deze staat lijnrecht tegenover hem in opvatting. Hij is n.l. de schepper van het
nieuwe levensgevoel. In zijn essay's en dichtbundels komt sterk het
gemeenschapsgevoel tot uiting en het nieuwe geloof: „het
leven z elf is de zin van het bestaan. God openbaart zich in het
Leven op aarde, zelfontplooiing is noodzakelijk." Eerst was Blomberg Marxist; nu hoort hij tot de Zweedse Oxfordgroep, evenals
Sven Stolpe
Op een andere wijze dan Lagerkvist reageren ook een groep jonge
schrijvers tegen de levensangst, n.l. door zich te verzetten tegen te
grote psychische verfijning, persoonlijke cultus en de daaruit voortkomende verstarring. Hun leuze is: men moet steeds klaar zijn om
op te breken en verder te gaan. Hiervan is Karin Boye de representante. Zij drukt zich ook gaarne in symbolen en dromen uit en
tracht daarin de waarheid te grijpen vOOr ze cliche is geworden en
verstart. Zo b.v. in haar expressionistische romans „Kris" (Crisis
1934) en „Felt- litet" (Te weinig '37) (In verband hiermee is het
misschien interessant te wijzen op het onlangs verschenen Noorse
toneelstuk „Opbrudd" (Afrekening) van Helge Krog, dat deze
zelfde leuze en richting vertegenwoordigt.)
Een grote en zeer productieve groep Zweedse schrijvers en dichters
zijn de 4 generaties arbeiders-schrijvers.
Terwijl nog in 1914 het „studentexamen" de maatstaf voor alle beschaving was, is sinds '20 een nieuwe generatie schrijvers opgekomen uit de eenvoudigste en laagste arbeiderskringen. Deze was
echter eigenlijk al de derde groep van arbeiders-schrijvers en men
moet ze niet gelijkstellen met werklozen-schrijvers, zoals die in alle
Europese landen voorkomen. Zweden is het land der hoge conjunc.
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tuur en kent weinig werkloosheid. In 1936 had het evenveel werklozen als Rotterdam.
De eerste groep is dan ook al „klassiek" en voor den oorlog ontstaan. Zij gaven pioniersromantiek in z.g. „rallare"-stijl. De rallare is de zwervende spoorwegarbeider die met de grote lijnen-inaanleg tot in Lapland toe zwerft en nergens meer thuishoort. Het
waren vooral Gustav Hedenvind-Eriksson, Martin Koch en Dan
Andersson. De tweede bracht kritiek uit op de maatschappij, gezien
met proletariersogen.
Tot de tweede generatie horen o.a. Ivan Oljelund en Harry Blomberg, die ook kritisch zijn, maar tegelijk een neiging tot mystiek
hebben.
De derde generatie trad in 1924 op en werd direct enthousiast ontvangen door uitgevers, kritiek en publiek. Hiertoe horen o.a. Ragnar Holmstriim, Rudolf Varnlund, Eyvind Johnsson en Vilhelm
Moberg.
Eyvind Johnsson is de uitgesproken modernist en realist. Zijn
romans b.v. „Kommentar till en stjarnfall" (Bij het vallen van een
stet) „Avsked till Hamlet" (Afscheid van H.) en „Har har du ditt
liv" (Hier heb je je leven) geven de typische dialoogmens weer. Al
zijn mensen vragen: Wat is het leven eigenlijk? Wat is het oude
levensgevoel? En het antwoord is, dat de jeugd van na den oorlog
onrustig, gedesillusionneerd, onsentimenteel en koud van ziel is;
maar ook bevrijd van alle machtspreuken en nog onzeker door de
grotere vrijheid, vooral op sexueel gebied. Er is nog geen nieuw
levensgevoel.
Enigszins afzonderlijk staat eigenlijk Vilhelm Moberg, daar hij
meer boer dan arbeider is. Hij is vrij van alle vorm-experimenten,
waar de anderen zich aan te buiten gaan en schrijft in een concrete,
warm lyrische, fijngevoelige stijl. Van hem is vertaald „Sankt
Sedbetyg" (Als de stad roept), waarop nu het vervolg is verschenen,
waarin de hoofdpersoon weer terugkeert naar het boerenleven.
Zeer fijn en diep-indringend in de betekenis van het sexuele leven
en den dwang die de samenleving op de sexuele verhouding legt,
is zijn werk: „Mans Kvinna" (Vrouw van een man).
Na 193o, toen er nog geen wereldcrisis te voorzien was en Zweden
bijzonder opbloeide, waarvan ook de wereldtentoonstelling in
Stockholm getuigenis aflegde, kwam de nieuwe zakelijkheid, die in
Scandinavia „funkis" beet, en daarmee in de litteratuur het parool:
accepteren! Accepteer den mens zoals hij is, het leven zoals het nu
eenmaal zich ontwikkelt.
Een groep van „de vijfjongeren" was eigenlijk de vierde generatie
arbeiders-schrijvers. Bij hen was di t het nieuwe, dat ze alles verwierpen wat vermomming kon zijn, ook op geestelijk gebied (zo
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b.v. ook alle hoofdletters). Ze worden daarom ook wel de primitieven van de tegenwoordige Zweedse litteratuur genoemd. Ze zijn
volkomen eerlijk en kinderlijk en zagen de nieuwe schoonheid;
zelfs in machines. Een nieuwen levensstijl willen ze uitbeelden: den
open levensstijl. Eerst als de mens geheel vrij en open is en zich
wereldnomade voelt, zal hij zijn gebondenheid aan alles en zijn
wereldleed verliezen. Hoofdvertegenwoordiger van deze groep is
Harry Martinsson, die schrijver werd na een harde jeugd van
zwervende werkloosheid, zeemanschap, stokersarbeid en door tuberculose gedwongen tot rust. Van zijn werk is het belangrijkste :
„Resan utan m5.1" (De reis zonder doel. '32) „Kap Farvel" (Van
de vuurplaat '33) en een autobiografie : „Ndsslorna blomma" (De
brandnetels bloeien, '35). Hij is de vormer van een nieuwe Zweedse
litteraire taal en zijn scheppend woordvermogen kent geen grenzen.
Met geweldig taalkunstenaarschap drukt hij een levenswaarderende
filosofie uit, maar tegelijk heeft hij zijn oorspronkelijke kinderlijkheid bewaard. Men noemt hem daarom wel „M. met de melodie",
d.w.z. met het levende gemeenschapsgevoel. (Dit in tegenstelling
tot een Deens stuk dat heette : „Melodien som blev vxk" = De
melodie ging verloren.)
Van zijn vrouw Moa Martinsson zijn de enige Zweedse communistische romans verschenen, b.v. „Kvinnan och appletradet" (De
vrouw en de appelboom, 1933) en „Mor gifter sig" (Moeder
trouwt), een autobiografie.
Een zeer onverwachte wending nam de litteratuur van deze „vijf
jongeren" in de laatste jaren, doordat van hun hand zoveel „document"-romans als autobiografieen verschenen. Onder de eersten is
te noemen Valdemar HammenhOg's „Ester och Albert" en Ivar LoJohansson's, „God nat, Jod!" (Aarde, goedennacht '32) Wat eerlijkheid betreft de gelijke van de vorigen, maar toch in stijl meer
aanknopend bij de kunst van 1900 en daardoor eigenlijk de belangrijkste der neo-klassici is 011e Hedberg. Door hem wordt alles met
een zekere filmtechniek bekeken en ontmaskerd; door de scherpe
belichting der omgeving legt hij den mens die in die omgeving
!eeft, bloot. Eerst in de schaduw van den dood wordt de mens, die
altijd behoefte heeft zich te verbergen, eerlijk. Tevens keert Hedberg, evenals een groep schrijvers met hem in Stockholm, terug tot
de discussieroman. Een paar van zijn laatste werken zijn: „Far jag
be om rakningen" (Mag ik de rekening? 5934) en „Jag dr en prim
av blodet" (Ik ben een pins van den bloede, 1936). Volgens den
schrijver is goedheid het enige, dat waarde aan het leven geeft, maar
ook de goedheid zal sterven en daarmee is de nederlaag van het
leven te verwachten.
Het spreekt vanzelf dat ook op Zweden buitenlandse stromingen in-
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vloed hadden; de grootste invloed komt van Amerika, daarna van
Engeland en Frankrijk. Geen impuls komt meer van Duitsland of
Rusland, maar kenmerkend is wel dat ideologieen en geen ideeen
de jongeren meer aanvoeren. Daardoor komen ze groepsgewijs en
niet persoonlijk op den voorgrond. Tegenover dictatuur strijden
Marxisme of Christendom.
Daarnaast is in de jaren '20 tot '38 ook van vele ouderen als Selma
Lagerlof Erik Karlfeldt, Per HalstrOm, Marike Stjarnstedt, Elin
Wagner, Hjalmar Soderberg en Gustav HelstrOm nog belangrijk
werk verschenen, maar dit bracht geen nieuwe richting.
In dit overzicht heb ik mij voornamelijk beperkt tot het nieuwe
Zweedse proza en geen dichtbundels genoemd, omdat deze uit den
aard der zaak moeilijker te vertalen en dus minder bereikbaar zijn.
Velen der hierboven genoemden hebben echter zowel romans als
gedichten gepubliceerd.
N. BOELEN RANNEFT
,

VERWORPEN CHRISTENDOM
HENRI BRUNING, VERWORPEN CHRISTENDOM

J. M. Meulenhoff, Amsterdam; f 2.75, f 3.5o

De systematische verloochening van het Evangelie van Jesus
Christus door het officieele Christendom is een der treffendste feiten,
en tevens een der moeilijkste problemen uit de geschiedenis der
menschheid. De geheele geschiedenis door, van de eerste eeuwen
van het Christendom of tot op onze dagen toe, is op deze verloochening gewezen, zonder dat dit ooit tot een werkelijke verandering
en een blijvende verbetering heeft geleid. De ernstigste bestrijders
van het officieele Christendom zijn daardoor herhaaldelijk tot dezelfde gevolgtrekking gekomen, namelijk dat het Evangelie van
Christus als levensbeginsel en richtsnoer wordt afgewezen of vanwege zijn practische onbruikbaarheid Of vanwege zijn innerlijke
onwaarde. Het raadsel is echter hoe het mogelijk is dat een organisatie welke beet opgericht te zijn op de beginselen welke zij systematisch verloochent, toch eeuw in eeuw uit een machtspositie behoudt
als belichaming van een wereldbeschouwing welke zij feitelijk bestrijdt en weerlegt.
De tegenstelling tusschen Christus en het officieele Christendom is
principieel. Christus baseerde het leven op het eeuwigheidsbesef en
de saamhoorigheid der menschen. Christus diende God in den
mensch, en eerde den mensch in God. Het officieele Christendom
is een aardsch machtsstreven dat voor geen enkel schandelijk cornpromis en voor geen enkele misdaad terugschrikt om zijn wereldsche heerscherspositie te bestendigen, zoozeer zelfs dat men de ge-
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schiedenis en het voortbestaan van de katholieke Kerk het volstrekte bewijs van de afwezigheid eener immanente gerechtigheid
in het wereldgebeuren heeft kunnen noemen.
Hoever dit corrupte compromis van het officieele Christendom met
de wereldlijke machten kan gaan, hebben wij o.a. in de laatste jaren
kunnen zien in Spanje, waar het barbaarsche geweld van de opstandelingen werd gesteund door de leugenpropaganda van het
episcopaat en het officieele orgaan van het Vaticaan, de Osservatore Romano. En dit uitsluitend omdat men de machtspositie
der Kerk wilde redden door het Geld, waartoe men gereede den
Christus verloochende.
Het gemak waarmee men in deze en tallooze andere kwesties de
geheele zoogenaamde Christenheid misleidt, en de afwezigheid van
een verontwaardigd protest van de groote menigte bewijzen dat
deze Christenheid geen ernst maakt met de beginselen welke zij
vormelijk beleidt, en dat zij dus insgelijks den Christus en het ware
Christendom verzaakt en verwerpt.
Er zijn steeds enkelingen geweest die tegen het verleugende officieele Christendom in opstand zijn gekomen. Het is steeds gemakkelijk geweest hen te bedwingen, of hen in de tragiek van den Christus
op te nemen, namelijk hen als dekmantel over de eigen schande uit
te spreiden.
Het boek van Henri Bruning, „Verworpen Christendom", is een
der beste requisitoirs welke tegen het bastaard Christendom zijn geschreven. Bruning's werk is een vurige aanklacht tegen de ontaarding van de Kerk, die het openlijk beleden en belichaamde beginsel
verzaakt om haar tijdelijke, aardsche macht te redden. Bruning
belicht opnieuw het werkelijke wezen van het Evangelic van Christus, en hij rukt verontwaardigd al het bijkomstige en tegenstrijdige
weg. Hij houdt het beeld van het oorspronkelijke, essentieele
Christendom tegenover het verworden officieele Christendom, en
toont daardoor aan dat het laatste een karikatuur van het eerste is.
Vervolgens tracht hij in het wezen van het oorspronkelijke Christendom door te dringen door middel van eenige boeiende dialogen met
belangrijke „figuren in en om het Christendom". Deze dialogen beginnen met een discussie met een tegenstander buiten het Christendom, Ter Braak. Ter Braak, evenzeer een intellectueele en ethische
hygienist als Bruning, zoekt de geesten te zuiveren door hen geheel
van het Christendom te ontsmetten. Van dit Christendom ziet Ter
Braak echter slechts het verworden gedeelte, het puin. Hij is niet
ontvankelijk voor de mystieke beleving van de Christelijke levensen wereldbeschouwing. Ter Braak bestrijdt de gedragingen en de
intellectueele concepties van de Christenen, maar hij blijft verwijl
derd van de mystieke ervaringen van het Christendom. De wreve-
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en de haat van Ter Braak in zijn bestrijding van het Christendom
doen dikwijls denken aan de ergernis van doove menschen over de
malle gebaren van musici wier muziek zij evenwel niet hooren.
In de andere dialogen van Bruning, met Teixeira de Pascoaes, over
mystiek Christendom, met Bernanos, over apostolisch Christendom,
en Maritain, over „toch arriveerend Christendom", dringt hij diep
door in de eigenlijke essentie van de Christelijke religie. Anton van
Duinkerken wordt gevoelig afgeranseld vanwege zijn „babbelziek
Christendom".
Het is heel jammer dat Bruning twee essentieele dialogen heeft
achterwege gelaten. Had hij discussies met Unamuno en Buonaiuti
opgenomen, dan zou zijn betoog volledig zijn geworden want deze
beide auteurs geven een persoonlijk en wezenlijk aspect in deze
kwestie. Unamuno's „Agonie van het Christendom" vormt met
Bruning's en Ter Braak's standpunt een dramatischen drieslag. En
Buonaiuti's studies over het Christendom behooren tot de voortreffelijkste en best gedocumenteerde verhandelingen over het wezen van de religie van Christus.
Het beste gedeelte van Bruning's boek is m.i. het gedeelte dat handelt over Luther. De wijze waarop Bruning de psycho-physiologie
van Luther's levensbeschouwing en optreden ontleedt, doet naar
een uitvoerig werk van hem over den hervormer uitzien. Wel moet
Bruning dan oppassen voor de gevaren waaraan zijn lyrisch subjectivisme hem blootstelt. Hij heeft de neiging eigen sentimenten,
wrok en gedachten in anderen over te dragen, en hen voornamelijk
uit zich zelf te verklaren.
Een zwak van dit over het geheel grootsche boek is Bruning's bitterheid, wrevel, ressentiment. Zijn toon van rancune — en als gevolg
daarvan grimmig dedain — klinkt hinderlijk door in zijn analyses
en aanklachten. In dezen strijd om waarachtige levenswaarden
moeten wij ons bevrijden van het, tenslotte onbelangrijke, leed en
onrecht dat ons wordt aangedaan. De mystici die zich in dezen
strijd hebben gemengd bezaten naast vlijmende satyre een speelschen ironischen toon, zonder den bijklank van eigen grieven.
J. BROUWER
EEN LEVENDIG BEELD VAN GIORGIONE
DE GROOTE ZORZI, DOOR C. EN M. SCHARTEN ANTINK
Wereldbibliotheek, Amsterdam; f 3.5o geb.
De keuze van een motief kan opzichzelf reeds vol beteekenis zijn.
Zeker voor den schrijver, die een „vie romancee" biedt, en niet
minder zeker, wanneer het onderwerp daarvan een schilder is. Men
kan het zich nauwelijks denken, dat de Schartens den oneven-
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wichtigen, verscheurden Greco kozen en zich het probleem van zijn
trots en martelaarschap zouden stellen, om de verklaring te vinden
voor de obsessie zijner onharmonische kunst, noch dat Vestdijk in
de eerste plaats geinspireerd zou zijn geweest door de liefelijke kleur
en den zachten weemoed van Giorgione.
Het melodieuze in den Venetiaanschen meester, wiens kunst muziek
is, moest hen zeker aantrekken, en misschien was het feit, dat hij de
initiateur van het „genre" mag worden genoemd, en landschapschilder voor zijn leerling Titiaan, hierbij evenmin zonder invloed.
Natuurlijk stelt Giorgione evenzeer een probleem. Men behoeft zijn
figuren slechts te bezien om te beseffen dat zij verder van tradities
staan dan die van zijn leermeester Bellini, en dichter bij het leven
der menschen om hem heen, die hij als mensch en kunstenaar dieper moet hebben gekend, en die hem meer moeten hebben gedaan;
men behoeft de landschappen slechts te zien, om te weten, dat hij ze
nog anders dan met de zinnen heeft ondergaan, — het genre-achtige tenslotte in zijn conceptie en compositie, waarbij de voorstellingen, meer dan die zijner voorgangers, gevallen worden die men
beleeft, doet hem kennen als een zoeker naar de uiting van een zeer
individueele bewogenheid. De Bijbelsche en klassieke voorstellingen
schijnen bij hem nauwelijks meer dan een voorwendsel, om de ervaringen van zijn eigen ziel vast te leggen.
Men kan zich dus begrijpen, dat zulk een kunst doet nadenken over
het leven van zulk een mensch, en men kan het evenzeer verklaren,
dat naturalistische romanciers, open voor psychologische (geen psychiatrische) vragen, het beeld van dit leven wilden oproepen.
Er is een vraagstuk, waarop wij bier maar niet diep in willen gaan:
welke van de schilderijen, achterin het boek als van Giorgione gereproduceerd, zijn inderdaad van zijn hand? Ik zie dat de schrijvers,
in de imposante lijst der geraadpleegde werken, ook het artikel van
Walter Pater „The School of Giorgione" vermelden. Zij weten dus
zoo goed als ik, dat de auteur van „The Renaissance" beweert —
op grond van toen recente onderzoekingen dat slechts een van de
aan Giorgione toegeschreven schilderijen „Het Concert" onbetwist
van hem is. Het is het laatste van de in dit boek weergegevene,
waarop de zanger met zijn edele gelaatstrekken, zooals de schrijvers
het noemen „omziet naar het Geluk" de ernstige monnik met de
viool de hand op zijn schouder legt, en een schoon jong edelman
achter hem tamelijk onbewogen voor zich uitkijkt. Het is, ondanks
het gemis aan een nader aangeduide ruimte, een genrestuk, het is
het, ondanks alles wat men er bij kan denken, en alles, waarnaar
de zanger om mag kijken.
Wij willen de overige werken, tot meerder genot van het voor ons
daaruit gereconstrueerde leven, liever aanvaarden. Uit het boven-
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staande heeft men kunnen zien, hoe de aard van Giorgione's kunst
alle aanleiding geeft om aan te nemen, dat zijn werken directe
reacties zijn op levenservaringen. Hij moet een dichter van het gemoed zijn geweest, meer dan een beschouwer. In dit verhaal laten
de schrijvers een meisje zich verbazen over het feit, dat Zorzi het
maanlicht schildert; hij schilderde ook het onweer, als achtergrond
voor een zoogende moeder, een arcadisch landschap als verblijf van
musiceerende mannen en vrouwen, en zette zijn drie filosofen tegen
donkere en indrukwekkende schaduwplans.
„Hij is de uitvinder van het genre," zegt Pater, „van die gemakkelijk
verplaatsbare schilderijen die niet dienen voor devotie, noch tot
allegorische of historische leering, — kleine groepen van werkelijke
mannen en vrouwen, te midden van passende meubelen en landschappen — brokken werkelijkheid, conversatie of muziek of spel,
maar verfijnd of geidealiseerd, tot zij schijnsels gelijken van een
leven van veraf." — „Van zulk een kunst", gaat hij voort, „die
sedert in de cultuur van den mensch zulk een groote rol heeft gespeeld, is Giorgione de initiateur."
Het is niet onjuist, ofschoon onvolledig, Giorgione een realist te
noemen, en de schrijvers van dit boek hebben hem geplaatst in een
reeele omgeving, het Venetie van zijn dagen, waarvan zij de geschiedenis die hij meebeleeft, beschrijven, de politieke van de toen
nog machtige, maar reeds tanende republiek, de sociale, met het
leven der burgers, hun troebelen en hun feesten, de verhoudingen
tusschen de schilders en hun vorstelijke of patricische opdrachtgevers.
Het verhaal begint met de aankomst van de koopvaardijvloot, en
eindigt met de pest, waaraan de schilder zelf ten offer valt. Men zal
het de auteurs stellig niet mogen kwalijk nemen (ook al zou dit
misschien in de neiging van dezen tijd kunnen liggen), dat hun beschrijving van de eerste oneindig veel overtuigender en uitvoeriger
is dan die van de laatste. Inderdaad is het verhaal van de aankomst
der vloot in deze groote handeldrijvende stad een meesterstuk van
levendigheid, schilderachtigheid en rijkdom van taal.
De bouw van zulk een verdichte biografie, en misschien in het
bijzonder een, welke zoo kennelijk zijn grondslagen ontleent aan de
interpretatie van nagelaten schilderwerken, kan nauwelijks anders
dan iets stelselmatigs behouden. Wij gaan van etappe tot etappe,
telkens met een nieuw document en een nieuwe verklaring in het
zicht. Ik voor mij geloof, dat bij schrijvers als de Schartens zelfs
nog in dit soort van werk toch altijd nog minder van zulk een
blootliggen van het schema sprake is dan bij anderen, die uitgaan,
niet van den mensch, maar van een theorie. lets van het wonder
der verrassingen van den scheppenden geest moest niettemin ont-
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breken. Een emotioneele achtergrond, gevormd door de levenslange,
ongelukkige liefde die zij den meester toedichten, maakt, ofschoon
fijn gepenseeld (als ik even door ons onderwerp tot zulk een beeldspraak mag worden verleid), dit gemis niet geheel en al goed.
Het zou intusschen volkomen onbillijk zijn, te vergeten dat er naast
het verhaal hier nog een zedenschildering en een karakteriseering
van den mensch uit dien tijd vereischt werden, en dat deze opgaven
voortreffelijk zijn geslaagd. De om Zorzi heen geschetste vrouwen,
vakbroeders, edelen en zelfs vorsten hebben leven gekregen, en
men heeft het gevoel, dat het een zeer fijne intuitie voor de kunst
in dezen tijd en dit land is, welke de schrijvers blijkbaar zoo goed
kennen en zoo innig liefhebben, die hen daartoe in staat heeft gesteld. Misschien zelfs zijn zij niet onbillijk, als ze, uit de bekende
zelfportretten van Diirer, tot ijdelheid besluiten. Dat hun sympathie
voor hem en zijn kunst geringer is dan die voor de Italianen en de
hunne, is niet alleen hun goed recht, maar schijnt wel onvermijdelijk. De heer en mevrouw Scharten hebben met dit boek stellig een
van de levendigste en minst aanvechtbare levens van schilders geschreven die ik ken. Ik geloof niet, dat iemand zal kennen zeggen:
dit is Giorgione niet, een critiek, die toch zoo Licht wordt geuit, en
zoo vaak ten minste een gedeeltelijke waarheid is.
CORNELIS VETH
VLAAMSCH—ZUID-AFRIKAANSE
GEESTESONTMOETING
CYRIEL VERSCHAEVE, VOORTREKKER-PAD
Brugge, „Zeemeeuw", 1938
Ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van de Grote
Trek in Zuid-Afrika, verscheen deze bundel opstellen van Cyriel
Verschaeve over enkele figuren uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis
en literatuur. Dr. E. J. M. Conradie gaf hierbij een inleiding voor
haar Afrikaanse landgenoten en Dr. P. J. Nienaber een kort artikel
over het leven en werk van Verschaeve.
In een krachtig Vlaams, met een directheid en hartstochtelijke
partijdigheid, die men in Noord-Nederland voorzichtigheidshalve,
wellicht uit overwegingen van internationaal-politieke aard, tegenover Zuid-Afrika schijnt afgeleerd te hebben, schrijft Verschaeve
hier o.m. over twee door hem zeer bewonderde Afrikaners : Kruger,
„den man die zijn geloof behield", en Christiaan de Wet, den onvergelijkelijken Boeren-Generaal.
Het is bijna vreemd in deze tijden nogeens te lezen van deze mannen, die — ware het niet dat hun politick en hun denkbeelden,
aangepast aan de eisen der tijd, nog levend zijn in Zuid-Afrika —
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zelfs voor de Afrikaners langzamerhand een bijna legendarisch
karakter moeten hebben gekregen: groten, die niet deel hadden aan
het politieke geschipper hunner dagen; die, gedreven door een, voor
het troebele begrip van onze tijd, wellicht even eenzijdig als hartstochtelijk geloof, met inzet van alles, „de goede strijd" hebben gestreden; mannen, die groot waren omdat ze eenvoudig, en eenvoudig omdat ze groot waren. Men denkt bij deze opstellen weer aan
de twee sonnetten aan Kruger van Boutens:
Is het dan waar, wat Been gelooven kon,
Dat nog menschschoudren boven wolken rijzen,
Menschoogen opzien in Gods simple zon?
Het merkwaardige van het opstel over den dichter Louis Leipoldt
— zeker een van de besten die over hem geschreven zijn — is het
feit dat Verschaeve, naar aanleiding van slechts de eerste twee bundels en enkele ongebundelde latere gedichten, niet slechts een
uiterst scherpe karakteristiek van deze persoonlijkheid kon geven,
maar, bij implicatie, conclusies voor de toekomst van dit dichterschap wist te trekken die voor een goed deel bewaarheid zijn geworden.
De enkelvoudige spanning van smart en vreugde in de verzen van
dezen, door den oorlog verslagen dichter, heeft Verschaeve zeer
scherpzinnig ontleed uit de ogenschijnlijk uiterst gecompliceerde en
vaak tegenstrijdige aandoeningen van den mens Leipoldt.
Als een sombere litanie — 66k voor deze onzekere tijden, waarin
de kleine volkeren van Europa hoe langer hoe meer bekneld raken
tussen het brute geweld en de mateloze arrogantie enerzijds, en de
van oudsher sluwe list en berekende hypocrisie anderzijds der grote
machten — klinkt de stem van Verschaeve, waar hij spreekt over de
machteloos verslagen Boeren-republieken van nu bijna veertig jaar
geleden: „Het had niet moeten zijn, dat de oorlog verloren
werd door helden van offervaardigheid, door menschelijke menschen, en dat de zege bleef aan de roovers, aan misbruikers van
kaffers tot speurhonden, aan uitbranders van hoeven, kelers van
runderen en schapen, kuddendrijvers van vrouwen en kinderen...
Het had niet moeten zijn... Het had niet moeten zijn, dat
heldhaftig strijden tot het bitter einde, slechts daarom niet de overmacht onder de knie kieeg, omdat die overmacht een kerkhof aanlegde van zes en twintig duizend vrouwen- en kinderterpjes..."
Indien men dit alles zonder bitterheid overweegt, heeft men nets
dan een droeve en ongelovige glimlach voor die staat die nu weer,
meer dan ooit te voren, voorgeeft te zijn de beschermer en veilige
toeverlaat der zwakken en kleinen! Het woord van Edmond
Rostand in zijn Ode a Kruger is vandaag nog letterlijk waar:
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„...Pardon pour l'Europe, Viellard!
Pour ces faux grands pays qui chantent et qui boivent
Et, perdus dans leurs appetits,
Ne sentent meme plus les lecons qu'ils recoivent
Des vrais grands peuples, les petits."
W. E. G. Louw
VAN CONVERSATIE- TOT ORAKELTOON
DR. HENDRIK WILLEM VAN LOON, DE MENS EN ZIJN
KUNST, INGELEID DOOR DR. C. P. GUNNING EN ONDER
ZIJN TOEZICHT VERTAALD DOOR CAREL TERVUEREN

N.V. Servire, Den Haag, zonder jaartal; f 7.50 geb.

Ten aanzien van het werk van Hendrik Willem van Loon heeft zich
de legende gevormd, dat het oppervlakkig geschreven is, dat de
schrijver er gewoonlijk maar zoo'n beetje met de muts naar gooit,
kortom dat zijn oeuvre al die eigenschappen bezit, waar de Nederlander in zijn degelijkheid verschrikkelijk het land aan heeft. Vlotte
journalistiek, voor het groote publiek, Amerikaansch : dat zijn dingen en eigenschappen, waar onze landgenooten heelemaal niet van
houden, als het om ernstige onderwerpen gaat. Niet causeeren,
doch preeken, dat is bij ons het wachtwoord, althans zoo denkt
men er in deskundige kringen waarschijnlijk nog over, vergetend,
dat de preektoon in het algemeen niet meer geslikt wordt door een
groot deel van ons yolk, met het gevolg, dat ook in ons land vraag
ontstaat naar „ernstige onderwerpen als ontspanningslectuur".
De radio, zij moge allerlei onaangename gevolgen voor de liefde
voor muziek met zich meebrengen, omdat men nu eenmaal niet
apprecieert, hetgeen men al te gemakkelijk verwerft, heeft althans
een goede zijde: men zet geen begrafenisgezicht meer, als men
een vroolijk stukje van Haydn of Mozart hoort, terwijl Beethoven
en Bach die rare reputatie van „zwaar te zijn" langzamerhand
beginnen te verliezen.
Van Loon kunnen wij in dit verband als de „radio" van de schilderkunst beschouwen, hij opent die dikke ijzeren deuren met roestige
scharnieren, waar alle goede schilderijen achter verborgen zitten
door een op vriendelijken toon gesproken : „Sesam open u" en als
wij dan ook eenige opmerkingen omtrent zijn werk maken, dan is
dat niet omdat wij in principe geen groote bewondering hebben
voor zijn pioniersarbeid (begrijpelijk te zijn zonder in oppervlakkig
en cyclopedisch gewauwel te vervallen), maar omdat wij willen
bewijzen, dat de opgave, welke hij zich gesteld heeft bovenmenschelijk moeilijk is.
Een van de sympathiekste eigenschappen in dit boek is, dat de
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persoonlijke opvattingen van den schrijver er in tot uiting komen,
dat men merkt hoe vooral schilderkunst en muziek zijn liefde hebben, tallooze uitlatingen vindt men, waaruit blijkt, dat bier een
enthousiast aan het woord is, die zijn enthousiasme wenscht over
te brengen aan medemenschen, die nog niet weten hoeveel plezier
men op deze wereld kan hebben buiten taartjes en auto's of althans
buiten een hoofdschotel van taartjes en auto's. Dit persoonlijk
element, op zichzelf plezierig en gevaarlijk, verleidt den schrijver
tot zekere apodictische uitspraken, die den niet zoo erg welwillenden criticus er toe kunnen verleiden hem oppervlakkig te noemen,
terwijl zij juist uit een neiging grondig te willen zijn, niet er omheen
te willen zeilen, zijn ontstaan.
Dit blijkt bijv. duidelijk bij zijn theorie omtrent het ontstaan van
den beroemden „archaischen glimlach". Wij citeeren:
„De archaische glimlach, die wij bij heel oude beelden de ganse
wereld door vinden, was in werkelijkheid niet bedoeld als een
glimlach. Vaak was zij bedoeld als een uiting van diepe smart.
Maar de arme beeldhouwer wist niet goed hoe hij dit uit moest
beelden, met het gevolg, dat al zijn beelden zoo'n beetje glimlachen. Wanneer ge ooit geprobeerd hebt portretten te tekenen,
zult ge weten wat ik bedoel. De neus is gemakkelijk. De ogen zijn
moeilijk, maar niet te moeilijk. De mond is wel het moeilijkste van
alles. Alleen een kunstenaar van de eerste rang zal erin slagen een
mond goed te tekenen of te schilderen. Wanneer hij niet eersterangs
is, is onveranderlijk die lichte, onnozele glimlach het gevolg, die
wij alien kennen van de Mona Lisa."
En even verderop: „De oude Leonardo was een groot architect en
een uitmuntend tekenaar, maar evenals vele vooraanstaande
zwart-wit kunstenaars, geen groot schilder. Die droefgeestige glimlach van zijn „eeuwige vrouw" was een voorbeeld van schildersonhandigheid. Leonardo deed wat hij kon, maar evenals de beeldhouwers uit het Vroeg-Egyptische tijdperk en de Griekse Middeleeuwen (en onze eigen kinderen) bleef de techniek — het kunnen —
beneden zijn willen."
Dit nu lijkt mij evidente nonsens. Wanneer de archaische glimlach
gebrekkige techniek zou moeten verraden, dan moesten er heel wat
meer schilderijen zijn, waarop deze te zien zou zijn, dan er werkelijk
bestaan. Elke schilder zou een periode van „archaische glimlachen"
moeten meemaken, evenals elke beeldhouwer. Naar mijn schatting
zou het aantal werken, dat dezen glimlach vertoonde minstens (en
dan nog laag geschat) Io % moeten bedragen. Maar wij vinden
hem alleen maar bij Leonardo en bij de Grieken, min of meer
ook bij de oude Egyptenaren, verder nergens. Aangenomen, dat
Leonardo een goed teekenaar en een slecht schilder was, zouden
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wij in zijn teekeningen geen archaische glimlachen mogen aantreffen, althans volgens de theorie van Van Loon. Dit is niet waar:
in de teekeningen komen wij in bonte rij archaische glimlachen en
„technisch-juiste" glimlachen tegen. Bovendien is het niet waar,
dat op alle schilderijen van Leonardo die archaische glimlach voorkomt: als wij de Verkondiging in Florence en de Ferroniere in
het Louvre buiten beschouwing laten, omdat men wel eens gezegd
heeft, dat deze niet van Leonardo zijn, dan blijven in ieder geval
de Grottenmadonna, Bacchus en de figuur van Maria in het schilderij Anna, Maria en Christus over.
Als wij nader ingaan op de epidemie van onkunde, die volgens Van
Loon zoo rondweg tot en met de zesde eeuw in Griekenland gehcerscht heeft, dan zien wij meteen, waar de schrijver zijn theorie
vandaan heeft. Men neemt immers algemeen aan, dat de Grieken
zich slechts langzaam en met moeite losgemaakt hebben van het
principe der frontaliteit, voortkomend uit de omstandigheid, dat
de eerste beelden tegelijk de functie hadden van pilaren. Daar
komen dan die mond met opgetrokken lippen en het gezicht met
uitstekende wangen, alsmede de armen, die aan het lijf geplakt
blijven bij. Deze typische „archeologen-theorie" van het einde der
negentiende, begin twintigste eeuw mag prachtig zijn voor lieden,
die van meening zijn, dat we steeds vooruitgaan en dat men primitiviteit gelijk mag stellen aan onkunde. Het is merkwaardig, dat
men ten opzichte van de Grieksche beeldhouwkunst nog steeds de
meening aanhangt van een aantal mannen, die zonder twijfel met
vecl vaardigheid een aantal kunstwerken hebben uitgegraven, maar
die verder evenveel verstand van kunst hadden als een andere
willekeurig gekozen groep van belangstellende leeken. Men mag
evenmin als voor andere perioden in de beeldhouwkunst in dit geval
aannemen, dat een stijlverandering een verbetering met zich meebrengt.
De glimlach van de kouroi en korai was wellicht „primitief", maar
de intelligente atheist kan op dezelfde wijze het woord „geloovig"
gebruiken in de wetenschap, dat hij misschien weet wat hij gewonnen heeft, maar niet, wat hij verloren heeft, terwijl hij reeds aan
ziet komen, dat hij weldra niet meer zal weten, wat hij gewonnen heeft en langzamerhand zal gaan beseffen wat hij verloren
heeft. Her klinkt een beetje sophistisch, maar de kern van de zaak
komt hier op neer, dat elke stap vooruit tevens een stap terug is en
dat in het geval van de archaische beeldhouwkunst het verlaten
van de archaische vormen gepaard ging met een verlies aan intensiteit, een verlies aan „geloof". Zoo beschouwd mogen wij den
archaischen glimlach gerust primitief noemen, wel to verstaan: in
opvatting. Anders ligt de zaak als wij de kwestie zuiver technisch
35
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bekijken en van onkunde spreken, zooals Van Loon dat doet. In de
eerste plaats dan: de archaische glimlach wordt, en dat hebben ook
de archeologen reeds gezien, niet alleen veroorzaakt door den mond,
zooals de schrijver wil beweren. In de tweede plaats is het ondenkbaar, dat een yolk van beroepsbeeldhouwers tweehonderd jaar noodig zou hebben om zich in technisch opzicht te ontwikkelen en Van
Loon maakt hier de fout, dat hij onkunde verwart met traditie. In
de derde plaats, en dit is vooral duidelijk te zien, als men de korai
van de Acropolis stuk voor stuk bekijkt, is deze archaische glimlach
steeds anders, steeds gevarieerd.
En nu zal men misschien willen zeggen, dat het allereerste beeld van
den allereersten Griekschen beeldhouwer misschien een archaischen
glimlach vertoonde, omdat deze kunstenaar geen raad wist met den
mond van zijn schepping. Dat is een theorie, die waar kan zijn en
niet waar kan zijn. Als ze waar is, wordt hiermee niet verklaard,
waarom de volgende beeldhouwers die „fout" niet gecorrigeerd
hebben, tenzij men aanneemt, dat deze fout door hen als een
deugd werd beschouwd en zij alle mogelijke moeite deden de expressie die hun beviel te behouden. Want waarom veranderden zij
wel kleeren en kapsel, ja zelfs de houding, doch lieten zij het gezicht in het kader van hun persoonlijke opvatting aansluiten op de
eens gekozen gelaatsuitdrukking? Waarschijnlijk omdat deze expressie voor hen in waarheid iets bovenmenschelijks had, toevallig
ontstaan voor mijn part, zooals elke flits van genialiteit op toeval
of goddelijke ingeving berust.
Ik ben even op deze „vergissing" van Van Loon doorgegaan,
een vergissing die inderdaad getuigt van een zooal niet oppervlakkigen, dan toch eind negentiende-eeuwschen, historisch-materialistischen levenskijk, die zoo gevaarlijk is bij het „verklaren" van
verschillende kunstrichtingen. Ik houd van het historisch-materialisme om zijn optimistischen klank, zijn onverzettelijk vertrouwen
in de toekomst van den mensch. „Als de arbeidsuren naar korter
worden," belooft Van Loon op bldz. 79, „clan wordt nog 99 % van
het menschdom geboren als ezels," antwoord ik. „Over honderd
jaar zal de muziek van Beethoven misschien voorkomen op enkele
concert-programma's als een soort muzikale merkwaardigheid,
maar het publiek zal over zijn symphonieen net zo denken als nu
over de werken van Pergolesi en Kuhnau," zegt Van Loon op bldz.
167 en dan: „De kunst is even vergankelijk als het leven zelf." Maar
het leven is niet vergankelijk, zoolang er menschen zijn en de
uiting van een groot man veroudert niet, omdat groote mannen uitzondering zijn.
Men begrijpe mij goed : ik verlang van Van Loon geen objectiviteit,
integendeel, dit boek is juist voor een groot deel zoo sympathiek,
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omdat het een persoonlijke meening geeft en omdat men over
dingen waarvan men houdt persoonlijk moet schrijven: de schrijver
mag George Sand geen geschikte echtgenoote vinden voor Chopin
en hij mag de Taj Mahal vergelijken met de Brooklyn-bridge, ook
mag hij in twee teekeningen, waarop hij de musici en de schilders als
bergenvoorstelt, Beethoven een hoogeren top toebedeelen dan Bach
en Handel of de allerminiemste heuveltjes Filippo Lippi, Botticelli,
Mantegna en Fra Angelico geen kans geven naast reuzen als Hals,
Tintoretto, Veronese en Van Dijk, maar hij mag de moderne kunst
van 1900 of niet uit zijn boek laten of met een paar schampere
woorden over „snobisme" afdoen en zijn boek „The Arts" noemen
en evenmin mag hij in conversatie-toon een aantal aperte onjuistheden zeggen met het air van een aartsvader, die alles begrepen en
alles vergeven heeft. Het gevaar van den conversatietoon is dat
men gedwongen is zijn meening zonder argumenten weer te geven
en dus gauw in een soort orakeltoon vervalt, die wel vlot is, maar
tevens oppervlakkig aandoet, omdat elke objectiviteit zoek schijnt
te zijn. En toch : men mag zoo hier en daar spinnijdig worden om
dit werk, door alles been hoort men iemand spreken met wie men
luid en ongeduldig en onbeleefd zou willen debatteeren, omdat hij
liefde heeft voor datgene, wat ons alien aan het hart gaat.
R. BLIJSTRA
TSJAJKOWSKIJ
CATHERINA VON DRINKER-BOWEN UND BARBARA VON
MECK, GELIEBTE FREUNDIN, TSCHAIKOWSKYS LEBEN
UND SEIN BRIEFWECHSEL MIT NADEZJDA VON MECK

Paul List Verlag, Leipzig, 1938

NINA BERBEROWA, TSCHAIKOWSKIJ, GESCHICHTE EINES
EINSAMEN LEBENS

Aus dem russischen ubertragen and bearbeitet
von Leo Borchard, mit 8 Bildern
Gustav Kiepenhauer, Berlijn

Peter Tsjajkowskij behoort ongetwijfeld tot de Russen, wier naam
wereldwaarde bezitten. Er zal ternauwernood een muzikaal mensch
bestaan, die niet vertrouwd is met de schepping van Tsjajkowskij.
Maar zoo bekend als zijn muzikaal werk is, over zijn persoonlijkheid
wist het groote publiek zoo goed als nets. Weliswaar is omtrent 1900
in Rusland de groot opgezette biografie in drie deelen van Tsjajkowskij van de hand van zijn broer Modest verschenen, maar deze
schildering van zijn leven kon, ondanks het liefderijke schetsen van
vele bijzonderheden, geen onmiddellijk, volledig levensbeeld van
den grooten musicus geven, omdat zij juist de feiten bewust ver-

54 0

CRITISCH BULLETIN

heimelijkte of verheelde, die voor de innerlijke ontwikkeling van den
mensch en musicus Tsjajkowskij van beslissende beteekenis zijn geweest. En tot deze feiten behoorde in de eerste plaats de bijzondere
vriendschapsverhouding van Tsjajkowskij met Nadezjda von Meck,
zijn „geliefde vriendin".
Van deze verhouding hebben slechts heel weinige ingewijde vrienden van Tsjajkowskij geweten (onder hen ook zijn broer Modest),
totdat bijna een halve eeuw na zijn dood de briefwisseling van hen
beiden in Leningrad in 1935 werd ontdekt en dadelijk door de
Staatsuitgeverij werd gepubliceerd.
Deze briefwisseling, die leven en werken van Tsjajkowskij in een volkomen nieuw licht stelt, hebben de schrijfsters van de beide hier
genoemde boeken gebruikt. Zoowel Nina Berberowa als ook Catherina von Drinker-Bowen en Barbara von Meck hebben van het bijzondere materiaal van de briefwisseling ten voile partij getrokken en twee opmerkenswaardige bijdragen tot de biografie van
Tsjajkowskij geleverd.
Berberowa heeft daaruit een spannende roman gemaakt, een „biographie romance". Zonder in de onmetelijk diepe zieleschacht van
den grooten musicus of te dalen, heeft zij een ongemeen levendig
beeld van dat tijdperk en van het milieu ontworpen, waarin Tsjajkowskij was geplaatst en dat hij niet kon ontloopen: de Russische
„ambtenaarsadel" en de Russische muziekboheme. Op een licht
voortglippende manier gelukt het aan de schrijfster ook een beeltenis van Tsjajkowskij te schetsen, die eerder op een gekleurde
sepiateekening dan op een groote olieverfschilderij gelijkt. De tragische diepte van de levensproblematiek van dezen onbetwistbaar
grooten kunstenaar wordt hier slechts aangeduid, niet aan den dag
gebracht.
Geheel anders is het bock, dat onder den zonderlingen titel „Geliefde Vriendin" is verschenen ( met den ondertitel Peter Tsjajkowsky en Nadezjda von Meck). Aan de beide in Amerika wonende
schrijfsters (het bock is eerst in het Engelsch in Amerika verschenen)
is het gelukt aan de hand van de gevonden briefwisseling een door
ware geestdrift gedragen en van diep doorvoelen van het ontzaglijk
ingewikkelde zieleleven van Tsjajkowskij getuigende uitbeelding
van die eenige „zielevriendschap" te geven. Dit bock is geen biografie van Tsjajkowskij. Het is een buitengewone bijdrage tot het
vraagstuk van het muzikale scheppen en tegelijk een verrijking van
onze kennis omtrent het innerlijk van Tsjajkowskij. De hartslag van
onmiddellijk beleven en ervaren geeft aan deze uitbeelding een
wonderbare zielewarmte. En ook waar de uiteenzettingen van de
schrijfsters zich meer in het algemeen verwijden, ook daar ontwaart
men, dat de „methode van het inzicht" bier liefde is, liefde voor den
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musicus en mensch Tsjajkowskij, liefde voor Rusland en zijn ondoorgrondelijke ziel. Want hierop moet met alle beslistheid de nadruk worden gelegd: ondanks zijn occidentalisme, ondanks invloed
door de Europeesche beschaving en cultuur, muziek en kunst, was
en blijft Tsjajkowskij door en door Rus.
De levensroman van Tsjajkowskij heeft iets geheimzinnigs, iets onbegrijpelijks, wonderbaarlijks. Door Nikolaj Rubinstein hoort mevrouw von Meck de „rijkste vrouw uit Moskou", die als weduwe
met haar elf kinderen en een groote hofhouding van bedienden een
huis van 52 kamers bewoont, van het bestaan van Tsjajkowskij, die
destijds juist professor aan het pas opgerichte Conservatorium is geworden. Zij schrijft aan hem. Hij antwoordt. Er ontspint zich een
briefwisseling, die dertien jaar lang zou duren. Uiterlijk houdt mevrouw von Meck, de bezitster en medebestuurster van een eindelooze spoorlijn, die van Moskou tot in den Oeral leidt, als dame van
de wereld, zich „binnen de koele grenzen van een vereerster."
Maar verborgen voor het openbaar bloeit haar liefde. In oogenblikken van haar hartstochtelijk verlangen, dat haar alle zelfbeheersching doet vergeten, vermengt zich in haar brieven de aanbidding
voor de muziek met de liefde voor hemzelf. De „goddelijke tonen"
grijpen haar geheele wezen aan, brengen haar brein tot exaltatie.
„Mijn lieve, vergode vriend..., ik schrijf u in een toestand van zulk
een rocs, in zoo'n extase, dat mijn ziel er van overvloeit en ik bang
ben bijna ziek te worden". „Mijn God", schrijft zij aan hem na de
ontvangst van de vierde symphonie, die hij aan haar heeft opgedragen, „hoe hebt u alles uitgedrukt: de ellende van de wanhoop,
het sprankje hoop, smart en droefheid, alles, alles, wat ik zelf in het
leven heb gesmaakt en wat mij deze muziek als uitdrukking van
mijn leven en mijn gevoelens nader brengt en dierbaar doet zijn."
Spontaneiteit! Dat is het meest karakteristieke voor haar brieven,
waarvan de schaal van de diepste depressie tot de juichende extase
reikt, waarin liefde, vergoding, zorg, weemoed, vuur, hartstocht,
goedheid, doorvoelen, zich tot een stralenkrans verdichten om den
beminden mensch.
„Den geheelen nacht droomde ik van u. Gij waart zoo goed, mijn
hart vloog u tegemoet. Wat is het een geluk te voelen, dat ik u bij mij
heb, „que je vous possede". Als u eens wist, hoe ik u liefheb. Dat is
geen liefde meer, dat is aanbidding, vergoding, vereering."
Als een roode draad loopt deze liefde door haar leven, niet te vervullen en eenzaam. Zij vond haar eenige uitdrukking in deze brieven en haar eenige werkelijkheid in het leven in zijn nabijheid.
De brieven van Tsjajkowskij zijn van een geheel anderen aard:
volgens den uiterlijken vorm veel koeler, maar innerlijk van overvloeiende dankbaarheid en innige verbondenheid. Nadezjda von
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Meek is de eenige tegenover wie hij openhartig en zonder voorbehoud is, aan wie hij zijn intiemste geheimen kan toevertrouwen,
zonder gevaar te loopen, verkeerd begrepen te worden. Maar een
geheim, het allereerste geheim van zijn leven durfde hij niet eens
aan zijn „geliefde vriendin" toe te vertrouwen: het geheim van zijn
ziekelijken aanleg. Hij leefde in doodelijken angst, dat zijn aanleg
aan de wereld bekend zou worden, want hij wist: voor deze soort
menschen was er in het toenmalige Rusland geen plaats.
Hoc meer hij zich bewust werd van zijn scheppende bekwaamheden, des te heftiger wraakte hij de zoogenaamde wereld. En deze
grocicnde verwijdering van de wereld ging hand aan hand met de
groeicnde vriendschap voor haar, die zich tot een waar zieleverbond vormde. Nooit hebben zij elkaar leeren kennen of een woord
met elkaar gewisseld, zij zagen elkaar slechts van verre enkele
malen in hun leven. En toch kon Tsjajkowskij schrijven: „Als op
een millioen menschen een enkele komt zooals u, dan is dit al voldoende om aan de menschheid niet te wanhopen."
Tsjajkowskij vond bij zijn geliefde vriendin elke denkbare hulp in
alle levensomstandigheden, maar dit zieleverbond werd niet door
geld vergiftigd.
Het boek „Die geliebte Freundin" is veel meer dan alleen de geschiedenis van een bijzondere zielevriendschap van twee door de
muziek bezeten, oneindig eenzame menschen: het is tegelijk een
panorama van het muzikale Rusland van de jaren 7o en 8o met
den heftigen strijd van meeningen en sympathieen, in welker middelpunt Tsjajkowskij staat.
Aan de beide schrijfsters van dit kostelijke boek komt de dank toe
van iederen vereerder van de muziek van Tsjajkowskij en van de
Russische cultuur. ALFRED HACKEL
IN DEN BAN VAN MONTMARTRE
FRANCIS CARCO, MONTMARTRE A VINGT ANS
Albin Michel, Paris, 1938
Montmartre toen hij twintig jaar was! Francis Carco is in 1883 geboren. Hij schrijft dus over Montmartre van het jaar 1903. En dan
denk ik aan het vreemde langs elkander glijden der geslachten.
Nog niet eens over het mysterie van hen die voor ons kwamen of
na ons volgen. Maar waarmee we gedeeltelijk de weg afleggen. Ik
was toen al geboren, ik was een kind, en ik wist van dit alles, dat
reeds mijn tijd was, niets. En misschien voedde het mij, zonder mijn
weten. Ik draag de herinnering aan wat m'n vader beleefde toen
hij twintig was. Ik weet het uit de melodietjes die hij neuriede. Uit
z'n glimlach als hij iets van z'n jongelingsjaren herkende. Ik draag
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de herinnering van mijn eigen adolescentie. Maar wat er gebeurde
toen ik toch al leefde, ik weet het niet. En daarom doet het goed
te droomen over het „rosse" leven van Montmartre dat Carco
beschrijft. Laat me dit „banale" woord gebruiken. Er zijn banale
woorden, dieper van kleur dan oorspronkelijke. Waarom dan juist
Montmartre en het leven van artiesten, bohemiens, „poetes maudits", snollen en apachen? Men moge niet vergeten dat het naturalisme misschien de eenige „romantiek" is die gelukte, omdat alleen
in de wereld die het naturalisme beschreef, de uiterlijke romantiek
waar is. In onze wereld is de romantiek heel waarachtig, maar
hoofdzakelijk innerlijk. En we kunnen toch niet alleen met het
relaas van „innerlijke gebeurtenissen" onze verbeelding bevredigen.
We willen ook niet over romantische dingen hooren vertellen die
we niet geloven als in den tijd der romantiek „proprement dit". Er
blijft ons slechts als ware romantiek dat waarvan het naturalisme
vertelde.
Ik wil wel bekennen dat dit nieuwe memoiren-boek van Carco
niet zulke heel scherpe contouren kan hebben. Voor een week of
drie heb ik het gelezen. En heel moeizaam duiken in mime verbeelding de figuren van dit werk weer op. Maar de sfeer er van
wiegt mijn droom, zoodra ik 't boek weer oproep. Carco behoort
niet tot die schrijvers, die door een bepaald boek recht op hun
plaats hebben. Hij, de beschrijver van de „pegre", van het kleurige
„plebs" en de „artistes loqueteux", heeft recht op zijn plaats door al
zijn boeken te zamen. En in al die boeken te zamen mag dit nieuwe
werkje „Montmartre a vingt ans" meeklinken, zonder zelfs een
nieuwe noot te brengen, zonder zelfs wanden te bezitten die het
afscheidt van de andere Montmartre-boeken van den schrijver.
Maar wilt u het geheel kennen, dan kunt u ook gerust „Montmartre
A vingt ans" opnemen. Ik zou niet de beschrijver van altijd de
zelfde kring willen, noch kunnen zijn. Stefan Zweig zei me eens :
„Als ik een boek over een historisch tijdstip of een bepaalde kring
heb geschreven is 't daarmee uit. Ik kan er niet op terug komen."
En misschien omdat ik niet tot die trouwe, charmante maniakken
behoor — die men niet moet vereenzelvigen met hen die om praktische redenen een bepaald genre exploiteeren — houd ik juist van
hen, die „altijd over 't zelfde" schrijven — wat ik als een zoete,
stage waanzin beschouw.
Carco komt van 't eiland Nieuw-Caledonia in de Indische Oceaan
als jonge man te Parijs, gaat onmiddellijk onder in Montmartre,
duikt er weer boven, wordt volwassen, wordt er beroemd en kan
er niet van weg. Een van m'n meest typische menschenherinneringen is deze : Bij een station heb ik een kruier gekend. Toen hij
te oud werd, werd hij gepensionneerd. Maar hij kon het station

544

CRITISCH BULLETIN

niet missen en ook na gepensionneerd te zijn, verzuimde hij er geen
dag en van negen uur tot zes uur bleef hij den schoenpoetser voor
het station gezelschap houden.
Het Montmartre van 1903 is niet te verschillend van dat van Henri
Murgers „La vie de Boheme" (1851). Alleen laat Carco zien dat
het direct grenst aan de wereld der prostitutie, der gevangenis en,
maar dat was ook al in Murgers tijd, aan het stadsziekenhuis.
Er wordt, wanneer Carco de balans opmaakt, meer geleden dan
gelachen en gespot — de honger is de groote vijand van de artistieke boheme, en als ten tijde van Villon, in wien Carco den voorvader van alle poetes miseres ziet — het groote licht is het verlangen
naar de bevrediging van de leege maag en het moede lichaam.
Dan sla ik het bock maar weer op, om mijn geheugen te sterken en
denk aan wat Carco van de schilders Pascin en Daragnes, van de
schrijvers Mac Orlan en Max Jacob, van Katherine Mansfield vertelt. Het is belangrijk voor iemand die weten wil wat er te Parijs
gebeurde toen men elders nog een kind was. Poetischer dan de herinneringen van Leon Daudet (Paris Vecu) maar lang niet zoo
kernachtig. Het schilderachtigste van dit bock, het blijvendste zijn
niet de opgeroepen personen noch de geschetste avonturen, maar
de stemmingen.
Des avonds bij „Frede", in „Le Lapin" boven op het oude Montmartre, waar romantiek en misdadigheid elkaar betasten, „au son
de l'accordeon".
De regen boven Montmartre hoort men kletteren : „Sous la pluie qui
zebrait les lumieres et faisait briller les paves, it epiait les ombres de
la rue. Dans un bar, derriere les carreaux embues des formes vagues
se devinaient. Une de ces ombres sortit du bar a notre approche,
elle devait attendre son compagnon. —" Op sommige bladzijden
beleeft men het Montmartre van den loop der tijden, en met zijn
eeuwige gelijkenis. Ik wil gaarne zulk een passage vertalen: „Vanaf
de Rue Caulaincourt zagen alle ateliers van de vrienden uit op lietzelfde beeld; het deed sommigen van ons aan de zee denken en
aan haar fijne, natte nevels, anderen aan boschhoeken, waar boomen
terneerlagen te midden van dampende veenpoelen en de koude
Novemberwind de rookwolken in de lengte rekte. Het was somber.
Dat schouwspel riep in m'n herinnering de dagen wakker, waarop
ik maar aldoor in bed bleef, om bronchitis te vermijden. De motregen kletterde tegen de ruiten; de wind huilde en schudde de dakbedekkingen van ijzeren platen en de windhaantjes. Men dacht aan
Laforgue, aan Verlaine... maar helaas het regende niet alleen over
de stad. Door reten, die men nooit volkomen kon dichtstoppen,
regende het in de kamer waar zich plassen vormden die zich over
de vloer in dunne, geniepige gootjes uitspreidden. Als men zich
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wilde aankleeden, moest men er over heen stappen om zijn voeten
niet nat te maken." Men hoeft aan een beschrijving van het innerlijk
van Montmartre niet veel te overdrijven om het pathetisch en
zelfs tragisch te maken. Dat doet Carco dan ook niet. Hij heeft vele
voorgangers. Ik denk aan versregels van Verlaine, aan — al beschrijft hij een andere buurt — het verleidelijke, zachte na naturalisme van Charles Louis Philippe en men kan dan zeggen dat Carco
een melodie heeft aangehouden. Montmartre mag niet ophouden
te zingen, zoomin als het ophoudt te martelen en te liefkoozen.
Goed dan ook, dat het zijn gevangenen heeft, als Carco, die van
niet anders meer weet dan van haar!
SIEGFRIED E. VAN PRAAG
EUROPEESCHE TRAGEDIE IN HET KLEIN
CARL ZUCKMAYER, PRO DOMO
Schriftenreihe „Ausblicke", Bermann-Fischer, Stockholm, 1938
„Wij verweren ons tegen den ondergang, wij strijden om ons bestaan, wij willen leven: maar in een vrije, menschwaardige wereld.
Waar deze wereld wordt voorbereid, waar de adem gaat tot haar
zin en haar lucht : daar staat ons huis, daar staat onze zaak op het
spel..." Het is de verzuchting, het verlangen, de leuze van schier
alien, die in deze jaren hun land hebben moeten verlaten en dakloos dolen, zoekend naar een nieuwen grond, waar zij voet kunnen
vatten, vrij denken, vrij zijn, aloude voorwaarde tot het geluk.
Trieste beschouwingen zijn het, die Carl Zuckmayer flier te boek
heeft gesteld: pro domo, pro patria, pro vita, pro arte, pro mundo.
Dat eerste hoofdstuk, die hartstochtelijke kreet: „Een mijner grootvaders was Jood; geen trouwer Duitscher was denkbaar; ook ik
voel mij van mijn vroegste kinderjaren of en door alle levensgraden
heen, naar aard, taal, omgang, opvoeding en neiging altijd en ondubbelzinnig als Duitscher!" —is, in de sobere schildering juist van
dien strengen ouden man, wel een der beste. Maar dan gaat de
jeugd verloren, op een dag, dat de familie in Duisburg, waar Carl
(zeventien jaar oud) met een dienstmeisje vrijt, door het uitbreken
van den oorlog wordt verrast. Voor al wie jong is in Duitschland
ontlaadde zich een „drang naar de catastrofe", een revolutionnaire
zielstoestand. Als de vrijwilliger van 1914 van het front terugkeert,
moet er een nieuw land, een nieuwe wereld worden opgebouwd.
Daarvan ook vertelt Zuckmayer: van het idealisme, dat schijnbaar
velen nog in zijn macht had: „Wij zochten het stoutmoediger
avontuur in den geest en ons wapen was, dat wij zelf ongebroken
waren." Toen de landsknechtenromantiek staatkunde werd, moest
deze jonge vergeestelijking, deze droom van een wereld van schoon-

54 6CRITISCH BULLETIN

heid, moest het spelen van fantastische theaterdichtsels met aardappelen als personen — midden daarbij werden eens de kinderen
zelfs zoo angstig, dat zij wegliepen: deze episode is kenschetsend —
ophouden.
Want alles was veranderd, doch de schrijver niet. Nog zocht hij een
weg naar de onbezwaarde gedachte, nog ontwerpt hij (dezen winter
werd het te Zurich opgevoerd) een tooneelstuk met groote vleugelkracht over den Zweedschen zanger Bellmann, nog wil hij een
band zoeken tusschen „Deutschtum" en „Weltbiirgertum", blijven
gelooven aan wat wij alien wenschen: schoonheid, waarheid, menschelijkheid. Het spelende van zijn stijl, aanvankelijk zoo licht als
dat jong-zijn en onbezorgd ginds in Mainz, wordt drukkender,
pathetischer, hymnischer. Vlucht voor zwaarmoedigheid! Want er
is over een boekje als dit zoo weinig te schrijven: het ligt daar en wij
lezen het en dan opeens knijpt het ons de keel toe; omdat wij door
die bladzijden been, door die schuldelooze verdediging van het
eigen ik, door dat zoeken naar verbreeding, over heel de wereld uit,
wijl nu ook zelfs de verbinding met dat kleine stukje Oostenrijk,
waar zijn huis stond, is weggeslagen, bier juist, strikt ompaald,
de uitdrukking zien van onze Europeesche tragedie, de instorting van
een cultuur. U. HUBER NOODT
DE STROOM UIT HET NOORDEN
HARALD HORNBORG, PREDIKER IN DE EENZAAMHEID VERTAALD DOOR N. BASENAU-GOEMANS
Amsterdam, J. M. Meulenhoff ; f 3.90 geb.
Zoo langzamerhand is het in Nederland mode geworden om romans,
voornamelijk Scandinavische, geillustreerd, in zoo groot mogelijk formaat en vooral in een duidelijke, prettig leesbare druk, als
een soort prentenboeken voor groote menschen, vertaald in den
handel te brengen.
Het kind in ons kan zich in een bepaalde stemming soms moeilijk
aan de charme onttrekken van zulk een goedig en aantrekkelijk (?)
verpakt lees-artikel, dat eenige uren aangenaam tijdverdrijf belooft.
Maar men vraagt zich wel eens of of men niet al te gretig geneigd is
voor de verleiding te zwichten om het pad der serieuze litteratuur
te verlaten en dat van het gemakkelijk amusement in te slaan.
Het succes van met name de Zweedsche litteratuur ten onzent is een
verschijnsel, dat zijn bedenkelijke zijde heeft. De bekende „sprookjesachtigheid" heeft onder het nuchtere Hollandsche yolk vele harten veroverd. Daarnaast kwam een opmerkelijk realisme op, dat
om zijn sociale tendenzen weerklank vond. Voor een werk, waarin
zich het sprookjesmotief aandient, verweven met een fond van
degelijken, noordelijken werklijkheidszin, biedt Zweden, het groote,
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dunbevolkte land, zich uitrekkend over de meest verscheiden streken
met aanmerkelijke bevolkingsverschillen, van alle landen der wereld
wellicht de beste kansen. Een zekere inkorting van hun vleugelslag
is niet vreemd aan het verkoopsucces van die schrijvers, die deze
kansen hebben weten uit te buiten. Zonder nu precies te zeggen,
dat zij zich aan de behoeften van een op ontspanning belust publiek
hebben aangepast, moet men toch constateeren, dat weinigen van
hen boven de normen eener conventioneele psychologie uitrijzen.
Ook Harald Hornborg doet dat niet zeer in zijn „Prediker in de
Eenzaamheid", alleen weet hij zijn figuren, die van het midden der
18e eeuw zijn, ook werkelijk onvervalscht in die eeuw te situeeren.
Het is hem zeer zeker gelukt ons, afgezien nog van de menschen,
te doen gelooven in een achttiende-eeuwsche Finsche uithoek, nabij
de Russische grens, waar de gestaartpruikte kasteelprediker Ryselius in een sombere, verlaten gemeente belandt als opvolger van
Tarvolander, een aan de drank verslaafden boerendominee.
De atmosfcer is vol geheimen. Ryselius, die weduwnaar is, heeft een
kind Hedda-Lisa, dat misschien niet hem maar graaf Claes tot
vader heeft, den zoon van zijn overladen meesteres. In zijn nieuwe
omgeving ziet de ex-huispredikant zich tusschen twee vuren geplaatst : de kliek van Tarvolander en den misdadigen, adellijken
kapitein Von Wessing. Het zijn ongehoord woeste lieden, met wie hij
te doen krijgt. Zullen zijn rechtschapenheid en de zachte wapenen
van zijn innerlijke cultuur in dit oer-gebied triomfeeren? Het lijkt
er op, maar als hij eenmaal, door eigen menschelijke zwakheid genoopt, de Tarvolander-dochter huwt, gaat hij onherroepelijk den
weg op van afstomping en verboersching. Tenslotte sterft hij uit
angst de werkelijkheid te leeren kennen aangaande zijn verafgode
Hedda-Lisa.
Dan is er nog, als zuiver Finsch motief, de raadselachtige Aune,
inderdaad „een tusschenwezen tusschen een boschnimf en een
mensch," onwettig kind van den kapitein, wier oorsprong men met
mysterien tracht te omringen. Haar verhouding met den hulpprediker, die zich met Hedda-Lisa verloofde, leidt tot een tragische
ontknooping.
Een boek vol duisternis, een boek, waarvan vooral de sfeer, vol beklemming en onzekerheid, suggestie wekt. Men voelt wel dat
Harald Hornborg talent bezit, maar toch vraagt men zich of of het
niet een teeken is van geestelijke verlamming en stilstand, dat een
dergelijk werk, dat toch eer tot amusement dan uit innerlijke noodzaak geschreven werd, bekroond is met de groote, jaarlijksche
Zweedsch-Finsche Roman-prijsvraag, met 50.000 kronen? Is een
dergelijk „verhaal voor groote menschen" nu werkelijk het hoogtepunt der moderne Zweedsche letteren? C. J. KELK
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HERZIEN. HERDENKEN
HET WOORD IS AAN ERASMUS

Herdenkingen, als van Erasmus in 1936, van Vondel in 1937, hebben een zeker nut, wanneer zij werkelijk een tijdelijke concentratie
van aandacht op een figuur bewerken, waarbij een verdieping van
de bestaande aandacht blijvende winst kan worden. De aandacht
tijdens herdenkingen is echter nooit geheel zuiver, zij is kunstmatig
opgevoerd en de omstandigheden zijn dan op de beoordeelingswijze
van invloed. Elke herdenking maakt ook weer een zekere herziening
of schifting noodig, maar die voltrekt zich even natuurlijk als de
eenigszins opgeschroefde aandacht kunstmatig was. Op het oogenblik denkt weer niemand aan Erasmus meer behalve degenen die
zich in de studie zijner werken verdiepen. Maar al houdt men zijn
werken voor verouderd en dus meer van cultuur-historisch dan van
nog heden ten dage geldend belang, hoevele denkbeelden zijn er
door Erasmus scherp en helder onder woorden gebracht, die stuk
voor stuk de aandacht verdienen en die men in dezen tijd even
noodig ter harte diende to nemen als toen ze werden neergeschreven. Erasmus heeft met onverbiddelijke waarheidsliefde de fouten
van zijn tijd bloot gelegd, die de fouten van het menschdom zijn,
want ofschoon zij zich steeds opnieuw in andere vormen kleeden,
verschillen zij in wezen tegenwoordig weinig van toen. Zijn wij dan
niets gevorderd? vraagt de idealist. Er is dus geen vooruitgang,
zegt de pessimist. Achteruitgang, verbetert hem de cynicus, want
waar anders komen zooveel eeuwen stilstand op neer!
Erasmus kunnen wij niet beter leeren kennen dan uit de prachtige
cultuurstudie van Prof. Huizinga, Erasmus, waarvan in het herdenkingsjaar de derde druk verscheen (Haarlem, Tjeenk Willink),
en waarin met het beeld van Erasmus' leven en werk, zijn geest en
karakter, zijn invloed en kritiek het beeld van zijn tijd, van de
toenmalige kentering en strijd, in scherpe trekken is gegeven.
Huizinga heeft in De schaduwen van morgen ook een hoofdstuk gewijd aan het problematische van den vooruitgang, een begrip dat
in feite alleen maar een richting aanduidt zonder dat daarmee uitgemaakt is, of die ten goede of ten kwade leidt. De „vooruitgang"
van de laatste honderd jaren heeft ons door gebrek aan beheersching
van den mensch over zijn vindingen en verrichtingen thans aan den
rand van cultuurondergang gebracht. Bovendien is het begrip problematisch, doordat ook als men met de vraag naar vooruitgang
voortgang ten goede bedoelt, geen besliste en uitsluitende ontkenning of bevestiging daarvan mogelijk is; alleen de onvruchtbare
discussies op straat voor de couiantenborden blijven staan (het zijn
ook altijd de staanblijvers die die discussies voeren!) bij de stellin-
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gen: de wereld wordt beter, neen slechter, neen 't is altijd zoo geweest (aangenomen dat er drie zoo duidelijke standpunten op dat
forum elkaar ontmoeten). In het hoofdstukje Crisis der Cultuur, van
Nederland's geestesmerk, constateert Huizinga: „De wereld is niet
alleen veel slechter, maar ook een weinig beter geworden dan zij
vroeger was." Hij noemt een aantal voorbeelden van kennelijke
daling en stijging der cultuur tegenover elkander. Vooruitgang ten
goede is er nooit tenvolle, nooit voortdurend, maar alles hangt tenslotte af van de vraag of er een plus overblijft. De tegengestelde of
verschillende opvattingen over dit neteligste aller vraagstukken
doorkruisen elkaar of volgen elkaar op een soortgelijke wijze op als
de cultuurdaling en stijging zelf. Een belangrijk argument brengt
Erasmus nog heden in het midden, waar hij zegt dat het begrip
„menschelijk" wijst op een betere geaardheid of strekking in den
mensch, die het volksgeweten zich in die uitdrukking bewust
blijkt te zijn en waartegenover dan het „onmenschelijke" de formule vormt van het menschonwaardige. Maar tegelijkertijd is
Erasmus zoo eerlijk te erkennen, dat de oorlog allerminst „onmenschelijk" maar, als wij het woord althans letterlijk opvatten, bij uitstek menschelijk is. Hij wijst erop dat de dieren elkaar niet onderling
maar wel de verschillende soorten elkaar plegen te bestrijden;
onder de menschen echter dooden de Christenen de Christenen.
„Als Christus cen sprookje is, waarom werpen wij hem dan niet
heelemaal overboord, inplaats van ons op zijn naam te beroemen.
Maar als Hij bestaat waarom dan wijken al onze handelingen
zoozeer van dat voorbeeld af." Onder de vele aspecten van Erasmus'
geest, door Huizinga naar voren gebracht en toegelicht (vooral de
samenvattende hoofdstukken over Erasmus' geest en karakter zijn
zeer verhelderend) is ook een hoofdstuk gewijd aan zijn geschriften
tegen den oorlog. Dit deel van Erasmus' ceuvre verkrijgt thans weer
een buitengewone actualiteit. Het zijn er verscheidene. De „Antipolemos" is voortgekomen uit een verzoek van Paus Julius II aan
Erasmus om iets te schrijven ten gunste van zijn veldtocht tegen
VenetiC, wat echter een bestrijding van het veldtochtsplan werd
en een onderzoek naar de uiterste gevallen waarin het geoorloofd
zou zijn naar de wapenen te grijpen. Dit geschrift, waarvan Erasmus zelfgezegd heeft dat het een werk was „waarover men gemakkelijker kon weenen dan dat men het weerlegt", is verloren gegaan.
Na Julius' dood schreef hij den Julius exclusus e coelis, waarin de
paus aan de hemelpoort wordt afgewezen(Erasmus hield dit echter
angstvallig anoniem, wat in dien tijd niet te verwonderen is). Verder zijn er zijn Oratio de pace et discordia, de klacht van de Vrede
(Querela pacis) en het daarin verwerkte vroegere adagium Dulce
bellum inexpertis : De krijg is zoet voor hen die hem niet onder-
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vonden hebben (een woord dat alle balilla's en Hitlerjongens dagelijks moesten kunnen hooren!). Het waren Erasmus' humanistische
overtuiging, zijn idealisme, zijn vredeswil die hem zoo deden schrijven, maar niet alleen die, het kwam ook doordat hij als geleerd
en bereisd cosmopoliet, telkens in andere landen en met illustere
geesten van andere volkeren verkeerend, de nadeelen, de onrust,
lasten en gevaren van den oorlog ondervond (men denke aan een
parallel geval in dezen tijd als Rilke). Hij zag het euvel vooral bij
het verkeerd beleid en den machtswil der vorsten, aan wie hij de
voor Karel V geschreven Institutio principis christiani voor oogen
gesteld had. Na de hooge verwachtingen van een vreedzame toekomst, die hij slechts kort had gekoesterd, sprak hij (als zooveel
anderen vroeger, zooveel anderen later) van zijn eigen tijd als van
„een allermisdadigste eeuw, de ongelukkigste en bedorvenste, die
men denken kan". Slag op slag zegt Erasmus in dat vermaard
adagium, geschreven in een tijd verward en dreigend als deze, maar
amper denkbaar als van grooter verschrikking, waarheden letterlijk
van toepassing op wat wij thans beleven, alleen hebben die waarheden een nog schrikwekkender inhoud gekregen, want de voile
voorstelling kon Erasmus nog niet bezitten van wat deze woorden
van hem thans inhouden: „De oorlog overvalt en vernietigt plotseling al wat schoon en verblijdend is en laat als het ware een Lerna,
een modderstroom, aller euvelen op het menschelijk leven los."
(Men leze dit geschrift in de vertaling van Van Suchtelen, in zijn
Oorlog, herdenkingsgeschrift uitgegeven bij de W.B.). Daar lezen
wij ook: „Om van geringere zaken te zwijgen: werd er ooit onder
heidenen zoo voortdurend en zoo gruwzaam geoorloogd als onder
christenen? Welk een woeste oorlogsbrand, hoeveel bloedbaden
hebben wij de laatste jaren niet aanschouwd!" En verderop: „Aileen de slechtste daden dier heidenen herhalen, ja overtreffen wij."
Zelfs den tekst van een hoofdartikel voor de krant in deze dagen
levert Erasmus: „Wanneer de eerste de beste aanspraak al voldoende is om een oorlog te rechtvaardigen, zal het, gegeven de
menschelijke ondeugden en wispelturigheid, wel nooit aan motieven
ontbreken. — Moeten soms de hedendaagsche Paduanen het grondgebied van Troje opeischen, omdat eeuwen geleden Antenor een
Trojaan was? Zullen de hedendaagsche Romeinen Afrika
en Spanje opeischen omdat deze landen eens Romeinsche provincies waren? Wij noemen heerschappij wat eigenlijk niet meer is dan beheer. Tegenover van nature vrije menschen
geldt niet hetzelfde recht als tegenover het vee." Huizinga wijst
erop, dat Erasmus over zijn pacifistische werkzaamheid, die toch
slechts een klein onderdeel van zijn werken besloeg, niet gering
dacht en zichzelven eens noemde: „die veelschrijver, die niet op-
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houdt met zijn pen de oorlog te vervolgen". De uitwerking dezer
geschriften is, overeenkomstig trouwens hun vrij geringe verbreiding, en omdat andere krachten de geschiedenis der volkeren beheerschen dan inzicht en idealen, uiteraard ten opzichte der feiten
krachteloos geweest. Maar de kracht van zijn geest heeft toch een
langere werking dan die der vergeten belangen die toen op het
politieke spel stonden. Wie zich in Huizinga's boeiende en diepgaande cultuurstudie van Erasmus en zijn tijd verdiept, zal gewaarworden, hoe op vele gebieden der menschelijke geestesbelangen Erasmus' woord nog verbluffend weinig aan kracht heeft ingeboet. ANTHONIE DONKER
SOCIOLOGISCHE LITERATUURGESCHIEDENIS
E. KOHN-BRAMSTEDT, ARISTOCRACY AND THE
MIDDLE-CLASSES IN GERMANY (1830-1900)
P. S. King and Son, Ltd. London
Op de grensgebieden van verschillende wetenschappen kan nog
veel nuttig werk worden verricht. Een dergelijk grensgebied ligt bijvoorbeeld grotendeels braak tussen de literatuurgeschiedenis en de
sociologic. De maatschappelijke omstandigheden oefenen voortdurend invloed uit op de letterkunde, terwijl de literatuur op haar
beurt weer een sociaal-actieve kracht kan worden.
Niet alle tijdperken en stromingen in de literatuur lenen zich voor
de sociologische beschouwingswijze. Kohn-Bramstedt deed echter
een gelukkige greep door uit de Duitse geschiedenis een periode te
kiezen, waarin standen- en klassentegenstellingen een sterke literaire weerklank vonden. Omstreeks 183o begon in Duitsland de
opkomst van de liberale burgerij. De oude bevoorrechte stand, de
onderling solidaire hoge en lage edelen, bleef echter voortleven
in de ideologische verheerlijking van eigen superioriteit en toonde
niet het minste inzicht in de economische activiteit of in de politieke
idealen der opkomende klasse. Dit gaf wrijving en spanning, welke
wij kunnen aflezen uit het werk van een aantal schrijvers, die zelf
meestal uit de klasse der kleine liberale burgerij afkomstig waren.
De maatschappelijke achteruitgang van de adel was een geliefkoosd
thema van Gutzkow, Spielhagen, Fanny Lewald, Freytag en anderen. Daartegenover werden de ijver, de spaarzaamheid en de morele
volharding van de burgerij in het gunstigste daglicht gesteld. Een
boek, dat „het evangelic van de arbeid" — van de burgerlijkcommerciele arbeid wel te verstaan — voortreffelijk weergeeft, is
Gustav Freytag's Soll and Haben. Bovendien is deze koopmansroman zeer illustratief voor de groei der antisemietische denkbeel-

552

CRITISCH BULLETIN

den in de Igde eeuw (de tegenstelling Veitel Itzig — Anton Wohlfahrt!)
De critische en polemische houding der burgerlijke schrijvers verzwakte enigszins na 187o De politieke contrasten waren toen door
verschillende hervormingsmaatregelengedeeltelijk opgeheven ;voorts
werden vele grote figuren uit de burgerij door de feodale bovenlaag
met meer onderscheiding behandeld, terwijl de burgerklasse toenemende bewondering aan de dag legde voor de merkwaardigste
van alle Junker: Bismarck. Bij Raabe en Fontane is de aggressiviteit uit de jaren van Herwegh of Freiligrath reeds geheel verdwenen.
En toch bleef de Duitse literatuur lijden onder een ietwat ethischdogmatisch respect voor bepaalde burgerdeugden. Dit gold zowel
voor de laagste literaire regionen, de feuilletons der familiebladen
Die Gartenlaube en Daheim (waaraan de schrijver uitstekende
bladzijden wijdt), als voor de hoogste: de beste romans van het opkomend naturalisme. Geen wonder, dat schrijvers die naar vernieuwing streefden — bijvoorbeeld Nietzsche en George — fel antiburgerlijk waren.
Dit alles wordt door Kohn-Bramstedt uitvoerig en rijk-gedocumenteerd beschreven. In de literatuurlijst miste ik het werkje van Werner Mahrholz, Literargeschichte and Literarwissenschaft, dat talrijke zeer fijne opmerkingen bevat over de problemen, die Dr.
Kohn-Bramstedt behandelde. Voorts werd ik getroffen door een
m.i. zeer onrechtvaardig oordeel over Dr. Strousberg, die na 185o
zo'n grote rol speelde bij de aanleg der Duitse spoorwegen. Strousberg's vennootschappen gingen weliswaar failliet, maar het berust
op een miskenning van zijn enorm organisatietalent hem „one of
the cleverest charlatans of the boomperiod" (blz. 231) to noemen.
Zonder zijn activiteit zou Duitsland niet zo vroegtijdig een belangrijk spoorwegnet hebben gekregen. De financiele catastrophe werd
weer spoedig vergeten, het technisch resultaat van Strousberg's
werk bleef.
Het spreekt vanzelf, dat deze twee opmerkingen niet de minste afbreuk doen aan mijn bewondering voor het boek van Dr. KohnBramstedt. Zijn werk is een verrijking van de sociologische vakliteratuur en een belangrijke bijdrage tot de Duitse literatuurgeschiedenis. P. J. BOUMAN
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Een Haagsche ontsporing
Een o. i. ergerlijk staaltje van zeeschuimerij op de democratie heeft de Mei-aflevering gebracht van het Haagsche Maandblad. Een zekere meneer Schaumburg-Lippe, een Duitsche
prins, levert daarin een unfaire en onwelwillende kritiek op
de Nederlandsche politiek en de Nederlandsche mentaliteit,
nota bene in een artikel, dat een pleidooi wil zijn voor de
stelling dat Duitschland heusch den vrede wenscht, — „allerdings wie ich ihn auffasse" om met wijlen den Rijkskanselier
Michaelis te spreken. Dit vorstelijk personnage verwijt ons
land, dat het tot de oorlogsophitsers tegen Duitschland behoort. Dit vindt hij, behalve zedelijk ongeoorloofd, ook onbegrijpelijk, aangezien immers Nederland buiten den wereldoorlog is gebleven en dus goed op de hoogte kan zijn van
de commercieele voordeelen, die de vrede biedt en die ook
door ons in zoo ruime mate zijn genoten. Onze groote fout
is — en daarmede verspelen wij de vriendschap van Duitschland — dat wij de Joden, oorlogsaanstichters bij uitnemendheid, in ons land dulden en ons zelfs volkomen aan hun invloed ondergeschikt hebben gemaakt. Eerst als wij die serviliteit aan de Joden opgeven, zal Nederland in den kring der
Duitsche vrienden welkom zijn.
Het betoog volgt, zooals men ziet, de gewone redeneering die
men in elk nationaal-socialistisch schotschrift kan vinden en
het is te laag bij de grond om, ter bestrijding ervan, het bukken er voor over te hebben. Laten wij derhalve het artikel ten
prooi aan de knagende kritiek der muizen. Zelfs willen wij
een opkomende verwondering bedwingen over de onwellevendheid van een vreemdeling, die van de gastvrijheid, welke
hem in een Nederlandsch tijdschrift wordt geboden, gebruik
maakt om ons land, onze cultuur en onze mentaliteit op een
kwaadwillige wijze of te beelden. De berustinggevende overweging van 's lands wijs 's lands eer, doet ons echter die onwellevendheid aanvaarden.
36
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Veel erger lijkt het ons, dat de Nederlandsche redacteur van
het genoemde Nederlandsche maandschrift gemeend heeft
het artikel te moeten opnemen. Want nu staat hij mede
schuldig aan de verspreiding van een pamflet, dat in den
tuin van ons Nederlandsche gedachtenleven misstaat. Zijn
— overigens onhandig — beroep op de vrijheid van meeningsuiting, die in Nederland bestaat, kan niet als verontschuldiging worden aanvaard. Ook hem toch moet het duidelijk
zijn, dat die vrijheid nimmer kan strekken tot rechtvaardiging van een pornografische of minderwaardige publicatie.
Het beroep op die vrijheid moet dus, als zijnde te doorzichtig,
worden afgewezen; dat schild ontsiert den strijder, die het
te zijner verdediging verheft, en verraadt eerder zijn zwakheden dan dat het die beschermt. De plaatsing van het artikel is of de uiting van een on-nationale geloofsbelijdenis Of
een fout; het aanvoeren van een in Nederlandsche ooren
behoorlijk-klinkend motief doet geen van beide iets van
hun verderfelijk karakter inboeten.
Ook overigens heeft de redacteur van het Haagsche Maandblad zich in het Mei-nummer niet van zijn besten kant laten
kennen. Hij heeft namelijk de smakeloosheid gehad in de
korte biographie van den schrijver van het anti-Nederlandsche artikel te vermelden, dat deze vermaagschapt is aan
Prins Bernhard en nog meer aan de Prinses. Deze vermelding had ongetwijfeld achterwege moeten blijven, wijl zij aan
het artikel en aan den schrijver er van een cachet verleent,
dat deze stellig niet verdienen en dat bovendien krenkend is
voor ons Koninklijk Huis. Reeds de eerbied voor onze Koningin had den redacteur er van moeten weerhouden deze familierelatie bloot te leggen. Of meent hij ook hierin misschien, dat de vrijheid van drukpers het recht verleent
grofheden te debiteeren?
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DOOR

NORBERT LOESER
I

„Niets," zegt Ortega y Gasset op de hem eigen gepointeerde
manier, die aan een degen uit staal van Toledo doet denken,

„nets is gemakkelijker, dan over iets of iemand een boek te
schrijven." Inderdaad, het papieren tijdperk, waarin wij
leven, deze eeuw, waarin dagelijks een zondvloed van drukinkt op een van nieuwsgierigheid bezeten menschheid neervloeit, schijnt den Spaanschen wijsgeer volkomen gelijk te
geven. De edele idee van gelijkheid heeft ook op dit terrein
haar machtspositie veroverd en gestadig verruimd. Niets of
niemand is zoo onbeduidend, dat hij niet een paar honderd
pagina's waard zou zijn. Het leven van een voetbalkampioen,
een nieuwe methode om veredelde Jaffa-appelen te kweeken, de lotgevallen van een concierge, zij sporen ons evengoed tot die geestelijke inspanning aan, wier resultaat een
meer of min lijvig boek is, als de relativiteitstheorie van Einstein, de heroleke strijd van Nietzsche, de nieuwe klankenwereld van Debussy. Ja, wij kunnen zelfs heden ten dage,
nu wij het spel au serieux nemen, de serieuze dingen daarentegen speelsch behandelen, een duidelijke voorkeur voor wereldrecords, teeltmethodes en milieuliteratuur constateeren.
Niets lijkt daarom ook meer ontbloot van iedere consequentie
dan een poging, om het schrijven — en het te veel schrijven
voornamelijk — door schrijven te willen bestrijden. Dubbel
dwaas in een geval, waar over een der twee giganten, die
de helden dezer beschouwing zijn, heele bibliotheken geschreven zijn — namelijk over Wagner. Maar twee handelingen, die uiterlijk bekeken eender schijnen te zijn, kunnen
bij nader inzicht met diametraal tegenovergestelde bedoelingen geconcipieerd zijn. Het is geen toeval noch willekeur,
dat hier een poging ondernomen wordt, om twee grootheden,
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die volgens Fr. Werfel incomparabel zijn, met elkander te
confronteeren; dat tegenover een mensch, bij wien het veel
over zichzelf spreken en schrijven een der meest elementaire
aandriften was, een kunstenaar geplaatst wordt, die tot de
zwijgzaamste en meest terughoudende menschen behoort,
die wig — en zeer zeker in artibus kennen. De geest heeft
zich in de laatste anderhalve eeuw in al te veel aangelegenheden gemengd, die niet tot zijn domein behooren. Alle posities, die hij in een roes van machtswellust en zelfvergetelheid ingenomen heeft, onmiddellijk op te geven, zou een onherstelbare ramp beteekenen. Bovendien is een der beste
eigenschappen van dezen tijd de critische wil — onder de
besten, wel te verstaan. De groote menigte is van een critische
houding, die dezen naam waarlijk verdient, verder verwijderd
dan ooit. Niemand, die met de pen eenigszins om weet te
gaan en ook maar een greintje critischen aanleg heeft, ontkomt
aan de noodzakelijkheid, aan het opmaken van de balans,
aan de hergroepeering der waardenscala, de „Umwertung
aller Werte" mede te helpen. Maar iedere geestelijke actie
kan heden ten dage, — zoover haar de noodzakelijkheid opgelegd is, zich met dingen, die buiten het rijk van den geest
vallen, te bemoeien, — een doel hebben: zich van ballast
te ontdoen, en een richting: terug in de sfeer van waarachtige geestelijke vrijheid. Gevechten op den terugtocht zijn
heden de daden van den geest, die niet zonder bezorgdheid
een blik in de toekomst werpt.
Een „Riickzugsgefecht des Geistes" — het woord is afkomstig van Ortega y Gasset wil ook dit essay zijn. Dat
is een van zijn rechtvaardigingen; de andere, zooals reeds
aangeduid, ligt in de combinatie van een schijnbaar overbekende grootheid: Wagner, met een genie, dat nog steeds
slechts gedeeltelijk ontdekt is: Verdi. Ten derde haalt dit
geschrift zijn rechtvaardiging uit het inzicht, dat onze situatie
ons een ongewoon gunstige gelegenheid verschaft, om over
het probleem Wagner na te denken. Dat Wagner — ondanks
zijn schijnbare overbekendheid ook thans nog een probleem
is, bewijst voldoende zijn levendigheid; want alles, wat waarachtig leeft, heeft voor den mensch het aspect van een probleem. Daarom lijkt mij — alle boeken, over den meester van
Beyreuth gesshreven, ten spijt — ook behoefte aan een
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nieuwe visie op Wagner te bestaan; en het is niet buitenissig
of verbazingwekkend, dat een zoo „problematische Natur"
als R. Wagner ook als probleem behandeld wordt. Nog interessanter is echter misschien het probleem van de onproblematische natuur i.c. Verdi. Want niets ziet er op het
eerste gezicht eenvoudiger, duidelijker en doorzichtiger uit
dan leven en werk van G. Verdi. Maar deze simpliciteit is
slechts masker.
Het in alle kleuren schitterende gebergte Wagner, dat nog
altijd half dreigend, half verlokkend aan den horizon van ons
leven — en niet het muzikale leven alleen — staat, bemoeilijkt ons den toegang tot de donker-ernstige rots Verdi. Ten
deele is dit aan Verdi zelf te wijten, die zich opzettelijk in
ontoegankelijkheid hult — waarom? Hij kende zijn waarde
en beteekenis goed genoeg, hij was wars van iedere valsche
bescheidenheid, hij wilt ook niets van ressentiment en was
afkeerig van een houding van gauw gekwetst zelfgevoel, die
uit innerlijke onzekerheid voortspruit. Zijn taak echter kon
alleen in stilte gedaan worden, nooit in het schelle schijnwerperlicht van een overdreven publiciteit. En aangezien
zijn werkstijl als dramatisch componist hem voortdurend
dwong, in het openbaar te verschijnen, was hem driedubbele
terughoudendheid geboden. Verdi zweeg zoo hardnekkig,
om niet verkeerd begrepen te worden — want de tijd, waarin
hij leefde, kon voor hem geen oog en geen oor hebben. Zoo
maakte hij zich onzichtbaar en liet ons niet meer achter over
zichzelf dan noodig was om te zijner tijd de nieuwsgierigheid en den wil, hem te benaderen, te prikkelen; geduldig —
uit zelfbewustzijn geduldig — het oogenblik afwachtend,
waar men hem in zijn ware gedaante zou willen kennen.
Er zijn natuurlijk nog andere drijfveeren, die hem tot deze
uiterste ingetogenheid brengen: Het besef vooral, dat de
mensch, de scheppende in 't bijzonder, meer door zijn werk
dan door zijn leven dient te spreken, dat, zooals Fr. Werfel
zeer juist opmerkt, de anonymiteit de hoogste roem en het
edelste streven is, dat de mensch heeft. Alleen dan echter,
wanneer deze anonymiteit ontstaat door een menschelijke
prestatie, die den schepper boven het menschelijke omhoog
heft, niet dan, wanneer deze anonymiteit niets anders ten
doel heeft, dan zich van zichzelf te ontdoen en in de massa
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te verdwijnen. Alleen, wie eerst uit voile overtuiging „ik"
gezegd heeft, kan het zich veroorlooven, in en achter het
werk te verdwijnen; wie zichzelf wegcijfert en „Wij" zegt,
veroordeelt het beste in zich tot ondergang.
Deze houding, de wil tot een symbolische anonymiteit —
want de naam Verdi zal zoo spoedig niet vergeten worden —
is de meest scherpe tegenstelling tot Wagner's neiging, zijn
leven tot in de kleinste details voor latere geslachten toegankelijk te maken. In een haast pathologische zelfverliefdheid
is hem ieder vel papier, dat op hem betrekking heeft of door
hem beschreven is, dierbaar — wij zullen spoedig zien,
waarom.
Maar voordat wij in detailkwesties treden, is het misschien
wenschelijk, de buitengewone beteekenis dezer twee reuzen
in een korte formule te preciseeren. Wagner en Verdi zijn
voor ons een gunstgeschenk der voorzienigheid, zonder weerga, en niets ontzenuwt beter alle verwijten tegenover de veelgesmade I9de eeuw, dan dat zij de mogelijkheid gehad
heeft, twee antipoden van zulke afmetingen voort te brengen.
Want — ook dit dient nog, om ieder misverstand uit te schakelen, voorop gesteld te worden — hier wordt niet gepoogd,
de grootheid van Wagner te kleineeren of in twijfel te trekken:
Wanneer in het vervolg niet weinig critiek uitgeoefend zal
worden, wanneer onze ondubbelzinnige voorkeur naar Verdi
uitgaat, beteekent dat geenszins een misdaad jegens Wagner
of gebrek aan eerbied. Veel critiek kan alleen op een groote
uitgeoefend worden — wat zou er veel over een miniatuurproduct, 55 jaar na zijn dood, te zeggen zijn? Het gaat ook
niet om de vraag naar Wagner's „echtheid" : Verdi en Wagner zijn beide absoluut „echt" in de „vitale" beteekenis van
het woord, d. w. z., ieder van hen is geworden, wat hij krachtens zijn aanleg had moeten worden, geen van hen heeft —
zoover wij kunnen zien — zijn leven vervalscht. Maar er zijn
verschillende vormen en normen van grootheid ; ook tusschen giganten bestaat er nog een rangorde, en dat de Monte
Rosa een der hoogste toppen van Europa is, neemt niet weg,
dat de Mont Blanc nog hooger is. Onze tijd, die op het
oogenblik, overal door gevaren bedreigd, weinig keuze heeft
in de middelen, om tot een nieuwe gezondheid te komen,
hanteert uit den aard der zaak andere maatstaven dan die
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generaties, die met hun innerlijke verlangens zich naar verval
en ondergang gespoed hebben. Wij hebben meer behoefte
aan een vorm van grootheid, die sober, zuiver, fanatiekeerlijk en aristocratisch is, dan aan de verleidelijke en onrustige grootheid, die in haar wezen dubbelzinnigheid, tweeslachtigheid, gespletenheid en morbiditeit is. Wagner's geweldige beteekenis bestaat in de dubbele prestatie, alle
stroomingen der I gde eeuw in zich opgenomen en verwerkt
te hebben; een beteekenis, die, gezien de verwarrende en
tegenstrijdige veelvuldigheid der afgeloopen eeuw, niet hoog
genoeg geschat kan worden.
Wanneer latere geslachten zich op de hoogte wenschen te
stellen van de geestelijke structuur onzer voorvaderen — leven
en werk van R. Wagner zal hun volledig antwoord geven.
Niet Balzac of Zola, niet Dostojewsky of Tolstoi, niet Hebbel
of Ibsen, ja, zelfs Schopenhauer en Nietzsche representeeren
zoo volmaakt het innerlijke wezen der Igde eeuw als R. Wagner. Zijn tweede prestatie is, dat hij in de muziek de ontwikkeling, die sinds de late Beethoven en Schubert op de opheffing der tonaliteit gericht was, in ongekende mate geradicaliseerd en bespoedigd heeft; hij heeft ons daardoor meer of
min gedwongen opnieuw te beginnen, waarvoor wij hem
slechts dankbaar kunnen zijn, ofschoon hij ook door den
stortvloed van zijn klanken en het verpletterende elan van
zijn optreden veel kostbaar bezit vernietigd heeft. Om deze
taak op zijn schouders te kunnen nemen, was geen kleine
kracht noodig, Wagners taaiheid, draagkracht en sterkte van
wil zijn phenomenaal; zij worden misschien alleen door een
uit zijn tijd geevenaard : door G. Verdi.
Zijn taak was het, zich niet te laten verdringen door de
stroomingen en krachten van zijn tijd, die meestal in vijandelijke tegenstelling tot zijn eigen wezen stonden. En de
kracht, die noodig was, om zich staande te houden tegen een
zoo fellen en veelbewogen tijd, is haast bovenmenschelijk te
noemen. Veel van het bezit, dat Wagner's furioso dreigde
weg te spoelen, heeft Verdi gered: Vooral het muzikale
drama; want Wagner — in tegenstelling met alles, wat er
over gezegd wordt — heeft het muziekdrama niet geschapen,
maar opgeheven. Wanneer misschien ooit weer een muziekdrama mogelijk wordt, dan hebben wij deze mogelijkheid
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aan Verdi te danken. Hij heeft verder gered : het gevoel
voor soberheid en voorname eenvoud, een klanktaal, die
zonder overdreven originaliteitsfanatisme in zijn laatste
werken tot vaak verrassende resultaten komt. Wagner, de
„revolutionnair" en weergalooze „vernieuwer" is een einde,
geen begin, de door de traditie gebondene Verdi, de „frivole"
driekwartsmaat-melodicus en brutale „realist" is een wegwijzer in een nieuw land.
Dat Wagner in alles een voltooier, een einde en geen begin
was, heeft Nietzsche, die het kon weten, voor het eerst met
alle wenschelijke duidelijkheid gezien en bekend gemaakt.
Hier ligt ook de oorzaak van de onherroepelijke verwijdering
tusschen Nietzsche en Wagner. De dichter-wijsgeer, die met
bovenmenschelijke inspanning, waarvoor hij met zijn leven
betaald heeft, zich een weg in een nieuwe levenshouding
gezocht heeft, kon met Wagner niet meer harmonieeren
vanaf het oogenblik, dat hij tot het besef kwam, dat Wagner
de meest volmaakte representant der decadentie was. (Dit
woord zonder moraliseerende bijsmaak te verstaan, in de oorspronkelijke, richtingaanduidende beteekenis.) Hij, die naar
opgang wou, de ontroerend tragische figuur, tot een taak
geroepen, waarvoor hij niet geboren was (volgens Th. Mann
de formule voor waarachtige tragiek), kon niet in vriendschap
leven met iemand, die hem als de incarnatie van verval en
ondergang moest verschijnen. Maar hoe kon een der grootste
psychologen zich aanvankelijk zoo vergissen, dat zijn bewondering voor Wagner hem haast zoo ver bracht, zijn eigen
roeping ontrouw te worden? Wij kunnen deze vraag hier
slechts kort — en dus onnauwkeurig beantwoorden. Gedeeltelijk, doordat Nietzsche, van aanleg zelf decadent, voor alle
invloeden uit deze regionen openstond, gedeeltelijk door het
tegenstrijdige in Wagner's natuur. Als individu n.l. is Wagner
absoluut op zelfbehoud ingesteld ; deze wil, zich onder alle
omstandigheden te handhaven (op zichzelf een decadente
wil), wekt den indruk van gezondheid op; deze wil stelt Wagner in staat, een last te tillen, waaronder vele anderen, even
rijk, ja soms rijker begaafd, bezweken zijn. Kleist en Weber,
Byron en Keats, Bellini en Donizetti, Chopin en De Musset
en nog anderen hebben niet voldoenden weerstand kunnen
bieden aan het eigenaardige klimaat der 1 gde eeuw, aan
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deze lucht van „Kreuz, Tod und Gruft"; alleen Wagner,
voor wien deze sombere en pessimistische atmosfeer het
element is, waarin hij uitstekend gedijt, heeft het klaargespeeld, alle stroomingen van zijn tijd op te vangen, zonder
onder te gaan. Deze gave heeft Nietzsche in het begin doen
vermoeden, dat Wagner een opgaande ster was, dat hij de
held en profeet van een nieuwen tijd en een nieuwe gezondheid was. Hij kon niet zien, toen nog niet, dat Wagner dit
psychische klimaat, deze macabere atmosfeer noodig had,
om te kunnen leven. Vandaar, dat Wagner zich telkens
mogelijkheden schept, waar zij zich niet vanzelf opdringen.
Hij heeft teleurstelling, vernedering, ontgoocheling noodig,
en zoo zit hij heel zijn leven te broeien over projecten, die
voor iedereen, die eenigszins onbevooroordeeld en nuchter
een situatie weet te onderkennen, bij voorbaat tot mislukking gedoemd zijn. Maar Wagner, die voor een mensch van
buitenissig formaat een verrassend gebrek aan abstracte
denkkracht vertoont, Wagner, die een hoogst eigenaardig
mengsel van raffinement en nalveteit is, stort zich — een
soort Don Quichotte — onophoudelijk in windmolenduellen
en vecht tegen een kudde schapen, in het geloof, helden te
bestrijden.
Opmerkelijker nog dan Nietzsche's aanvankelijke vergissing
over Wagner is het feit, dat hij Verdi en zijn beteekenis volkomen over het hoofd gezien heeft. Werfel wijst er terecht op,
dat Nietzsche, veel in Itali6 levend, zeer zeker in de gelegenheid geweest is, met het werk van Verdi kennis te maken.
Maar niet een repel, niet een woord vinden wij in al zijn
boeken over een kunstenaar, die Nietzsche's heele bewondering had moeten hebben. Niets pleit meer voor Verdi's
gave, zich onduidelijk en onzichtbaar te maken, dan dat zijn
aard voor het alles doordringende oog van Fr. Nietzsche verborgen kon blijven. Hier had de profeet van Zarathustra
iemand kunnen vinden, die zijn ideaal zeer dicht benaderde;
die gelijk Zarathustra zelf „kiihn war wie der Adler und
listig wie die Schlange". Maar hij wist Verdi niet te ontdekken en was, leugenaar uit waarheidsfanatisme, gedwongen,
de bescheidene figuur van Peter Gast tot genie te benoemen,
om toch ergens een houvast te hebben, waar alles in de
muziek voor hem scheen te wankelen en ten onder te gaan.
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Dat Nietzsche, die tot aan zijn einde zich niet geheel van
Wagner kon bevrijden, diens volmaakte antipode Verdi niet
heeft kunnen ontdekken, is even kenschetsend voor hem zelf
als voor Verdi.
Volmaakte antipoden zijn zij inderdaad, deze twee reuzen der
dramatische muziek. Het lijkt zoo, alsof de natuur ons heeft
willen toonen, hoe sterke tegenstellingen in een en hetzelfde
tijdperk, zelfs op een en hetzelfde terrein — het terrein der
dramatische muziek — mogelijk zijn. Gemeenschappelijk bezitten Wagner en Verdi alleen de grondeigenschappen, zonder welke menschelijke grootheid, in welken vorm ook, niet
mogelijk is: een sterke, ietwat nerveuze vitaliteit, wilskracht,
de gave, zich geheel en al te kunnen concentreeren, de overgave aan een taak, en tenslotte de bekwaamheid tot een
speciale bezigheid, het z.g. talent. In ieder ander opzicht verschillen zij totaal van elkaar, tot in de kleinste nuances.
Zeer karakteristiek is onder meer Verdi's onopzichtige kleeding en Wagner's costuum en tooneelspel ook in alledaagsche
dingen. Zeer instructief is b.v. hun manier van schrijven:
Wagner, ondanks alle onrust en bewegelijkheid, schrijft
correct, vloeiend, met een zeker plezier in tirelantijntjes,
slingers en haakjes. Verdi, beheerscht, zuinig met woorden,
gooit driftig de letters op papier, felle, dikke strepen spreken
van ongewone kracht. Wagner's hand heeft een haast vrouwelijke sierlijkheid, Verdi's hand toont mannelijkheid en
fierheid. In 't geheel schijnt ons de natuur te hebben willen
demonstreeren, hoe betrekkelijk zulke begrippen als nationaal karakter zijn : De Duitscher en Noorderling Wagner doet
haast zuidelijk aan, agiel, onrustig, van woorden en gebaren
overvloeiend; naast hem werkt de Italiaan en Zuiderling
Verdi haast noordelijk in zijn zwijgzaamheid, stugheid en
stroefheid. Maar, zooals beiden door de natuur begaafd
waren, bleken zij voor hun taak bij uitstek berekend.
En ook de algemeene situatie in hun eigen land, op het terrein, waarop zij bestemd waren om te schitteren, kwam hun
talenten in hooge mate tegemoet. Voor Wagner was het gemakkelijker, de traditie over hoop te gooien, aangezien er
zoo goed als geen Duitsche operatraditie bestond. Dat heeft
twee redenen: de al te vroege dood van het grootste muziekdramatische genie onder Duitsche componisten, de al te
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vroege dood van Mozart heeft het verhinderd, dat de Duitsche opera van begin af aan op een stevig fundament kwam
te staan. Mozart's Duitsche opera's, „Entfuehrung" en „Zauberfibte" zijn „Singspiele", alle groote muzikale en dramatische schoonheden, kunnen ons niet doen vergeten, dat deze
werken niet de gaafheid van „Nozze di Figaro", „Don Giovanni" en „Cosi fan tutte" hebben. In „ZauberflOte" zijn
er fragmenten, die ons doen vermoeden, hoe ongeveer Mozart zich een Duitsche opera gedacht zou hebben. Alleen al
het feit, dat de Duitsche opera's van Mozart gesproken dialoog tusschen de muzieknummers hebben, is fnuikend voor
hun innerlijke en uiterlijke eenheid. En toch is voornamelijk
de stijl van „ZauberflOte" voor de verdere ontwikkeling van
de opera in Duitschland beslissend geworden. Op dit zwakke
en onevenwichtige fundament bouwt de anti-dramaticus
Beethoven met „Fidelio" voort, hetzelfde pad bewandelt
Weber met „Freischiitz", Marschner met „Hans Heiling",
Nicolai met „Lustige Weiber". „Euryanthe" — de eerste
doelbewuste poging tot de doorgecomponeerde opera in
Duitschland, strand t op een te zwak libretto en Weber's gemis
aan zin voor architectuur op grooten afstand — het traditioneele romantische euvel. Hoe geniaal hij ook de dramatische kern van een bepaalde situatie in klanken vast weet
te houden en weer te geven, de groote dramatische lijn is
niet Weber's sterkste kant. Waar hij over den afstand van
een heel bedrijf, een heel stuk moet bouwen, faalt zijn artistiek vermogen vaak. Zoo vond Wagner een situatie, die voor
hem buitengewoon gunstig was : een oogenblik lang liet het
zich zoo aanzien, alsof hij de Duitsche opera zou kunnen
scheppen: tot en met „Lohengrin" bestond deze mogelijkheid, al waren er in Wagner's stijl van begin af aan elementen aanwezig, die duidelijk in een andere richting wezen.
En het bleek spoedig, dat deze andere richting, die naar
„Tristan" en „Ring" leidt, de Wagnersche riching was; en
daarmee was het lot der Duitsche opera voor tientallen van
jaren bezegeld — en spoedig bezweek ook de niet-Duitsche
opera voor den fascineerenden invloed, die van dezen nieuwen stijl uitging. Overal greep men gretig naar deze methode
om een tooneelstuk te verklanken. Er kwam Wagner nog
iets anders te hulp: de Europeesche mentaliteit kwam een
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speciaal Duitsche geaardheid verregaand tegemoet. Deze
geaardheid was het algemeene Bemis aan traditiegevoel in
Duitschland. De Duitscher is de anti-traditioneele mensch
bij uitstek — en het is absoluut geen toeval, dat de Duitsche
suprematie in kunst en wijsbegeerte juist op het oogenblik
begint, waar de algemeene vlucht voor de groote en strenge,
tot zelfbeheersching verplichtende vormen inzet. De Duitscher — vaak is dit zijn grootheid, vaak het punt, waarop
hij strandt — begint steeds opnieuw. Telkens voelt hij zich
in een situatie als God op den eersten scheppingsdag. Daardoor onder meer is het inderdaad, wat Nietzsche ontdekte,
een Duitsche eigenaardigheid, telkens storend in te grijpen,
wanneer een langere ontwikkeling haar hoogtepunt tegemoet
gaat: Ten tijde van de Renaissance, volgens Nietzsche, door
Luther, ten tijde van Napoleon door de vrijheidsoorlogen,
en heden, waar het probleem van een werkelijk Europeesche
houding zoo acuut is als nooit te voren, heden... maar dit
kan iedereen zich zelf duidelijk maken. Het minimum aan
traditie, zonder welk niemand, en zeer zeker de kunstenaar
niet, kan bestaan („der Kiinstler muss wissen, woher er
stammt", zegt Goethe), construeert zich den Duitschen genius
naar eigen goedvinden. Zoo noemt Nietzsche als zijn geestelijke voorvaderen Heraklitos, Empedokles, Spinoza, Goethe,
zoo pretendeert Wagner zelf, de erfgenaam te zijn van Gluck
en voornamelijk van Beethoven. Een fundamenteele vergissing, maar niet de eenige, want Wagner had ook de vergissing noodig.
Voor Verdi is de situatie precies andersom: hij kon de
geldigheid van den operavorm van Monteverdi tot en met
Rossini geen oogenblik in twijfel trekken. Eerbied voor een
eeuwenoude traditie, in wier hoede zelfs Mozart niet geaarzeld had te werken, was hem aangeboren. Waar het Wagner
er om te doen is, van de opera niets te laten staan, om tot
het muzikale drama te geraken, is Verdi een leven lang van
het streven vervuld, zoo veel mogelijk van de opera te behouden, om tot het drama in tonen te komen. Dat er verder
gegaan moet worden, is voor Verdi evengoed duidelijk als
voor zijn Duitschen rivaal. Het doel onderkennen beiden vrij
nauwkeurig, maar hun weg gaat nergens samen. De opera
verruimen en overwinnen, luidt Verdi's parool, de opera
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afschaffen, is Wagner's strijdkreet. Dat is het „revolutionnaire" standpunt van Wagner.
En hiermee komen wij van den vorm van zijn werk tot inhoud en strekking, en hier is dan ook het oogenblik gekomen,
waar een nadere omschrijving van de geaardheid en het specifieke talent der twee meesters op zijn plaats is. Wat Wagner's werk — het literaire en het muzikale — naar inhoud en
strekking representeert, is het wezen der 1 gde eeuw in een
ongekende volledigheid en duidelijkheid; alle goede en alle
verderfelijke eigenschappen van dit tijdperk klinken uit zijn
oeuvre op. En wat hem in staat stelt, om al de tegenstrijdige
elementen van zijn tijd op te vatten en in eigen werk om te
zetten, is zijn comediantisch genie (dit woord eveneens zonder
verachtelijken bijsmaak gebruikt.) Comediantisch — mimisch — mythisch is de kern van Wagner's begaafheid, dramatisch-menschelijk is het genie van Giuseppe Verdi.
Den grooten tooneelspeler in Richard Wagner heeft reeds
Fr. Nietzsche ontdekt, maar hij betrok (al spreekt hij van
Wagner's domineerend instinct) deze kant van Wagner's
wezen hoofdzakelijk op het mimisch-theatrale, op de „attitude", het gebaar, inderdaad dingen, die in R. Wagner's
werk een groote, een beslissende rol spelen. Een interessante
scenische gebeurtenis op zijn minst vmden wij in ieder werk
van hem terug: In „Fliegende Hollander" het schip, de
„Venusberg" in „Tannhauser", de „Schwan" in „Lohengrin" etc. etc. Maar misschien is Wagner vanuit een innerlijke, aan het werk als zoodanig inhaerente noodzakelijkheid
tot deze buitenissige tooneeloplossingen gekomen? Een blik
op zijn niet uitgevoerde, schets gebleven werken als „Wieland der Schmied" of „die Sarazrnin" toont ons, dat voor
Wagner de scenische inval de oorspronkelijke, de primaire
was. In deze schetsen zijn dialoog en gang van handeling
doorgaans rudimentair gebleven, vrij oppervlakkig en niet
zonder soms verbijsterende nalveteit behandeld ; maar iedere
„interessante" scenische situatie is tot in de kleinste details
uitgevoerd. Dit is, gezien Wagners felle aanklacht tegen het
tooneeleffect, tegen de „Wirkung ohne Ursache" bij Meyerbeer, een op zijn minst eigenaardige houding. Dus Nietzsche
heeft met deze ontdekking van Wagner's comediantisch genie
volkomen gelijk; alleen rijkt deze begaafdheid veel verder.
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Dit soort genie stelt Wagner in staat, in iedere huid te kruipen, iedere rol te spelen, die noodzakelijk is, om te triompheeren. Dit soort genie maakt op het eerste gezicht alles bij
Wagner zoo dubbelzinnig, zoo „vieldeutig". Want het zeldzame geval doet zich hier voor, dat de mimus, de vertolker,
de herschepper als schepper optreedt — en zoo heeft men
krampachtig naar Wagner's echten aard gezocht en hem
voortdurend anders geinterpreteerd. Er zijn menschen, die
hem voornamelijk als „Duitsche" kunstenaar opeischen. Wij
hebben in het gebrek aan traditiegevoel inderdaad een specifiek Duitsche karaktertrek leeren kennen. Maar zijn groot
Europeesch succes, het begrip, dat hij heel vroeg in Frankrijk
vooral vond, spreken deze interpretatie eenigszins tegen. Een
Duitsche kunstenaar in de muziek is Schumann of Brahms,
en terecht heeft men deze meesters als tegenpolen ten opzichte van Wagner beschouwd. Deze meesters zijn ook tot op
heden voor de Franschen moeilijk te benaderen. Aan den
anderen kant heeft zijn sterk assimilatietalent, met zijn comediantische begaafdheid samenhangend, sommigen zelfs er
toe gebracht, Wagner tot Jood te benoemen, waarbij zijn
tweede vader Geyer een groote rol speelt. Maar dit is een
vergissing: de Duitscher is assimilatorisch ook zeer begaafd,
hier, op het terrein van het probleem der assimilatie, liggen
ook gedeeltelijk de wortels van het antisemitisme in Duitschland : een soort concurrentiegevoel. Het zijn ook Duitsche
Joden geweest, die de „assimilatie" tot eerste-rangs-probleem verheven hebben — en dat is geen toeval. In het geval
Wagner is deze kwestie geen eerste-rangs-probleem. Om tallooze redenen kan Wagner geen Jood zijn, redenen, die hier
niet uitvoerig besproken behoeven te worden. De komediant,
in zijn proteusachtige natuur, onttrekt zich tot op zekere
hoogte aan zulke scherpomlijnde classificaties. Het is voldoende, wanneer wij ons aan de comediantische geaardheid
van R. Wagner houden. Deze geaardheid heeft ons zoo vaak
op een dwaalspoor kunnen brengen. En toch spreekt Wagner
— direct en indirect — voor een nauwkeurigen opmerker
duidelijke taal. Maar men herinnerde zich, dat volgens
Nietzsche ieder genie een masker draagt, en men heeft vol
ijver naar Wagner's ware gedaante achter het masker gezocht. Tevergeefs! Want men heeft vergeten, dat voor den
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mimus het masker de echtheid is. Het genie, dat Been mimus
is, wil zich, wanneer het een masker draagt — zoo b.v. Verdi
het masker van boerschen eenvoud en ironische bescheidenheid — beschermen tegen de al te groote nieuwsgierigheid
van de wereld — het zoekt eenzaamheid en verborgenheid.
De mimus wil het niet, hij wil het tegenovergestelde, hij
verlangt er naar, bekeken en besproken te worden. Wagner
bewijst het ons, als wij dit bewijs nog noodig hadden. Heel
zijn leven poogt hij met alle inspanning, zich zoo volledig en
duidelijk mogelijk te laten zien; en de naive, haast schaamtelooze eerlijkheid (zoo karakteristiek voor den homo comedianticus!) wordt alleen getemperd door den wil tot de geidealiseerde stileering, tot legende en mythos, in het persoonlijke evengoed als in het werk.
„Mein Leben" van R. Wagner is een der meest onaangename
boeken, die ooit in de Duitsche taal geschreven zijn. Wanneer men het vergelijkt met de groote klassieke Duitsche
autobiographic, met Goethe's „Dichtung and Wahrheit",
dringt zich het smartelijke besef op, dat in niet al te langen
tijd het gevoel voor grootheid, de eischen, die aan grootheid
gesteld worden, sterk verlaagd zijn. Een kleinburgerlijkmoraliseerende trek verontsiert heel het bock — en ook dat
is een comediantische trek. Bijna iedere tooneelist heeft door
heel zijn zwerversleven heen een vurig verlangen naar huiselijken haard, gezinsleven etc. Maar dat Wagner zich zoo
gezien wilde weten tegenover de vrouw, waarvan hij oneindig
veel gehouden heeft, tegenover zijn zoon, dien hij verafgoodde, tegenover latere geslachten, met zooveel kleingeestigheid
en oneerlijkheid, met zooveel goedkoope idealiseering, is
droevig. Vermoedelijk was Wagner, „arrive", toen hij deze
biographic schreef, in deze rol verliefd. Hij zegt ons op alle
mogelijke manieren juist in dit bock voortdurend, dat hij zich
terdege ervan bewust was, een rol te spelen. Het meest kenschetsend is misschien de episode, waar Wagner van de
plechtigheid vertelt, die plaats vond naar aanleiding van het
overbrengen van Weber's stoffelijk overschot van London
naar Dresden. Wagner heeft zich ermee belast, de herdenkingsrede uit te spreken — en middenin moet hij plotseling
ophouden, omdat hij geboeid naar zichzelf staat te luisteren,
naar de welluidende zinnen, die zijn mond vormt. Zelfs hier,
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waar Wagner echt en diep ontroerd en aangedaan was, blijft
de „rol" de hoofdzaak. En wanneer wij zijn werk naar aard,
inhoud en strekking nader onderzoeken, zullen wij de mimische begaafdheid overal vinden. Geen belangrijk element in
de geestelijke structuur der igde eeuw — of wij kunnen het
in zijn werk ontdekken. Vooreerst het mengsel van primitiviteit en raffinement — zeer typisch voor den comediant.
Wie zijn levensinhoud in een taak vindt, die hem dwingt,
voortdurend vanuit iemand anders te leven in zijn sterkste
oogenblikken, moet inderdaad tegelijk primitief en geraffineerd zijn. De verheerlijking van den tooneelspeler, de alles
beheerschende rol, die Wagner hem in zijn geschriften toebedeelt, gedoogen geen twijfel over de geaardheid van het genie
van den meester van Bayreuth.
Voor Verdi daarentegen blijft de vertolker slechts de bescheiden dienaar van het kunstwerk. Fel keert hij zich steeds
tegen iedere willekeur en aanmatiging van zangers en zangeressen, en als hij het nog moet beleven, hoe aan het eind van
zijn leven de dirigent zich in toenemende mate als heerscher
doet gelden, vindt Verdi treffende woorden, om tegen deze
misplaatste heerschappij krachtig te waarschuwen. Met Wagner, Liszt en Paganini begint inderdaad de zegetocht van de
interpretatie boven den schepper — Verdi heeft onophoudelijk tegen dit soort artistiek nihilisme gestreden, dat hij terecht als ongezond en als cultuur-vijandig beschouwd heeft.
Primitief en geraffineerd tegelijk is verder heel het „Leitmotiv"-stelsel, Wagner's groote vondst op muziekdramatisch
gebied. De inval als zoodanig, iedere figuur en iedere situatie
door een meestal kortademig motief muzikaal te karakteriseeren, is au fond primitief; de z.g. reminiscentie, die wij
reeds bij Mozart vinden, die Gounod, Bizet, Offenbach en
ook Verdi gebruiken, is slechts gedeeltelijk dezelfde. Deze
inval kon alleen bij iemand opkomen, die als melodicus, als
vinder van melodieen geen talent van den eersten rang was.
Dat Wagner bij dit procede Beethoven citeert, is, zooals gezegd, een vergissing. Dat hij het orkestrale stemmenweefsel,
dat door de toepassing der „Leitmotive" ontstaat, „symphonisch" noemt, eveneens. Maar Wagner heeft daarmee zelfs
musici van rang als Tschaykowsky op een dwaalspoorkunnen
brengen, die na het hooren van de „Walktire" verklaart,
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dat Wagner feitelijk geen muziekdramaticus, maar eigenlijk
symphonicus is. Erger kan het niet! Om een meester der
symphonie te kunnen zijn, had Wagner een grootere absolute musicus moeten zijn, dan hij is, en een strengere en
meer abstracte denker. Dat is hij nooit en nergens, integendeel, hij is gelukkig, als hij van den wijsgeer L. ieuerbach
leert, dat de kunstenaar feitelijk de wijsbegeerte niet noodig
heeft — Wagner voelt zich door deze autoriteit van het
denken ,erlOst". Deze idee van de verlossing, die bij Wagner
van de allerhoogste beteekenis is, zal dadelijk onder de loupe
genomen worden. Hier gaat het vooreerst daarom, te constateeren, dat Wagner's „Leitmotiv"-stelsel niet symphonisch, maar eveneens scenisch geconcipieerd is en dat het als
inval primitief is. De toepassing echter, vooral in de „Ring",
is van een zeldzaam geraffineerde genialiteit, die zonder
weerga is. Wagner was tot dit systeem genoodzaakt, omdat
hij, de onovertroffen mimus, noch musicus noch dichter van
origine is — alleen inzoover als de mimus in hem deze
elementen noodig heeft. Daarmee heeft Wagner voor het
eerst in zijn persoonlijk wezen een principe belichaamd, dat
heden ten dage vrij algemeen erkend wordt: dat namelijk
het scheppende vermogen aanleiding wordt voor de gaven
van den herschepper. De jongste ,kunst", de film, is consequenterwijze van begin of aan op dit principe gebaseerd geweest. Hier, waar geen traditie als hinderpaal in den weg
staat, is het bewijs duidelijk geleverd, dat de auteur — bij de
film de scenarioschrijver — een bescheiden en onbelangrijke
figuur geworden is; hoofdzaak zijn regisseur en spelers. Deze
ontwikkeling noemen wij niet zonder trots de „vooruitgang"
in de kunst.
Het „Leitmotiv"-weefsel, om bij Wagner te blijven, maakt
het hem mogelijk, iedere scenische gebeurtenis van alle kanten te belichten, den achtergrond te onthullen van wat er
zich op het tooneel afspeelt — en dit vaak met een groot
psychologisch raffinement. Dat hetzelfde systeem er toe
leidt, iedere situatie in het haast ondragelijke te rekken, hangt
samen met Wagner's gebrek aan abstracte vormkracht, en
met de mimusachtige verliefdheid in een interessante en
effectvolle scenerie. En ook zijn begaafdheid, die haar hoogste triomphen viert in het vage, nebulose, die op het plasti'
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sche, geconcentreerde en afwisselingsrijke vormen niet ingesteld is, schept zich dezen uitweg, die Wagner toestaat, alles
op enkele figuren en enkele situaties te concentreeren. Alle
stemmingen, die tusschen licht en donker zweven, alle halve
en gebroken kleuren staan hem met souverein meesterschap
ter beschikking, hij anticipeert het impressionisme, dat zonder hem niet mogelijk geweest was.
Zijn muzikale taal toont eveneens zijn assimilatorisch en imitatorisch genie. Wij vinden Beethoven's pathos naast Weber's
en Marschner's romantisch elan, de zoete cantilene a la Bellini naast Mendelssohn's eenvoud, Spontini's grootsch gebaar naast Meyerbeer's rustelooze enharmoniek, wij hooren
Berlioz' fantastische klanken naast de schitterende fanfares
van Liszt. Maar wat deze meesters met een zekere voorzichtige aarzeling begonnen waren, stap voor stap verder tastend,
Wagner grijpt het koen en werpt het in den smeltkroes van
zijn eigen ongebreidelde fantasie: „Tristan" overwint op slag
en stoot alles, wat zich aan de ontbinding der tonaliteit in den
weg stelde. Deze nihilistische trek bij Wagner is heel sterk
ontwikkeld en even zoo kenschetsend voor hem als voor zijn
tijd : Want de geest van dezen tijd gebruikt Wagner als het
krachtigste, meest roekelooze instrument, om zich met ondubbelzinnige duidelijkheid te manifesteeren. Wagner schrijft
in een van zijn brieven zelf: „Alles, wat wij nog kunnen doen,
is op ontbinding en vernietiging aan te sturen." Kenschetsend is zijn vriendschap met Bakoenin, een der aanvoerders
van het nihilisme, en de groote indruk, die diens persoon
op Wagner maakt — zooals omgekeerd Bakoenin zich in
Wagner's aard en muziek bevestigd voelt. Typisch is, dat de
„Tristan" hoofdzakelijk in Venetie geschreven werd, in deze
stad, die een symbool is van verval en vergane grootheid.
Wij hoeven alleen aan Th. Mann's „Der Tod in Venedig"
te denken, om de sfeer van Venetie, waar alles naar ondergang, dood en verval zweemt, haast lichamelijk te proeven.
Geen betere plaats in Europa was als geboorteplaats voor
„Tristan", dit werk, dat alle schoonheden der decadentie
vereenigt, te bedenken dan Italie's „bella Venezia".
Verwarrend was alleen, dat zich deze stijl, die duidelijk het
einde van het tonale tijdperk aankondigt, als de „nieuwe"
beschouwde, als aanhef en startpunt, waar hij in feite het
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laatste bedrijf, het tragische slot vormt van een periode, die
— in de opera — met Monteverdi begon en in Mozart haar
hoogtepunt vond. Deze nachtelijke moeheid en troosteloosheid, dit verlangen naar het einde — kon dat een nieuw
tijdperk, een nieuwe lente inluiden? Zeker, er was niemand,
die den ondergang met zoo reusachtige kracht proclameerde,
er was niemand, die het pessimisme met zooveel optimisme
verkondigde — en zoo kon het geloof post vatten dat hier
inderdaad een nieuwe wereld geboren werd — maar het was
alleen „Goetterdâmmerung" : „Der Welt Ende dammert
nun auf" — zeker het einde dezer wereld. Niet erg is het, dat
Wagner zich over zichzelf vergiste — daarop heeft haast
iedere kunstenaar een recht, en zeer zeker Wagner, die zijn
taak nooit had kunnen volbrengen, als hij zich van de richting en strekking ervan duidelijk rekenschap had kunnen
geven. Een helderheid a la Fr. Nietzsche had Wagner niet
kunnen verdragen, dit schelle licht had hem moeten verblinden. Het ging hem als Wallenstein „Nacht muB es sein,
wo Friedland's Sterne strahlen." ; in de „hohe Mittag" van
Zarathustra had Wagner niet kunnen leven noch werken.
Verdi's muzikale taal staat tot alles, wat Wagner wil en
schept, in lijnrechte tegenstelling. Hij vindt geen nieuwe
systemen uit, hij probeert het materiaal, dat hij door de traditie gevormd in handen krijgt, verder te ontwikkelen. Zijn
stijl is veel minder bont gemengd. Behalve de natuurlijke invloed van Rossini, Bellini en Donizetti — natuurlijk inzoover, dat deze drie meesters op het hoogtepunt van hun roem
stonden, toen Verdi begon, zelfstandig op te treden — vinden
wij nauwelijks vreemde elementen in zijn muzikalen stijl.
Hij, die de traditie belijdt in heel zijn doen en laten, construeert zich geen doorluchtige stamboom — hij sluit zich hoe
Langer hoe meer bewust of voor invloeden van buiten; zoo
sterk is in hem en zoo groot de eigen innerlijke wereld, dat
alles, wat hem van vreemde hand bereikt, eerder verwarrend
dan winstgevend is. Kracht en helderheid zijn de kenmerken
van zijn stijl. Hij haat ieder teveel, uiterste concentratie is zijn
streven van begin of aan, dat later in „Otello" en „Falstaff"
heerlijk beloond wordt. Hij weet de abstracte vormen der
muziek zeer goed te hanteeren, zijn strijkkwartet, de groote
fuga's uit het „Requiem", de slotfuga uit „Falstaff" bewijzen
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het. Hij hoeft niets over boord te gooien, omdat hij vele dingen, die Wagner gebruikt, zonder het toe te willen geven,
niet noodig heeft. Iedere situatie zoo kort en treffend mogelijk
in muziek op te lossen, staat Verdi als doel voor oogen. Heel
vroeg vinden wij experimenten, om het schema recitatiefaria, of recitatief-ensemble te overwinnen door de scene,
waarin de recitativische en cantabele stijl langzamerhand
samensmelten tot iets anders, dat Verdi axiomatisch „muziek" noemt. Hij wil of kan er geen andere verklaring voor
geven. „Muziek", schrijft hij in een van zijn brieven, „is
noch melodie noch harmonie noch contrapunt — het is muziek
en verder niets." Niet zeer duidelijk, inderdaad, maar Verdi
reflecteert hoogst ongaarne coram publico over de aesthetische problemen van de kunst. En waarvoor, indien zich het
geheim der muziek onder woorden liet brengen, was hij dan
nog genoodzaakt, muziek te maken? Een tijd, die overvloed
heeft aan spitsvondige en geestrijke theorieen over ieder onderwerp, wekt in hem zijn steeds parate reactie op: Zwijgen
— en handelen, „Bilde, Ktinstler, rede nicht!" was een
leuze, die Verdi's voile instemming had. De scene dus is bij
hem de kiemcel, de kleinste eenheid bij wijze van spreken,
waaruit een muzikaal drama opgebouwd wordt. Uitgaande
van de groote ensembles van Mozart, probeert Verdi een
stijl te scheppen, die als muziek zich nog soepeler bij iedere
nuance van het woord aanpast — Mozart laat nog heel vaak
den abstract-muzikalen vorm haar privilegium — en toch
muziek blijft. Vormen der abstracte muziek als principieel
uitgangspunt keurt hij af. „De opera is de opera", schrijft hij
ergens aan Ricordi, „de symphonie is de symphonic; en ik
geloof niet, dat het mooi is, een brok symphonic te maken
alleen voor het genoegen, het orkest te doen dansen..."
Verdi is ook psycholoog, maar zonder raffinement. De
kwart- en achtste-gevoelens, de heel sublieme, ragfijne, geraffineerde stemmingen komen wij nergens tegen. Hij houdt
van sterke en groote lijnen, hij is in het begin eerder brutaal
en grof dan week en geraffineerd. Niet, dat zachte en teere
schakeeringen ontbreken. Verdi's meesterschap, voor ieder
menschelijk gevoel muzikaal de juiste uitdrukking te vinden,
is haast onbegrensd. Maar het zijn sterke, felle, ongebroken
hartstochten en verlangens, die hij ten tooneele brengt; hij
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is — al speelt bij hem het tragische einde een even groote rol
als bij Shakespeare — niet pessimistisch en niet idealistisch,
hij is optimistisch (maar niet lichtvaardig) en realistisch. De
autobiographische schets, het eenige document, dat wij behalve brieven van zijn leven bezitten, is van een opzettelijk
koele realistische nuchterheid en objectiviteit, alle warmere
stroomingen zijn niet verdrongen, maar ingehouden, vormen
bij wijze van spreken de tweede, zachtere stem onder een
marcante cantus firmus. Dat Verdi in deze schets een situatie
beschrijft, die het uitgangspunt van zijn succesrijke loopbaan
vormt, is begrijpelijk : de wil tot de legende is aan iedere
groote figuur inhaerent. Maar zoover wij weten, heeft Verdi
geen retouches toegepast. In ieder leven, dat geroepen is
hoop op te stijgen boven de doorsnee, gebeurt er tenminste
een wonder (de gave van het genie is het, het wonder vast te
houden, de uitzondering tot het alledaagsche te maken) —
en dit wonder geeft Verdi ons in een dankbaren, ironischvriendelijken stijl. Hij sluit: Ik heb het later wel geleerd:
„Fidarsi e bene, mefidarsi e meglio" (vertrouwen is goed,
wantrouwen is beter), en het ligt voor de hand, in deze
woorden de klassieke formule voor het pessimisme te vinden.
Ailaar dit is slechts bij oppervlakkige beschouwing mogelijk,
bij nader inzien blijkt, dat Verdi, die wel optimist, maar geen
„roekelooze" optimist was, bedoelde, dat de mensch steeds
op zijn hoede moet blijven, dat hij nooit slap en blind mag
worden en gelooven, dat andere machten hem zijn moeilijkheden of zullen nemen. Neen, Verdi's heele zienswijze, zijn
objectieven, aan Shakespeare geschoolden wil, om iedere
menschelijke verschijning recht te doen wedervaren, geven
ons de zekerheid, dat hij noch idealist noch pessimist was.
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VERGEEFSE VLUG
Langs alle wee het ek heen gevlug
om aan die Liefde te ontkom: oor berge
en bosse wat opspring teen die wolke en lug,
deur klowe waar die weerklank roep en terge...
en langs verlatenhede van son en sand,
waar eindeloos, in sware branding sing
die onrus van die see oor steen en strand,
ag, alle stemme was herinnering!
In alle winde was die ene Stem
wat roep, dringend, nie meer te ontkom;
Sy liefde het my in die slaap beklem,
Sy Oe was in elke ster en blom:
ek staan verslae, ek kan vooruit nog t'rug,
en weet dat ek Horn volg terwyl ek vlug!

VERZEN

GEBED
Deur kettings aan die aarde vas geklink,
en weerloos teen die drif van ongebonde,
blinde luste, arm, naak, vermink,
en in my diepste suiwerheid geskonde,
roep ek tot U, my God, in angs en nood:
U ken die drang en drif, wat Self, verkneg,
as mens, met honger, bittere dors en dood
voor God die stryd op aarde moes besleg.
Verstoot my nie, laat my nooit weer alleen,
laat my vertrou en in geloof U dien
opdat ek eenmaal, eind'lik en vergoed,
die duisternis sien skeur in goue reen,
en in die rooie mantel van U bloed
van aangesig tot Aangesig mag sien.
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GETUIENIS
My hande sal ek ophef en getuig
voor God en mens van hierdie wonderlewe:
sal dan in hierdie Skepping ek alleen
gevind word wat Sy Wil durf wederstrewe?
Uit die voorste kranse van die ewigheid
het Hy Sy hoe Woord tot my gespreek,
en kyk: Sy sterre vlam getuienis,
Sy Wet is dit waarteen my wil horn breek!
WYDING
Laat my nou eindelik sterke woorde spreek,
van nou of aan totdat die stille dood
die lewe in sy hand sal vat en breek,
soos eenmaal Hy, gewyd, die offerbrood.
BLOMME
Ek spreek verward uit blinde stof en rig
my hande tot die lee hemele op,
of daar nie met verblindend-pure lig
Gods liefde uit sal breek in knop op knop:
die witte lelies van Sy tederheid,
die rooie rose van Sy kosbaar bloed,
windkelkies van Sy nederigheid
en sonneblomme van Sy goue moed.

VERZ EN

STADSGESIG
Hier voor my venster strek die kalm blou
in klare koepeling oor die huise uit;
strakke gewels en dakke ry aan ry
tot waar in vlakke wei die lyn vergrou.
So stil strek hierdie lewe voor my uit,
so onomstootlik lé die dae voor,
die dade wat my hand nog sal verrig
totdat my hart in voile vlug sal stuit...
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ZIJN PERSOONLIJKHEID EN ZIJN WERK
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WILLEM VAN BEEK
Wanneer er gesproken wordt over de „Delftsche geest", die
geest van aristocratische bezonkenheid, van sublieme schoonheid en stille overpeinzing, kunnen wij Vermeer een uiterst
zuiver symbool noemen van deze geest.
Hij, de schilder der 17e eeuw, was nog geheel en al doortrokken van de klare, rustige Middeleeuwsche geest, welke
in het karakter der stad Delft zoo sterk tot uiting komt, dat
zelfs in onze tijd deze geest daar nog altijd te ondergaan is.
Delft en Vermeer is een eenheid. Vermeer is zonder Delft
voor ons niet te denken. Hij is, als zijn stad, statig en intiem,
rustig en klaar. Het fel bewogene, dat Rembrandt zoozeer
kenmerkt is hem volkomen vreemd.
Het uitgelaten vroolijke, het lachwekkende en satyrische,
waarin wij Jan Steen kennen is door Vermeer niet geschilderd. Het geheimzinnige bij Vermeer is, dat alles wat hij
zag even mooi en interessant voor hem was en hij alles wat
hij in sterke realiteit schilderde, ophief tot in een hoogere
werkelijkheid.
Dat er veel was wat hij niet wenschte te zien, is uit de schilderijen die wij van hem kennen, gemakkelijk te bewijzen.
De haveloozen en armoedigen, zooals Rembrandt er zoovelen schilderde en etste, kunnen wij bij Vermeer niet terugvinden, het menschelijk lijden behoorde niet tot zijn onderwerpen. De taveernen en boerenbruiloften interesseerden
dezen schilder in het geheel niet, hij koos de stilte in het
leven, de rustige wereld, in alle verschijnselen die hij als
onderwerp van belang achtte.
Zijn beroemd werk, de z.g. „Koppelaarster", is, al is het
een eenigszins luidruchtig onderwerp, toch een intiem schilderij, dat dit binnenkamers geval terugbrengt tot een stille
gebeurtenis waarbij geen vreemden worden toegelaten. De
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mensch Vermeer is even geheimzinnig als ook zijn klare
schilderijen geheimzinnig zijn.
Misschien benaderen wij hem het dichtst, door hem te zien
als een verliefde in de ruimste zin. Wat hij zag, wenschte hij
schoon te zien, stil te genieten om in een melancholisch geluk van al wat hij droomde te getuigen. Wanneer we het
leven moesten beoordeelen, zooals wij dit te zien krijgen uit
de werken van Vermeer, zouden wij geneigd zijn te gelooven, dat deze wereld een soort voorhof tot eeuwig geluk is,
waar de geest als het ware bezig is zich te kristalliseeren naar
een uiteindelijke rustperiode, om in uiterste fonkeling een
glanzend, blijvend bestaan te bereiken.
Hij wist het dagelijksch leven op te heffen tot een voorvorm
van hemelsch geluk; in stilte genietend van het wonder dat
zich in alle vormen en levensverschijnselen steeds opnieuw
aan hem vertoonde. De intieme ruimten der woonhuizen
waren voor hem werelden, hij wist deze te verruimen tot het
matelooze en te verstillen tot in het eindelooze.
Zooals die andere tijd- en stadgenoot, van Leeuwenhoeck, die
in de kleinste levende diertjes die hij voor het eerst door zijnmicroscoop zag, een wereld van onmeetbare grootte ontdekte in
het kleine, zoo ook zag Vermeer in de kleine ruimten waar menschen woonden, de geheele menschelijke samenleving als een
synthese van de geheele bewoonde wereld. Van Leeuwenhoeck
ontdekte in stille aandacht een nieuwe, levende wereld.
Vermeer ontdekte in stille aandacht een wereld in het geringste voorwerp. Delft, Vermeer en Leeuwenhoeck beteekenen symbolen van rust en aandacht, van verlangen naar
het schoonste wat dit leven geven kan, van geluk in het kleine
en „onbelangrijke", datgene, wat de meeste menschen ontgaat, en slechts aan enkelen gegeven is te begrijpen, n.l. dat
alles even belangrijk is, mits het belangrijk gezien en ondergaan wordt. Daarom noemde ik Vermeer een verliefde in
de ruimste zin. De schoonheid van dit leven kan nooit anders
dan zinnelijk en verliefd genoten worden en alleen een verliefde kan dit aardsche leven en al wat daarmede verbonden
is, gelukkig zien. De droom bij Vermeer is volkomen harmonisch en evenwichtig; het is een verstild staren in verliefde
peinzing, waarin hij alles licht, alles goed en alles belangrijk
en verwonderd zag.
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Ik geloof dat Vermeer z(5(5 tegenover het leven stond en dat
hij daardoor het leven z6 45 intens kon genieten.
Toch moeten wij Vermeer in geen geval zien alsof er bij hem
dan geen vaste punten te vinden zouden zijn, waarop hij
zijn aandacht het sterkst concentreerde. Het merkwaardige
echter is, dat dit in zijn werk niet direct opvalt.
Al kon hij op zijn schilderijen een kruikje, een tafelkleed,
een muur met even diepe aandacht neerschilderen als een menschelijke figuur — bij wat dieper indringen in zijn werk blijkt
toch dat voor hem twee punten van aandacht sterk naar
voren dringen. Dat is het licht en de vrouw.
Hij zag het licht en de vrouw niet als een plotselinge openbaring, waarvan hij met de sterkste nadruk moest getuigen.
Hij zag beide als mysterie. De vrouwen welke Vermeer
schilderde, zijn ook niet die, welke in de renaissancetijd als
het ideaal van schoonheid golden. De vrouwen bij hem zijn
eigenlijk allemaal typen zooals wij ze in onze dagen ook nog
kennen: slank en teer. Vermeer schilderde de vrouwen in
een sfeer van geheimzinnig stil leven, bij hem wordt de vrouw
het symbool eener goede wereld. De vrouwen zijn bij hem
nooit een uitbundig feest, doch altijd een stille vorm van geluk.
Zoo zag hij ook het licht. De zware tegenstelling tusschen
licht en donker wenscht hij niet te ondergaan. Bij hem
breekt het licht nooit als een felle doorstraling de duisternis.
Bij hem is het licht een bad in het allerzuiverste en allerklaarste. In zijn werk is alles overspeeld met de zachte
glanzen van een alles overgietend licht, met lichtende schaduwen, als spelende kinderen. Men zou kunnen zeggen:
Vermeer was altijd bij zijn meisje in het licht, en hij vertelde
haar altijd de schoonste verhalen.
Hij vertelde haar van de schoonheid van zijn stad, van de
schoonheid der „doode dingen", hij praatte over muziek en
over de intieme gezelligheid der Delftsche woonhuizen. Hij
raakte nooit tegen haar uitgepraat, om maar steeds te benadrukken hoe goed en mooi het leven is.
Vermeer heeft de kunst verstaan, het leven goed te zien en
over het kleine en bekrompene te kunnen zwijgen.
Het flonkerende kruikje, de aandachtig-lezende vrouw, de
edele stilte van een witte muur, waren voor hem de symbolen van eenzelfde geluk van te leven. Het huis zag hij
,
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als de kern der geheele samenleving, zijn stad als een synthese
eener ideale wereld, waar het goed wonen en leven was. Zijn
,Gezicht op Delft" is in zekere zin een gezicht op „de stad
Gods", een binnen wallen en poorten omsloten stukje grond,
vanuit de hemel beschenen met eeuwig licht.
En toch... wat zal deze verliefde op het leven veel geleden
hebben. Wellicht veel meer dan wij kunnen vermoeden. Hij
vluchtte in zijn droom, die hem het leven schooner deed zien
dan het in werkelijkheid was. Van zijn gezinsleven weten wij
zoo goed als niets, doch mogen wel veronderstellen dat dit
harmonisch en goed was. Daarnaast echter mogen wij even
zeker veronderstellen dat „de wereld" hard voor hem was.
Het is m.i. onjuist te beweren dat hij zoo buitengewoon lang
aan een schilderij werkte en dat daardoor zoo weinig werken
van hem bestaan. Een man met zoo'n feillooze techniek en
zoo'n zuiverheid in zijn teekening, moet wel zeer veel gewerkt hebben om tot zoo'n geweldige hoogte te kunnen
stijgen. Hoeveel werken zullen van hem niet verloren geraakt
zijn? Het enorme succes van een Rembrandt is hem bij zijn
leven niet beschoren geweest. Hij kreeg nooit die geweldig
betaalde opdrachten als zijn portretteerende stadgenoot
Miereveld. Vermeer is eigenlijk pas voorgoed ontdekt in de
rge eeuw. Toen werd zijn werk „gaud waard", terwijl hij
in zijn leven slechts heeft kunnen droomen van de erkenning
waarop hij recht had, en die pas in een verre toekomst
mogelijk bleek. Het feit dat hij eenige tijd deken geweest is
van het St. Lucasgilde, beteekent geenszins dat hij daarmede
als een groot meester geeerd werd, hoogstens beschouwde
men hem als een deftig burger, die tevens een bekwaam
schilder was. Het dagelijksch leven was voor Vermeer zeker
geen „bad in stralend licht", hoogstens een onderbreking
van zijn eigen hoogere werkelijkheidszin.
Wij weten niet of er voor hem wel veel tijd tot schilderen
overbleef, het zou zelfs heelemaal niet onmogelijk zijn, dat
hij voor zijn kunstenaarsarbeid de tijd veelal heeft moeten
„stelen". Wij weten dat hij een groot gezin had en zeer
waarschijnlijk niet arm was, de interieurs van zijn huis bewijzen dat genoeg, doch wij weten ook, dat hij met zijn eigen
schilderijen zeker niet tot een hooge welstand kon geraken.
De rijke kooplieden wilden wel vorstelijk betalen, wanneer
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een beroemd modeschilder een keurig geslaagd conterfeitsel
van hen maakte, doch bijna geen enkele dacht er over een
flinke prijs te betalen voor „genrestukken", of de schilder
nu de Hoog of Vermeer of anders heette. Vermeer zal in
zijn dagen hen, die zijn werk bewonderden, wel hebben
kunnen tellen en het zal wel niet te veel bezijden de waarheid zijn, het kringetje van menschen die in hem geloofden
te beperken tot enkele vrienden en misschien zijn vrouw en
enkele familieleden.
Dezen schilder in zijn ontwikkelingsgang te volgen is niet
gemakkelijk. Zijn werken heeft hij bijna nooit van een jaartal
voorzien. Men kan probeeren via de keuze zijner onderwerpen dit probleem te benaderen en door aandachtig kijken
en vergelijken eenigszins houvast te zoeken.
Uit de kleine vijftig schilderijen die van Vermeer bekend
zijn, kunnen we er ons in ieder geval een tamelijk zuiver
beeld van maken, welke richting de geest van dezen kunstenaar uitging. Jets wat heel sterk opvalt is op de eerste plaats,
dat bij het grootste aantal zijner werken de vrouw of het
meisje onderwerp is, of de compositie beheerscht.
Het is, geloof ik, niet al te paradoxaal als men beweert:
Vermeer droomde zich het grootste geluk in de sublieme
vrouwenliefde en naderde hierdoor heel langzaam het mysterie der Goddelijke Liefde. Met zekerheid kunnen wij het
niet bewijzen, maar toch zouden wij in zijn „Koppelaarster" het begin zijner geluksdroom kunnen zien en in zijn
,Emmausgangers" de vervloeiing dezer droom tot in het
Oneindig Eeuwige.
Hebben we wellicht bij deze z.g. „Koppelaarster" te doen
met een veel uitgebreider beteekenis in dit werk, dan een
willekeurig vroolijk genrebeeld?
Het is heel goed mogelijk dat hij tot dit onderwerp gekomen
is naar aanleiding van een schilderij van Theodoor Baburen,
dat hij in zijn bezit had en dat zelfs tweemalen als wandversiering op zijn eigen schilderijen voorkomt.
Doch welk een verschil in deze twee doeken!
Bij Baburen een echte bordeelscene en bij Vermeer een zeer
kuisch tafreel. Wij vragen ons of of dit schilderij niet even
goed een eenigszins vroolijk portret zou kunnen zijn van
Vermeer zelf en zijn meisje?
'
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Rembrandt heeft ook eenmaal een schilderij gemaakt waar
hij Saskia, zittend op zijn knie, schilderde, om als het ware
de wereld triomfantelijk zijn geluk te toonen.
Het lijkt heelemaal niet onmogelijk dat de „soldaat" op
Vermeer's schilderij niemand anders dan de schilder zelf
voorstelt met zijn bruid op de knie.
Al is dit geheele geval eenigszins als genrebeeld uitgevoerd
en nogal feestelijk van allure, het kan evengoed een „bruidskoop" voorstellen waar de bruidegom de trouwpenning
schenkt dan wel de voorstelling van een koppelaarster. Een
bordeelscene is dit schilderij in het geheel niet, het meisje
dat de compositie beheerscht is van een kristallen zuiverheid
en in haar is met geen mogelijkheid een courtisane te zien
in Renaissancestijl.
Dit wonderbaar schoone vrouwtje is ook niet slechts eenmaal door Vermeer geschilderd, zij is meerdere malen in het
werk van den schilder terug te vinden.
Dat deze vrouw voor den kunstenaar van veel meer beteekenis is geweest dan een gewone stoffage zijner doeken, behoeft niet betwijfeld te worden. Zooals Vermeer deze vrouw
kon zien benadert hij het ideale; trouwens op geen enkele
zijner werken zijn echt „bedorven" vrouwen te vinden, wel
vroolijke, en evenmin echt ruwe kerels, zooals Brouwer deze
zag, wel verliefden en een paar malen schilderde hij ook
geleerden doch nooit volkstypen. Vermeer schilderde dames
en heeren, meisjes en bezige vrouwen, doch de kleine kinderen, het gezin zooals deze op de schilderijen van De Hbog
te zien zijn vindt men niet bij Vermeer.
De vrouw, een vroolijke dronk, wat muziek en eentmooi huis,
waarin het goed leven was, waren voor den levenskunstenaar
Vermeer tastbare symbolen van harmonie en aardsch geluk.
Het is wonderlijk met dezen schilder: hij ontroert ons niet,
hij vangt ons en trekt ons op in een atmosfeer van het stilste
genot, het is of hij ons wil zeggen: „menschen, het geluk heb
je in jezelf, in je eigen binnenste, wanneer je maar tot bezinning kunt komen".
Hij dwingt tot rust en de rust die van hem uitgaat komt
vanzelf ook over ons, wij raken bevangen in zijn sublieme
stilte en met hem mee zien wij vanzelf alle dingen belangrijk
en schoon. Bij hem denken wij niet aan lijden al weten we
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maar al te goed dat dit leven er vol van is; doch hij kan
ons dit doen vergeten. Daarom ook is hij een late Middeleeuwer in de goede zin, want velen wisten toen ook van dit
leven een stukje paradijs te maken evenals hij.
Vermeer was verliefd op het aardsche leven, daarom vond
hij al het goede zoo de moeite waard, doch al heeft hij het
bijna nooit uitgesproken, het hoogste geluk is niet van deze
wereld, dit onderging hij pas in zijn „Emmausgangers".
Hij wist waarschijnlijk zeer goed dat dit leven het volmaakte
geluk niet geven kan doch op dit geluk wist hij vragend te
wachten en intusschen zijn reis door dit leven met de grootste
aandacht te vervolgen.
Het is niet bekend of Vermeer veel op reis was, zeker is, dat
hij geen groote buitenlandsche reizen gemaakt heeft; het is
zelfs niet onmogelijk dat hij, bij wijze van spreken, niet eens
gemakkelijk van zijn stoel kwam. Kijken en droomen is zijn
kenmerkende karaktertrek. Op zijn stoeltje, met verf en palet,
was hij toch altijd op reis en volgde hij met de grootste aandacht alles wat zich aan hem voordeed. Is het bij deze
schilder niet opvallend, zijn bijzondere aandacht voor landkaarten en de globe? Daar hield hij op heel wat diepere
manier van dan alleen als schildersobject.
Het is bijna onbegrijpelijk hoe iemand in staat is een landkaart op een schilderij zoo gedetailleerd en zoo vol overgave
te schilderen. Dit is veel meer dan getrouw copieeren. Over
hem kan geen legende ontstaan als over Gerard Dou, die
veertien dagen zou gewerkt hebben om een bezemsteel zuiver „af te malen". Vermeer moet evenwel een enorme arbeid
verricht hebben zoo landkaarten te penseelen. Dit is geen
klein gepeuter om het meest verfijnde doek te schilderen,
maar, zooals reeds gezegd is: hij was, terwijl hij deze kaarten
zoo minutieus volgde en nawerkte, op zijn schildersstoel
„op reis" en droomde bij ieder watertje en ieder plekje,
dat hij van deze kaarten afkeek, het leven op die plaatsen
die daar geografisch stonden aangeduid.
Wellicht is de „Geograaf" en de „Astronoom", die hij enkele
malen schilderde, een zijner goede vrienden geweest en hebben zij samen de wereld en wat daarin leefde en te zien was,
op goede avonden veel besproken.
De mensch Vermeer, levende in de tijd der renaissance, was
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ten opzichte van zijn landkaarten nog precies als de Middeleeuwsche monniken die in de diepste aandacht de heilige
verhalen naschreven met de overgave die hun werk maakte
tot een perkamenten glorie in allerzuiverste schoonheid.
Maar... al noemen wij Vermeer een late Middeleeuwer en
al was zijn vrouw katholiek, een katholieke Vermeer was
hij niet, een protestantsche Vermeer evenmin. Een humanistische Vermeer misschien nog wel het meest. Een philosoof
in kleuren, met deze benaming benadert men hem misschien
het dichtste. Hij hield ontzaglijk veel van het leven, hij dacht
er diep over na en preen met kinderlijke dankbaarheid het
geluk dat deze wereld in de goede uren, die een mensch
mag beleven, hem wilde schenken.
Uitrusten en stil genieten, dit is de diepe klank in het werk
van dezen geluksdroomer.
— Heer, geef ons het voile geluk in de persoonlijke beleving
en geef ons een paradijs waar nog veel meer geluk is en nog
veel meer te zien zal zijn dan op deze wereld. —
Dit zou men het gebed van Vermeer kunnen nomen. In zijn
diepste binnenste was hij wellicht niet zoo heel zeker van
het Hiernamaals en misschien eenigszins bang dat dit slechts
een wage veronderstelling kon wezen. Daarom hield hij zoo
vast aan dit leven. Hoe kon het ook anders? In zijn tijd was
de Middeleeuwsche geloofszekerheid voor een groot deel, en
bij veel menschen, verdreven.
Invloeden van Spinoza en andere denkers uit zijn tijd zullen
hem wel niet geheel vreemd geweest zijn.
In het werk van Vermeer bepaalde hoogtepunten te vinden
is in zekere zin een kwestie van smaak. De een zal het „Gezicht op Delft" noemen, een ander wellicht het „Atelier",
een ander het „Melkmeisje" en weer een ander „Het straatje". Doch er zijn bij hem in ieder geval, wat de geest betreft,
wel twee uitersten te vinden. Dit zijn de „Koppelaarster"
en de „Emmausgangers". Het maakt eigenlijk niet eens veel
uit in welke levensperiode van den meester deze twee doeken
ontstaan zijn. Ik voor mij geloof zeker in de „Emmausgangers" met een laat werk te doen te hebben. Maar hoe dit
ook moge zijn, de „Emmausgangers" zijn voor dezen schilder een uiterste consequentie.
Dit werk mogen wij zonder twijfel zijn hoofdwerk noemen.
38
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Het is niet overdreven deze schepping een der hoofdwerken
der 1 7e-eeuwsche Hollandsche schilderkunst te noemen. Voor
mij is dit werk een der wonderbaarste en geheimzinnigste
schilderijen die bestaan. Jammer dat wij dit werk nog niet in
al zijn stralende geheimzinnigheid kunnen genieten. De
groezelige vernislaag ontrekt aan het oog juist dat wat Vermeer ons altijd ten voile te genieten geeft: zijn alleruiterste
kleurenzuiverheid en zijn wonderlijk licht.
Dit schilderij ondergaan, beteekent: een gevangen raken in
Vermeer's diepste bezieling. Daar is de schilder van de
wereld weggedroomd. Daar is in letterlijke zin de vrouw op
de achtergrond geraakt, doch mee opgenomen in de sfeer
van het buitenaardsche. De groote tegenstelling met de
„Koppelaarster" bestaat hierin dat de groote vreugde van 't
verliefde feest in de „Emmausgangers" gestegen is tot de
genade van een vraag om de absolute Hemel.
De altijd om geluk vragende Vermeer vraagt daar aan den
Hoogsten Mensch de diepste en uiteindelijke Waarheid. De
altijd droomend genietende Vermeer voelt daar de belofte
van uiterstc zaliging, een levende stilte in de hoogste vrede.
Dit onderwerp is door niemand ooit zoo geschilderd. Al kan
er misschien wel gesproken worden van Italiaansche invloed
of invloeden der Utrechtsche school, dan beteekent dit hoogstens iets ten opzichte van de compositie. Hier geen verheerlijkte Christus, het wonder is in dit schilderij eigenlijk geheel
niet uitgebeeld. Al is dit geheele schilderij een wonder te
noemen, een Katholieke of een Orthodox protestantsche
Vermeer had dit onderwerp nooit zoo geschilderd. Hier geen
Christus dus die zich weer aan hun oogen zou onttrekken en
ook geen Christus die God is.
Het zijn drie menschen, opgenomen uit de hoogere sferen
der Heiligende Geest en bezield door het allerhoogste wezen
dat menschelijk denkbaar is en bij hen aanzit. Hier is van
verliefdheid op het leven geen sprake meer, hier is alleen
een luisteren naar de ontsluiering van het diepste geheim
des levens. Het is alsof de schilder hier een uiteindelijke bevestiging zal krijgen ten opzichte van de grootste vragen waar
het geheele menschelijk leven zich in en om beweegt: Het
groote verlangen naar een nooit meer eindigend gelukkig
leven. De groote levensvraag voor velen drong zich zeer
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zeker bij dezen kunstenaar meermalen op; en het is of hij in
de „Emmausgangers" heeft willen zeggen: „Ja, het is toch
waar, wij blijven leven". Het breken des broods ontsluierde
voor hem dan toch het geheim der Waarheid. Hij herkende
het Hoogste en werd er in opgenomen.
Het lijkt mij geheel niet onmogelijk in dit schilderij tevens
een afbeelding te zien van den schilder zelf (de figuur op
den rug gezien, welke zeer sterk lijkt op de bruidskooper van
de „Koppelaarster") en op de achtergrond zijn vrouw. Deze
vrouw toont in ieder geval een zeer sterke gelijkenis met het
meisje op de „Koppelaarster", alleen wat ouder. De andere
figuur op de voorgrond is wellicht een zijner goede vrienden.
Het waren immers bijna altijd „portretten" die de schilders
gebruikten voor hun onderwerpen en al zijn de figuren niet
altijd „natuurgetrouw" afgebeeld, te herkennen zijn zij bij
eenige vergelijkende studie meestentijds wel.
Het lachende meisje, op de „Koppelaarster", kijkt even ingetogen, wonderlijk, als de vrouw op de „Emmausgangers".
Alleen met dit groote verschil dat het meisje daar het geval
w.m.n. „zalig" vindt, terwijl in het andere beeld de vrouw
het levende wonder mee ondergaat en er geheel in opgenomen is.
In het eene geval vraagt de man de tastbare zinnelijk liefde,
in het andere geval vraagt hij opgenomen te worden in het
mysterie, de Goddelijke liefde zelf. Daarom kunnen wij deze
twee schilderijen als samenvatting zien van de roerselen welke
deze schilder dreven tot zijn hoogste vlucht.

* *
*
Er zijn twee schilderijen van dezen schilder welke ik voor
mijzelf „onecht" zou willen noemen, ook al zou hij deze
toch geschilderd hebben.
Dit is in de eerste plaats zijn „Allegorie des Nieuwen Testaments". Toen hij deze compositie samenstelde heeft hij het
Christendom zeker niet sterk beleefd. Al is op de achtergrond
dan wel een schilderij te zien met een gekruisigde Christus
en al staat op de tafel een koperen kruisbeeld, toch overtuigt
ons dit schilderij in het geheel niet. De massale, eenigszins
zwijmelende vrouwenfiguur (zeker zijn type niet!), die de
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geheele compositie beheerscht en met haar voet zijn geliefde globe vertreedt, waarbij op de grond een serpentje
rondhuppelt, dit alles is misschien Vermeer als schilder, doch
zeker niet in de voile diepte van zijn geest. Wij weten het
niet, doch misschien worstelde hij, toen hij dit doek schilderde, met het groote probleem der wereld en der liefde, dat
hij toen zeker niet overwonnen had.
Een ander schilderij, sedert kort aan hem toegeschreven, is
voor dezen schilder vreemd en raadselachtig. Het is de boetende Magdalena onder het kruis. Zoo'n onderwerp zouden
we van hem nooit verwachten. Waarom laat hij de vrouw
voor haar zondig leven boeten, al is zij dan onder het kruis
reeds een heilige. Hij, die de vrouw nooit anders dan gelukkig
gezien had. Hij, die nooit een slechte vrouw geschilderd
heeft, dus ze eigenlijk nooit heeft willen zien. Ms deze werken
door hem geschilderd zijn, bewijzen zij tusschenstadia in
zijn leven, waar wij zoo goed als nets van weten.
Vermeer, de reiziger door dit leven, op weg naar het hoogste
geluk, is ons een reisgenoot, die de weg wijst naar het klaarste
licht en de zuiverste stilte. Vermeer verstaan is in de geest
met hem „meebidden".
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DIRK COSTER
Journalistiek in grooten stip
Wie op bepaalde momenten in de Nieuwe Rotterd. Courant
de hoofdartikelen schrijft, is mij niet bekend. Wel heeft het
me nu al eenige malen getroffen, dat op oogenblikken van
politieke of moreele gespannenheid de N. R. Crt. plotseling
een artikel lanceert, dat zich temidden van den stroom van
overige publicaties onderscheidt door een groote menschelijke bewogenheid, die dan vanzelf zich omzet tot een indrukwekkende taal. Waarin alle kleine dagelijksche reserves, de
intellectueele terughouding, zelfs de voor Rotterdam zoo
zwaarwegende commercieele relaties opzij gezet worden.
Welk een plotselinge verjonging in het eerwaarde oude orgaan! Toch behoort het zoo. Een mensch en zelfs een yolk
dat dit niet meer kan, dat zich niet plotseling uit het relatieve
losrukken kan, is feitelijk al verloren, is gedoemd zijn hoogere
en op den duur zelfs zijn lagere belangen prijs te geven.
Zoo op dien grijzen Septemberochtend van 1938, was dat
eene ochtendbladartikel onvergetelijk, geschreven in den
nacht na Chamberlains avondrede, toen er geen hoop meer
scheen te zijn dat het noodlot over de wereld en Nederland
zou afgewend worden, dat uitklonk in enkele sobere zinnen
— nauwelijks zich onderscheidend van gewone journalistiek,
— waarin iets her-opklonk van het sobere aanvaarden van ons
Wilhelmus: een artikel dat een deel van Nederland (het door
de N. R. Crt. bereikte deel) dien dag stilgemaakt heeft, maar
ook... bereid. En nog indrukwekkender zoo mogelijk, dat
andere ochtendbladartikel, op den Zondag in November
tijdens het woeden van de Duitsche furie, waarin niet alleen
de beulen, maar ook en vooral onze eigen onbarmhartigbedachtzame regeering met een waarlijk onweerstaanbare
kracht gegeeseld werden. Het is te bemerken en te onthouden,
dat ondanks alle theorieen over „de afgekoelde ontroering"
die alleen schoon proza zou kunnen scheppen, — zulk proza,
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niet meer dan journalistiek bedoeld, door de aanstorm van
het leven daarachter geheel onwillekeurig tot de klassieke
allure wordt geboetseerd, in rhythme en klank.
Het smartelijk onderwerp verzet zich er eigenlijk tegen om
iets ervan te citeeren, toch wil ik, voor het in de eindelooze
vloed van drukwerk ondergaat, een enkele passage hier nog
vasthouden, waarin de onheimelijke kracht van hetrhythmisch
weerkeerende, als een eentonige en steeds dieper pijnigende
hamerslag neerkomende woord „vanzelf had voor ons gesproken...", me dagenlang geobsedeerd heeft:
Het spreekt vanzelf, zoo heet het, dat de Nederlandsche
regeering de grenzen niet voor vluchtelingen heeft opengesteld. Het spreekt vanzelf, ja misschien voor de koele
kamers van de departementen. Maar het spreekt niet vanzelf voor de harten van de Nederlanders.
Voor hen had het vanzelf gesproken, indien de regeering
deze ongelukkigen liefderijk had opgenomen, indien zij
zich had geschaamd menschelijke wezens terug te stooten,
in de verschrikkingen van een concentratiekamp. Van zelf
had voor ons gesproken, indien de regeering ruim baan had
gemaakt voor het particuliere initiatief, dat Joodsche
vluchtelingen en kinderen cen onderdak wilde bieden in
den huiselijken kring. Van zelf had voor ons gesproken,
indien de regeering dit denkbeeld had aangemoedigd, indien zij alle faciliteiten had gegeven, welke maar gegeven
kunnen worden. Vanzelf had voor ons gesproken, indien
de regeering een voorbeeld had gesteld, indien zij de vertrapten, zieken en gewonden, die aan haar deur klopten
om een aalmoes, liefderijk had opgenomen. Vanzelf had
voor ons gesproken, indien de regeering die Nederlanders,
die ontsteld over zooveel ellende kinderen medebrachten,
over wier ouders lot soms geen zekerheid bestaat, ongemoeid had gelaten en in stilte had bedankt voor de wijze,
waarop zij de menschelijke grootheid van Nederland aan
den vreemdeling hebben getoond. Vanzelf had voor ons
gesproken, indien de ambtelijke machine voor ditmaal
eens ontdaan was van de remmen van belangen en belangetjes, van de looden blokken der ambtenarij.
Zoo zouden wij nog vele dingen kunnen opnoemen, welke
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door ons als een vanzelfsprekendheid worden gezien. Maar
wij zullen eindigen, omdat zij alle samenkomen in eene
gedachte: dat het voor ons vanzelfsprekend zou zijn geweest, dat de Nederlandsche regeering de spontane actie
van het Nederlandsche yolk had begrepen, dat zij gehoor
had gegeven aan den wil van het yolk, dat zij ons de
schaamte had bespaard, welke over ons komt, indien wij
moeten bedenken, dat Nederlandsche gezagsdragers met
bloedend hart geweld moesten gebruiken om de ongelukkigen terug te sturen naar het land, waar de dood voor hen
een verlossing is."
Er verschijnt meer van zulk proza in onze pers, in deze
telkens weer bewogen tijd. Waarom ik deze woorden over
dingen die niet vergeten molten worden, nu hier nog overschrijf? Om het genot der levende taal ten eerste, die
zonder een gedachte aan woord-schoonheid neergeschreven
werd, ten tweede met de meer practische gedachte: waarom
maakt men niet, b.v. onder den titel, „Kroniek van onzen
tijd", van deze en dergelijke uitingen een geregeld verschijnend jaarboek? Het zou van groote waarde blijken.
Enkele gedachten over den dood
De mensch leeft, alsof hij alleen niet sterven kan, al ziet hij
dagelijks dooden rond zich vallen. De mensch leeft alsof hij
alleen vrij is om te streven, al ziet hij zoo goed als alle levens
half verstikt in de banden hangen van fatum en toeval. Hoe
meer wij werkelijk denken te leven, hoe meer we droomen
bij dag. En eigenaardig: die het brallendst werkelijk leeft,
die droomt het diepst.
Leven dus is bedronken van leven zijn. De levensgloed, die
den mensch bij voortduring naar brein en oogen stijgt, verdooft daar de voorstelling van zijn eigen dood. Tachtigjarigen wier lot vreeselijker is dan dat van den ter dood
veroordeelde in zijn cel, (want kerkermuren zouden kunnen
omvallen) leven gretig en onbekommerd, ze glimlachen aandachtig naar alle kleine dingen van het leven. Is dit de
wijn waarvan de Perzische dichters altijd zingen, dat geheimzinnig symbool? Want inderdaad is leven: van den wijn
des levens bedronken te zijn. In deze dronkenschap zijn we
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alien opgenomen en geborgen: de natuurlijke en de wijsgeerige
mensch, bruut en droomer.
Het is dus een geheimzinnige genade van het leven, die wil
dat overal waar leven is, de dood niet zijn zal.
Het zijn niet de beuzelingen, die zooals de wijzen zeggen,
den dood vergeten doen. Het is de levensgloed door de oogen
uitschijnend, die aan de beuzelingen deze vervoerende lionkering verleent.
Een mensch weet de dood bestaande. Maar hij kan zichzelf
duizend maal zeggen dat hij sterven moet, deze duizend maal
zeggen vormen tezamen nog niet een enkele voorstelling,
verbeelding, van den dood.
Dier en mensch verschillen minder dan men zegt in hun verhouding tot de dood. Alleen het dier mist het abstracte en
koele voorweten omtrent den dood. Maar ook het dier kent
de ontzetting voor de dood van zijn gelijken, de overgang
van leven tot niet leven, die door zijn reukorgaan op hem
indringt als het onbegrijpelijke, iets dat op ontzettingwekkende wijze niet in orde is. Breng een kat bij zijn gestorven makker, met wie hij dagelijks omging, at en sliep.
En tracht hem langer dan dertig seconden vast te houden.
Het is niet mogelijk. De vluchtdrang is te sterk.
Zoo ook de mensch. Weten omtrent de dood is dus nauwelijks
meer werkelijk dan het on-weten van het dier. Maar soms
dringt de dood op den mensch in. Door meer organen dan
bij het dier, en door minder snel vergeten gevolgd. Dan
zie t men den dood, met een vernietigende schrik, soms door
een plotseling ongeluk van een wildvreemde, soms door den
dood van een bemind mensch, maar dit is geen regel, want
men kan zoo vervuld zijn van de gedachte aan leven en voortleven, dat men de physieke dood als 't ware langs zich heen
laat gaan. Maar de dood zien op deze wijze, beteekent ook
zelf door dien dood overmeesterd te worden, zelf in staat van
versterving te zijn, de ontbinding gehecht te zien aan ieder
aangezicht, zich over een grond te voelen gaan verzadigd
van dooden. Dan keert de genade des levens zich om, want
waar de dood is kan het leven niet meer zijn.
In zulke oogenblikken heeft alleen de droom van altijd leven
den mensch de kracht gegeven, den lichamelijken dood voorbij
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te zien. Zelfs al werd dit eeuwig leven geen zekerheid voor
hem, dan toch werd aan den lichamelijken dood daardoor de onwrikbaarheid ontnomen.
Waarom leven wij dus zoo zorgeloos samen met den dood?
Omdat we ons de reserve geschapen hebben van het „m i sschien nie t". Misschien is de dood de dood niet.
Nog even: de Paulusbrief
Naar aanleiding van de Paulusbrief ontving ik nog vele
weerleggingen en onderstellingen. Enkele dezer acht ik belangrijk. Deze bijv. Men vroeg mij: is het wel zeker dat
Paulus „de kleinere liefde" verwerpt? Waar zegt hij dit in
deze bekende passage? Wordt dat er door u niet „ingelegd",
wat de Duitschers noemen „hinein-interpretiert"? Ik antwoord : de sleutel tot deze passage ligt in het laatste beeld,
waartoe de andere ons opleiden. En wat staat daar? Men
geeft zijn goederen weg en zijn lichaam om te verbranden.
Hier valt dus elke gedachte aan „gewone huichelarij", aan
eer en eigenbaat weg. — Maar hoe komt men tot zulk een
daad van volmaakte zelfverloochening? Toch altijd vanuit
een zeker quantum van aanwezige liefde, aangevuld door
een zekere eerbied voor en een hunkering naar de liefde. In
zulk een daad als Paulus noemt, is altijd een zeker quantum
aanleidende liefde aanwezig. Hetzelfde geldt trouwens voor
„de taal der engelen". Wie zou ooit de taal der engelen kunnen spreken, zonder iets van den engel in zich te
hebben? Toch wordt al dit kleinere door Paulus verworpen en tot ijdel geluid verklaard.
Een andere tegenwerping werpt een verrassend licht op deze
woorden. Deze opposant zeide: de bewijsvoering lijkt in
zekere zin onweerlegbaar, maar ge vergeet, dat Paulus hier
waarschijnlijk polemiseerde tegen de Grieksche filosofen,
speciaal de Stoicijnen, die leerden dat men zijn daden nOch
door haat nOch door liefde moet laten bepalen. Eerlijk gezegd meen ik dat naast het element van zelfkwelling, dat onmiskenbaar in Paulus aanwezig was, men door deze hypothese het dichtst bij de verklaring komt van wat er absurd
lijkt in deze woorden.
Maar welk een fatale vergissing dan, dat men een eenzijdigfelle polemische wending voor een levensvoorschrift nam!

594

DE JONGSTE GENERATIE EN DE WERKELIJKHEID

DE JONGSTE GENERATIE EN DE
WERKELIJKHEID
DOOR

ANTHONIE DONKER
II
Weinig heeft de jongste generatie aan romantische bagage
bij zich. De doos van Pandorra is al lang leeg gevlogen. Zebedeus zweeft niet meer boven de landen, maar hij gaat tevoet,
met een landen weg voor zich, en het versleten koffertje dat
hij bij zich heeft bevat ongeveer zooveel als dat van den man
die met een tandenborstel en een zakspiegeltje op reis ging.
De zonen van Zebedeus waren het die de netten en het schip
verlieten om Christus te volgen maar hijzelf bleef achter ; was
hij de sukkelaar die het grootsche oogenblik verzuimde? Zebedeus is ook nu nog de man die den weg niet kan vinden,
hij heeft in onze dagen veel weg van Charlie Chaplin, dien
armen drommel en droomer die zich op een schoen en een
slof en heimelijk met de handen op den rug naar de verte
wuivend, zijn weg als de anderen door het leven tracht te
vinden. Zonder heroIek, geschrokken van de verwarring waar
de anderen zich blind voor houden, ongeschikt, onhandig en
onhandelbaar in het gelid, zoo probeert hij voorzichtig en
voorloopig zijn ongemakkelijken levensweg. Dit ongeveer is
het beeld der doodarme maar doodeerlijke, en daarom temidden van onnoemelijk veel schijn bij uitstek waardige
levenshouding der jongste dichters. Het levert niet veel wat
men noemt poètische stof op, want er is geen groote vervoering, geen meesleepende droom, er is alleen maar een hardnekkig en moeilijk pogen om enkel gewoon te zijn (temidden
van een ongewone geveinsdheid en alledaagschheid!), en
zich daarover gewOon uit te spreken. Dus evenmin als groote
daden en droomen zijn er grootsche woorden. Het is niet gemakkelijk met zoo weinig indrukwekkende gegevens en middelen als dichter indruk te maken, ja zelfs maar dichter te
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zijn. Want ook al heeft een halve eeuw techniek de middelen geraffineerd en is ook dit „vervoermiddel" meer dan
vroeger bestuurbaar geworden (al is Pegasus dan nog niet gemechaniseerd), toch is het juist verre van gemakkelijk poezie
te schrijven die alleen maar met gewone woorden over gewone dingen gaat, en die overbodig zou zijn, als ze daarbij
even gewoon als de woorden en de dingen bleef, dus geen
poezie werd, maar slechts enkelvoudige werkelijkheid bleef
instee van verbeeldingswerkelijkheid te worden. „Poesie
parlante" is als poezie incognito, maar aan haar houding
wordt zij herkend! Poesie parlante intusschen over nog niet
eens een „vie romancee", het lijkt een kale, sjofele boel. Maar
Zebedeus noch Don Quichote noch Charlie hebben er ooit
welvarend en luxueus uitgezien, en de dichter van heden is
nu eenmaal in den geest niet meer dan wat in het stoffelijke de
„kleine Mann was nun" was : een zeer bescheiden gelukzoeker! Bij Hoornik, dien men als de meest karakteristieken
vertegenwoordiger dezer generatie en dezer levenshouding
kan beschouwen, heet deze oprechte hedendaagsche „kleiner
Mann was nun" : Mattheus. Van het vrij uitgebreide werk
(teveel!) dat hij sinds 1936 in niet minder dan zeven kleine
bundels uitgegeven heeft, teekent dit het best zijn verhouding tot de werkelijkheid. Een poging tot verzoening met de
werkelijkheid, maar die voorloopig mislukt, en eindigt in de
verwarring waarmee zij begon, en met een wild en angstig
teruggrijpen naar het van ouds- en van kindsbeen vertrouwde : het hart, het kruis, het anker, de drie symbolen van een
vast en veilig bezit, die de moeder in haar broche droeg maar
die in hemzelven nu verward dooreenliggen. Een poging tot
eenvoudige aanvaarding, maar die door het verwarrende
leven, dat met duizend tegenstrijdigheden op hem aanstormt,
afgeslagen wordt. Daarbij een streven dit alles zoo eenvoudig
mogelijk uit te spreken : de strofen zijn al even eenvoudig als
de woordkeus, en de requisieten die wat er geschiedt illustreeren en suggereeren moeten, zijn de simpelste gebruiksvoorwerpen en gewoonste stadsbeelden : leunstoelen, een kleerenkast, leege buitenstraten, een gracht. Geen pathos, wel een
beetje pathologic. Maar het laatste hoeft geen verwondering
te wekken, want „het lijden aan den tijd" is voor den jongen
mensch die zich een uitweg uit de tegenstellingen en tegen-
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strijdigheden zoekt vooreerst een ziekte, een koorts, een obsessie.
Hoorniks „Zebedeus" draagt den naam Mattheus. Mattheus
heet een episch gedicht, het is op een prijsvraag die dat vroeg,
geschreven. In werkelijkheid is het natuurlijk een lyrisch verhaal. Het is groot opgezet en het teekent de behoefte aan
grooter en breeder werk en den ernst die de nieuwste dichters
weer willen maken met juist het werk. Geboorte en Requiem
van Hoornik zijn ook groote gedichten, en breed episch werk
maakte Mok met Exodus en het Kaas-en-broodspel. Niet
toevallig heet hun nieuwe tijdschrift dan ook Werk. Des te
meer is het jammer, dat Mattheus toch een halve mislukking
is gebleven. Een gedicht met zoo uitstekende fragmenten behoorde en verdiende als geheel een verrijking onzer poezie te
zijn. Dat is het niet geworden, daarvoor is het veel te ongelijk van kracht, op verscheidene plaatsen te onduidelijk en
duister. Na het fragment over het Rijksmuseum met de bijzonder mooie strofen over het Joodsche bruidje zinkt het gedicht leelijk in. Het heeft eigenschappen die de verwachting
wekken, dat het een poetische gebeurtenis had kunnen worden, zooals elk in hun tijd, Persephone en Beatrijs, Maria
Lecina en Awater. Daarvoor is het veel te onafgewerkt gebleven.
Mattheus is een patient, die uit het gekkenhuis ontsnapt en
terugkeert naar zijn stad, Amsterdam. Het gedicht is zoodoende een dubbelbeeld geworden; in het eene hebben alle
angst en verwarring die het bestaan den dichter in zijn zieleleven aandoet gestalte gekregen, in het ander dat er zich
nauw mee vereenigt daagt het leven van de stad Amsterdam
op, in een groot aantal typeerende tafreelen: station en IJ,
de ontwakende stad, de Spiegelgracht, de Dam met de poppenkast, een orgel in de Jordaan, het Rijksmuseum. Sommige daarvan zijn zeer mooi. Het uitgangspunt is kennelijk
geweest een episch gedicht over Amsterdam te schrijven,
maar de problemen, de zielenood van den dichter maakte
zich ervan meester, en zoodoende werd het evenmin een
episch beeld in een lyrische sfeer gedrenkt, als een lyrisch gedicht tegen den epischen achtergrond van de stad, maar de
beelden van de stad dansen scheef en nerveus mee op de
schichtige dwaaltocht van den inzichzelf opgejaagden Mat-
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theus. Ook dat verklaart de onevenwichtigheid van het gedicht. Het gedicht zijn als het ware over elkaar geschoven
negatieven van een film, opnamen van een verschrikt, angstig gezicht met half erdoorheen opnamen uit de stad. Men
weet zoodoende niet zeker waarover het gedicht gaat; de
dichter zei tot het gedicht: het gaat over Amsterdam, maar
het gedicht, dat hem beter kent, antwoordde: het gaat over
jou. Die tweestrijd heeft zich in dit episch werkstuk afgespeeld, en al is het zoo geen geheel kunnen worden, waarin
de twee werkingen alkaar versterken en waarvan de tweeledigheid poetisch verantwoord blijkt, als menschelijk document is het in zijn tweeslachtigheid interessant. Want het
bevat de bekentenis van een wanhopigen strijd om tot zichzelf te komen, en daarmee tot een voor de ziel houdbare
positie in het leven. De verwardheid van het gedicht behoort
in zooverre bij de bekentenis, is er een element van. Mattheus is gebonden, met al zijn herinneringen, aan het leven
der stad, hij hoort er van kindsbeen bij, hij herkent het alles
bij zijn terugkeer als iets van zichzelf, maar tegelijkertijd kan
hij er niets mee beginnen, is het er voor hem niet in uit te
houden, overal maakt zich de verbijstering weer van hem
meester. Bij geen mensch, geen kind, geen levend wezen
vindt hij weerklank of begrip. En het eind is dan ook, dat de
patient weer teruggebracht wordt naast het asyl: v o or lo opig is er nog geen plaats voor hem in het gewone
leven. Ziedaar de slotsom van Mattheus. Er bestaat voor
hem geen enkel vast punt, de werkelijkheid waarin hij moet
leven, waarmee hij zich dient te verzoenen, biedt hem nergens houvast. Hier sta ik met leege handen, hier ga ik zonder
doel, zegt het gedicht, en het voegt erbij: en toch sta ik er
middenin, ik kan deze werkelijkheid niet verloochenen, ik
ben eraan gebonden. Mattheus is de eerlijke, onverbloemde
bekentenis van nederlaag en onmacht: hij bezit niets om die
werkelijkheid te ontkomen, of te beheerschen en te ordenen,
geen droom, geen romantische illusie, geen zedelijk beginsel,
geen geloof. Niets heeft hij verworven, dat hem anders dan
als een schuw, schrikachtig opgejaagde, een vreemden buitenstaander door het toch van oudsher bekende leven der
stad doet gaan. Vandaar dat hij slechts hulpeloos terugtasten
kan: naar de oudste symbolen zijner jeugd, het kruis, het
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anker en het hart, vereenigd in de broche op de borst der
moeder gespeld. De roep om de gestorven moeder is de uiterst
instinctieve toevlucht, de „clou" der bekentenis van verwarring en nood. Moederbeeld, kinderdroom, verloren geloof,
het eenige wat steun biedt, zijn overschotten, geen verworven
geestesbezit. Mattheus' zielenood heeft nergens tegenwicht
in, voorshands. Mattheus hoort bij alles en bij niets. Alles gaat
in elkaar over:
Wat is verleden, wat is heden,
wat werklijkheid en wat is droom,
wat dringt zoo zwaar in al zijn leden
als sappen in een ouden boom?
Mattheus doet een beetje denken aan Nijhoffs Awater, die
ook op drift is en bij niets maar ook bij alles ter wereld behoort. Doch daarin ligt ook juist het verschil.
Mattheus die bij alles behoort, merkt tenslotte bij niets te
behooren. Awater echter weet, dat hij nergens bij behoort en
daarom kan hij, op elks beurt, bij alles behooren. Mattheus
kan bij alle gemeenschap niet van zijn eenzaamheid loskomen. Awater kan bij alle eenzaamheid met alles een soort
van gemeenschap aangaan. Ook de poezie van Nijhoff is uit
verwarring des tijds geboren, tijdens den oorlog toen alle
zekerheid den jongen menschen ontviel. Maar hoezeer ook
verstoken van elk houvast, behield de dichter Nijhoff een
zekerheid, die hem nooit ontvallen is, zichzelf, of liever zijn
dichterschap, zijn fantasie, zijn spel. Mattheus is een patient,
en als hij in zijn beste conditie is een verlofganger die het in
de werkelijkheid probeert. Nijhoff echter is in de werkelijkheid de „wandelaar" gebleven, Awater is een reiziger door
de werkelijkheid. Mattheus en Awater vertrekken beide,
maar Mattheus' vertrek naar de werkelijkheid is een vlucht,
Awaters vertrek is een „voorgoed begonnen begin". Nijhoff
heeft de werkelijkheid, het verbond met de aarde, met behoud van het volle eemzaamheidsbescf, geheel aanvaard.
Awater is een vreemde op aarde, die met de aarde wel zoolang vertrouwd wil zijn, en die vertrouwdheid lukt hem wonderwel. Maar Mattheus gaat het slecht of een vrcemdeling
in de werkelijkheid te zijn, hij lijdt daaronder omdat hij van
nature tot vertrouwdheid ermee geneigd is maar haar niet
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meer terugvinden kan, ofschoon zijn wezen hem er niet van
ontslaat die vertrouwdheid weer te zoeken. Een mystieke
drang maakt de werkelijkheid voor hem onhoudbaar en onaanvaardbaar. Nijhoff echter heeft de onaanvaardbare werkelijkheid voor zichzelfdraaglijk gemaakt door haar met zijn
mystiek te betooveren. Zoodoende is Hoorniks Mattheus de
geschiedenis van een evenwichtsstoornis, Awater die van een
evenwichtsherstel.
De vergelijking met Nijhoff biedt zichzelve nog destemeer
aan, omdat Nijhoffs poezie duidelijk op die van Hoornik, en
van anderen onder de jongsten, van invloed is (al is het
speelsche element bij al deze jongeren kleiner). En dan juist
de Nijhoff der latere verzen, die nog meer dan in het eerst
het concrete, de aarde is gaan zoeken, in zijn Nieuwe verzen,
waarvan de titel ook met nadruk op den wil tot een nieuw
begin wees. Het is bij de hier geschetste geestelijke situatie
der jongste dichters niet te verwonderen dat de invloed van
Nijhoff toeneemt. De gewone taal, samen met de gewone
werkelijkheid middel en voorwerp der verbeelding! Wij herkennen den invloed van zijn concretisme en zijn eeredienst
der aarde niet alleen bij Hoornik, ook bij Hoekstra, en van
zijn stijl bij enkele jonge Protestantsche dichters, Kamphuis
vooral. Geheel in dezelfdc lijn ligt een vermindering van den
invloed van Marsman. Niet omdat de ongehoorde fascinatie
van zijn elan voor de jongste dichters minder sterk geworden
zou zijn. Juist van zijn stijl, zijn vers vindt men ook bij de
allerjongsten de sporen nog weer terug. Men vergelijke eens
een vers als La plongeuse bij Marsmans Salto mortale; tegelijk blijkt dan hoe de navolging, hoc curieus en frappant
ook in dit geval, toch de mindere is: in Salto mortale zijn
acrobaat en toeschouwer in den dichter vereenzelvigd en gescheiden tegelijk, in La plongeuse beschrijft de waarnemer
den duiksprong, dus zijn waarnemingen, maar de laatste
regel deelt iets mee, wat alleen de duikster zelf gewaarwordt,
de smaak van het tegen de tanden slaand water:
Salto mortale
Ik zelf maakte, van trapeze zwevend naar trapeze,
den duizelingwekkenden doodensprong, en in de ondeelbare eeuwigheid dier seconde, bliksemde ergens

boo
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— beneden mij? boven mij?
aan welken kant en in welk heelal? —
de laatste regen der sterren voorbij
nu flikkert mijn leven mijn lichaam uit.
de eeuwigheid fluit in een kogel voorbij.
aeonen, aeonen.
(Kiriloff
, Kiriloff in de Daemonen!)
— „Vang!"
het lijf vangt de ziel als een boemerang.
terwijl ik sidderend tusschen de sterren hang,
zit ik beneden — „hier is mijn hand" —
de laatste acte is aan den gang.
La plongeuse
Penthesileia sprekend tot haar yolk?
In blauw kuras een marmerlijf bedwongen,
De amazonehelm is strak en wit.
De meeuw der blanke armen meet de einder,
't Is of zij offert maar aan welke god?
Want aan haar lichaamsnaald ontleent 't heelal
Een nieuw en duiz'lend evenwicht,

Granaat!
De meeuwen breken op hun spiegelbeeld.
Verbijt het roest dat naar uw tanden slaat.
Het illustreert de magnetische aantrekkingskracht die van
een aantal van Marsmans verzen telkens weer op anderen,
jongeren kan uitgaan. Maar tegelijk is zijn poèzie te romantisch om de leidster der jongste dichters te zijn. A. Roland
Hoist mope de daagsche werkelijkheid nog hooghartiger hebben losgelaten, maar niemand heeft haar hartstochtelijker
weggetrapt dan Marsman. Hij is bovenal (al is terecht en
raak opgemerkt, dat zijn mortalisme nog sterker dan zijn
vitalisme is gebleken) de romanticus van een grootscher
leven, een bestormer van het groote. Aan dat elan waagt de
jongste generatie zich niet, zij kent er de grenzen van situatie
en eigen kracht te goed voor, zij wantrouwt alle grootsche
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pogingen, zij heeft vooreerst genoeg met zichzelf te stellen,
omsingeld als zij is door een tegelijk dreigende en naargeestige, vale en gevaarlijke werkelijkheid. Niet te verwonderen,
dat in deze situatie Nijhoffs geheimzinnig realisme haar nader
stond, want hoe mysterieus en zelfs fantastisch dan ook, in
elk geval was het een soort realisme en hield het rekening met
alle dingen „in de onmiddellijke nabijheid" die deze generatie vooreerst niet kan verlaten en zelfs nauwelijks verlaten
wil. Want Nijhoff is een toovenaar van het kleine, een betooveraar der daagsche werkelijkheid, door wien de fluitketel in de keuken zelfs nog het rattenvangersliedje fluit.
Geen treffender poaisch zelfportret van Nijhoff dan de muzikant uit de Kleine Prelude van Ravel, die van deksels, cocosdoppen en flesschen een orkest toovert. Zoo tracht hij alle
gewone dingen te wijzigen tot zij ongewoon worden en gehoorzamen aan zijn fantasie. Trachtte hij eens de woorden
los te zingen van hun beteekenissen, altijd en nu meer dan
ooit tracht hij de dingen los te zingen van hun dagelijksche
bestemming! Hij betoovert ze tot ze zelf betooverend worden: is dat niet het geheim van alle dichtkunst?
Tusschen den invloed van Nijhoff en van Marsman op de
jongste dichters ligt die van Greshoff, die reeds over haar
hoogtepunt heen is. Ook Greshoff heeft als Nijhoff getracht
zich de daagsche werkelijkheid, in zijn eenzaamheid vertrouwd te maken, maar in zijn haastig „pluk den dag", dat
door doodsangst en desillusie geinspireerd was, verzuimde hij
de dingen die hij plukte met zijn eigen droomen te betooveren, half cynisch half conversabel verkoos hij voor zijn eenzaamheid de bescherming van het cafe, en somde de gezelligheden des levens op zonder er de bijsmaak van te verzwijgen. Doch het lied dat daaruit kon voorkomen, was
meestal niet meer het lied van den dichter, den fantast, den
herschepper der werkelijkheid, maar dat van den liedjeszanger, den gebruiksaanwijzer, den moralist des dragelijken
levens. Greshoff die geen bekeerling tot het aardsche, als
Nijhoff, maar een gewezen en spijtig zonaanbidder is, verviel
te vaak in den toon der berijmde recepten, hij werd een
Speenhoff zonder mandoline, een naar het café verhuisde
haardrijmer: zijn vers verloor alle geheimzinnigheid, alle
schijnsel dat van ergens, niet te zeggen waar vandaan, in alle
39
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poezie doorglinstert. Zoo kreeg hij bijna den toon der levensliederen, van Dirk Witte en dezulken, dat wat de Duitschers
„Gebrauchslyrik" hebben genoemd en waarvan Kastner een
voorbeeld, op den rand der poezie soms, is. Bij Greshoff is
het omgekeerd, van de poezie of raakt hij in de andere richting over den rand. Een tijdlang heeft dat in de jongere poezie een zeer schadelijken invloed gehad, en wemelde het van
boudeerend, berijmde anecdotiek. Daarbij komt nog Slauerhoffs schadelijke invloed, minder van diens levenshouding,
dan van zijn onverschillige behandeling van het vers, dat
uiterste van „poezie parlante", dat wel hij zich veroorloven
kon maar dat de verdere ontbinding van het moderne vers
verergerd heeft.
De invloed van Nijhoff bewijst, hoezeer de jongste dichters
aan de werkelijkheid hun verbeelding weer willen opleggen,
hoe zij ernaar haken dwars door die daagsche werkelijkheid
heen, die zij niet slechts beoordeelen maar betooveren willen,
weer tot de andere werkelijkheid der poezie te komen.
Nijhoffs „mystieke werkelijkheid" bood hun een tooversleuteltje daartoe. Bij Hoornik is de behoefte om den doffen ban
der werkelijkheid te verbreken zeer sterk : die neiging blijkt
in de duisterheid (onnoodig dikwijls) van zijn vers, op vele
plaatsen, in zijn hang tot mystiek, in de bijbelsche en katholieke herinneringen die zijn werk symbolisch doorspelen.
Hoornik is begonnen bij het zgn. „tijdvers", dat in het kader
der „gebruikslyriek" hoort. Maar hij is er niet bij blijven
staan. Aanvankelijk inspireerde hem de anecdote, het krantenbericht, niet omdat het zijn verbeelding in werking stelde,
maar omdat het hem aangreep. Die emotie echter, altijd onmisbaar maar altijd onvoldoende als poetisch element, heeft
hij gaandeweg tot verbeeldingsemotie getransformeerd. Zijn
uitgangspunt was de journalistiek : zijn vers was eerst verwant met pamflet, sociale noodkreet en protest; maar allengs
werd de krant voor hem geheimzinnig, of wilt hij haar feiteninhoud met zijn visie mysterieus te maken. Daarmede was hij
op weg naar het dichterschap, van het tijdvers naar de verbeelding, van de anecdote naar het ontijdelijke. Zoo raakte
zijn poezie van de daagsche werkelijkheid los, waarin zij
anders, als zoovaak bij Van Oosten, Van Hattum en anderen
bleef steken, zonder dat de strijd met die werkelijkheid op-
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hield het gegeven zijner poezie te zijn. Want de tijd was er
niet naar om zich aan die werkelijkheid te ontrukken en uit
te wijken naar welk elysium, naar welke kruistochten- en
kathedralenwereld ook. De strijd om een nieuwe, eigen en
boeiender wereld speelde zich binnen de daagsche werkelijkheid af, op straat als het ware. Daarom is het strijdperk van
Mattheus: Amsterdam. De anecdote, de straatscene kon daar
mee nu voortaan ook meer worden dan min of meer treffend
incident, ze werd symptoom, ze werd tot episch element, en
stond niet meer op zichzelf maar werkte mee in een regie der
feiten, in een visie van den dichter, de banale momentopname
werd nu tot meer beteekenend onderdeel waar de verbeelding mee werkte. Daarmede is de werkelijkheid, die een tijdlang een vulgaire heerschappij over de poezie dreigde te krijgen, opnieuw tot springplank der verbeelding gemaakt. Dat
is de eerste voorloopige winst der jongste poezie, dat zij ondanks die klemmende werkelijkheid zich midden daarin
wederom een uitgangspunt voor de verbeelding heeft bevochten.
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Professor F. Sauerbruch, groot en schijnt 't, zelfs nu nog in
Duitschland onmisbaar chirurg, zei niet lang geleden in een
voordracht voor den „Verein deutscher Eisenhiittenleute" —
dus de vergaderde ijzer- en staalmagnaten — over de „techniek" het volgende in een rede over de vrijheid der wetenschap, iets, wat in het huidige Duitschland nog slechts in
zulke hooge kringen mag worden uitgesproken. Hij betoogde,
dat de techniek, doordat zij steeds slechts haar wezenlijken
aard in dienst van bepaalde gedachten openbaarde, naar
haar wezen goed noch boosaardig is, en dat zij haar waarde
slechts verkrijgt door de wijze, waarop de mensch haar aanwendt. Hij wees er op, hoe zij by. aan de religieuze en geloovige verlangens der Middeleeuwen op de schoonste wijze
uitdrukking vermocht te geven. Hoe zij in den modernen tijd
verwoestingen van ontboeide natuurkrachten wist te breidelen, hoe zij de verbinding der volken diende door het volmaken van verkeersmiddelen, de radio enz. Maar hoe zij
met dezelfde middelen ook cultuurwaarden vermocht te
vernietigen en de menschen te demoraliseeren. De geleerde
ging ongeveer als volgt voort: Haar gevaar ligt hierin,
dat zij in zichzelve Been weerstand vermag te ontwikkelen tegen haar misbruik tot verderfelijke en aan de
cultuur vijandelijke doeleinden. Des te grooter is daarom de
verantwoordelijkheid en de plicht van den mensch zelf, die
nu eenmaal de techniek beheerschen en besturen moet. Hij,
de mensch, mag zich niet door haar laten overweldigen en
niet in bewondering voor haar neervallen en zijn persoonlijkheid voor haar opofferen. De betrekkingen tusschen mensch
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en techniek geraakten in wanorde, omdat men van de techniek te veel verwachtte en omdat de mensch te weinig vertrouwen had in zijn innerlijke krachten. Want alles, wat wij
aan kritiek, aan leedwezen, wellicht zelfs aan verwijten zouden kunnen tegemoet voeren aan de menschelijke gedragingen en de menschelijke organisaties op het gebied der techniek, geldt nooit den mensch op zichzelf en nooit de techniek
op zichzelf. Dat, wat in het middenpunt van alle conflicten
staat, is de valsche verhouding, die tusschen mensch en techniek, in den loop der decennièn, of wellicht van de laatste
8o tot Ioo jaar door een ijzeren dwang ontstaan is. Niemand
kan heden ten dage over 't hoofd zien, dat alles, wat met de
techniek mogelijk werd aan machinate praestaties, op zichzelf een onbeperkte schrede vooruit is, en, juist aangewend,
ook het cultureele leven der volken geweldige dingen vermag
aan te bieden. Maar haar beteekenis moest op dat moment
in haar tegendeel omslaan, toen zij den mensch verkrachtte
en tot een slaaf van zuiver machinalen arbeid en een gemechaniseerde wereldbeschouwing maakte."
Tot zoover Professor Sauerbruch. Er moge nu moed toe behooren — en de onmisbaarheid van dezen geleerde zelfs voor
de regeerders van het huidige Duitschland — om, zelfs in
een zoo select gezelschap en een zoo technisch tijdschrift als
Stahl und Eisen is, waaruit Schwarzschild het in Januari
j.l. overnam — dit en iets dergelijks te zeggen, dat ten slotte
neerkomt op een verdediging van het goed recht der vrijheid
van wetenschap — onafhankelijk dus van Staat, Volk, Partij
— een in het huidige Duitschland doodelijke ketterij — wij
constateeren niettemin, dat Professor Sauerbruch, gelijk de
meeste geleerden van den eersten rang, de huidige techniek,
uitvloeisel van de wetenschappelijke ontwikkeling der laatste
30o en speciaal der laatste Ioo jaar, niet de schuld oplegt aan
onze huidige ellende. De geleerde ziet die ellende, maar hij
wijt haar in laatste instantie aan... Ja, dit is minder duidelijk.
Wanneer men zich de zoo juist geciteerde zinnen voor den
geest haalt, ontdekt men het er niet in. Is er een schuldige,
dat de techniek nu zoo vaak voor verderfelijke en aan cultuur
vijandelijke doeleinden wordt aangewend?Waaraan ligt het,
dat er in de laatste 8o a Ioo jaar — zoo kort is het geleden,
een menschenleeftijd! zoo jong is deze ontwikkeling volgens
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den grooten geleerde zelf— deze valsche verhouding tusschen
mensch en techniek is ontstaan? Met ijzeren dwang, „zwangsaufig" zooals Dr. Sauerbruch terecht constateerde. Waaraan
ligt het, dat op zeker oogenblik de omslag plaats vond —
Hegelsch gesproken: m. a. w. er is hier blijkbaar sprake van
een di al e c t is c h proces, dat als alle dialectische processen
de qualiteit doet veranderen door de verandering der quantiteit, goed in kwaad, vloeibaar in star, genot in pijn, vreugde
in smart doet verkeeren — waardoor de techniek den mensch
„verkrachten" ging en hem tot een slaaf maakte, in plaats
van hem te dienen. De geleerde antwoordt daarop niet. Prof.
Sauerbruch geeft geen antwoord op de vraag, waaraan de
dialectische omslag te wijten is, die de techniek tot een zoo
gevaarlijke macht heeft gemaakt. Of liever, hoe het gekomen
is, dat de verhouding tusschen mensch en techniek een verkeerde, een noodlottige is geworden, zooals zij nu, voor wie
niet blind wil zijn, is. De geleerde, wiens leven aan wetenschap en techniek zoo onwrikbaar vast zit, die voor en door
Moeder en Dochter leeft en deze godinnen moet dienen, wil
zijn leven niet zinneloos worden, kan niet het antwoord geven, dat de Dichter geeft. Hooren wij ook nog een zulken,
een, die van ouds door zijn bizondere eigenschappen, dichter
staat bij het hart der dingen, de werkelijkheid, die wij nimmer
kunnen leeren kennen, doch waarnaar heel ons hart toch
dringt. Wat zegt de Dichter?
„De moderne mensch leeft in een Inferno, of; op z'n mooist,
in een Vagevuur, dat vrij gemakkelijk in verband is te brengen met Dante's visie in de Divina Commedia. De hoofdmisdaad van een industrieel tijdvak tegen het leven, zooals
het wordt begrepen door alle groote dichters en heiligen, is
dit, dat het weigerachtig is, genoegzame beteekenis te verleenen aan de fundamenteele dingen der menschelijke situatie, zonder welke het leven geen beteekenis heeft. Poèzie, dood,
liefde enz. zijn onderworpen aan de machinerie van iets, dat
buiten den mensch ligt, dat geen acht slaat op 's menschen
psychologische behoeften: in laatste instantie bezit deze machine buiten den mensch haar eigen basis, een basis van geld.
Niemand kan Dante's Purgatorio lezen zonder te zien, hoeveel dieper het geheele gezicht op het leven daar is, dan in
eenige philosophie, die de moderne wereld kan opleveren.
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Om het zeer kort te zeggen, bij Dante beteekent het menschelijke iets in een systeem van Goddelijk begrijpen, terwijl
in de moderne wereld het zeer moeielijk is om te zien, of iets
van het menschelijke ook maar iets beteekent. Beteekenis
wordt alleen gehecht aan de niet-menschelijke machinerie
en mechanische perspectieven van de maatschappij. Ongetwijfeld bestaan er strekkingen om aan het leven weer een
poetische beteekenis te verleenen, zoowel in het socialisme
als in de psycho-analyse, maar het proces is pijnlijk en langzaam, en de connecties, die men zoo licht ziet bij Dante, gaan
in de moderne wereld spoedig weer verloren."
Dit schrijft een moderne Engelsche dichter, Stephen Spender,
naar aanleiding van een pas verschenen nieuwe, uitstekende
vertaling van Dante's Purgatorio. Het is de conclusie, waartoe
sinds decennien, mag men zeggen, alle dichters van beteekenis zijn gekomen. Zij luidt, zeer kort, onze wereld is, vergeleken met de Middeleeuwsche — en, voegt men er bijna
altijd onmiddellijk aan toe: met andere vroegere groote tijdvakken — een soort Inferno of Purgatorio geworden, waar de
hoogste eigenschappen der edelste menschen in de verdrukking zijn geraakt. Het is de visie, die gij al bij een William
Morris, bij alle groote „revolutionnairen" — bij de jonge
Henriette v. der Schalk en den jongen Gorter ten onzent
kunt vinden. De socioloog-historicus Max Weber, staande op
Marx' schouders en dus verder ziende, dan zelfs dat genie
in de vorige eeuw vermocht — heeft historisch-wetenschappelijk dit gevoel van wanbehagen, van smart, van wanhoop
der besten van ons geslacht, zoo al niet gepeild dan toch
verklaard, door aan te toonen, dat wij in een maatschappij
leven, die een sterker verdingelijkt karakter draagt dan
eenige voorafgaande. In een maatschappij, waarin de dingen,
de instellingen, de mechanismen, de machines, niet echter
alleen de machines, maar ook de „instituten" sterker, overmachtiger, drukkender, onwrikbaarder zijn geworden dan
in eenige vorige. En ziedaar de verklaring, historisch althans,
zoowel van de klacht van den natuurwetenschapsgroote,
Sauerbruch, als van den dichter, een Spender. Een „onverbiddelijk", een „zwangslaufig" proces heeft de Westersche
menschheid in de 1 ge en het begin der Zoe eeuw in dezen
toestand gebracht. En zij, de Westersche, heeft eerst lang-
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zaam, daarna sneller en sneller, ook de Oostersche er in betrokken. Wij komen hiermee terug op de vraag, die wij straks
stelden. Gegeven het noodzakelijk voorkomen van een groot
aantal misdadigers in de huidige samenleving : wat zal er
gebeuren, indien deze lieden er in slagen om, zooals by. Louis
Napoleon, avonturier en fantast, in 1851 deed in Frankrijk
— na fusillades en moordpartijen, door list, geweld en propaganda — zich meester te maken van de staatsmacht en
zich van de huidige techniek volledig kunnen bedienen?
Laat ons zien, wat een uitmuntend kenner van de huidige
Duitsche machthebbers daarop antwoordt. Ik bedoel den gewezen President van den Senaat van Danzig, Dr. Herman
Rauschning, een rassistischen „ketter", maar die juist daarom
voortreffelijk het wezen heeft blootgelegd van de nieuwe elite,
die thans Duitschland regeert. Het is gebeurd in een nu reeds,
na enkele maanden wereldvermaard geworden boek, door
alle kenners van Duitschland om 't zeerste geprezen, en dat
het eerst door Valeriu Marcu en diens opstel in het Tagebuch
van Schwarzschild, als ik me niet vergis, in wijdere kringen
bekend is gemaakt. Waar komt, mede volgens den beroemden geschiedschrijver der Bolsjewisten en der Jezuieten
(Marcu), de hoofdzaak van Rauschning's beschouwingen op
neer ? Hierop. De elite, die Duitschland regeert, bestaat niet
uit naieve lieden, die er een „wereldbeschouwing" op na
houden. Veeleer weet zij, dat zij haar macht direct te danken
heeft aan de overwinning der propagandistische techniek
over iedere soort waarheid. De nieuwe elite heerscht door
techniek en verraadt deze techniek zoo min als een goochelaar zijn beroepsgeheimen. Rauschning zegt: Deze techniek
wordt behandeld als een geheimleer. Zij is geworden tot het
essentieele machtsmiddel der zg. „partij", die geen partij is
in den waren zin van dit woord. Wat is nu het doel van deze
nieuwe elite of aristocratie, die thans in Duitschland regeert?
En, voegen wij er aan toe, in Italiè en in de landen, waar
het zg. „fascisme" aan de macht is gekomen of op het punt
te komen? Marcu zegt het aan de hand van Rauschning,
die in het serail heeft verkeerd, z645: „Wat de rassistische leiderskringen samenbindt is het gemeenschappelijke gif, is
hun koele, opgekweekte wreedheid. Zelfs waar de wreedheid
haar doeleinden schijnbaar overschrijdt, is zij nog berekend.
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Hun wreedheid is opvoeding. Het gaat erom een yolk van
8o millioen los te maken van alle ketens der barmhartigheid."
Dus, anders gezegd, van het Christendom en zijn derivaten,
waarvan het internationale socialisme de voornaamste is.
„Iedere Duitscher — gaat Rauschning voort — iedere Duitscher moet mede-schuldig worden en de overwinning over
zijn beter ik, over zijn vrijheid leeren liefhebben en genieten.
Het anti-semitisme by. is slechts een exercitie in dezen zin,
een ideeele oefening in het massale cynisme. De „elite" meent,
dat de uitroeiing van zwakken, welke ook, de verdrijving der
Joden by., de massa's gewent aan de gedachte van uitroeien
zonder meer. Zooals de verduisteringsmanoeuvre de school
is voor den vliegaanval, zoo moet het pogrom de school zijn
voor de komende plundering van steden en staten na gewonnen slagen. VOcir alles moet de massa leeren, dat de
Leiding en zij alleen bepaalt, welke deelen der bewoners van
de Aarde tot de menschheid behooren en welke niet. De
Staat leidt de oproerinstincten. Hij vernielt de scheidsmuur,
die hem van het gepeupel scheidt, en staat alle woestelingen
toe, hun defecten en afwijkingen in practijk om te zetten.
Moderne „revoluties" spelen zich niet of in geimproviseerde
barricaden-gevechten, maar in gedisciplineerde vernielingsacties. Zij volgen weliswaar irrationeele impulsies, maar blijYen tegelijk rationeel beteugeld en geleid. De beweging is
in haar eigenlijk leidende en aandrijvende kringen volkomen
zonder vooropgestelde meeningen, zonder program, bereid
tot alle actie; in haar beste kerntroepen instinctief, in haar
leidende elite volkomen overlegd, koud geraffineerd."
Wij hebben dus, ook volgens dezen bekwamen ingewijde, te
maken met een „elite", om zoo te zeggen in omgekeerden zin.
Een elite, die de antithese is van de oude eliten, die in woegere maatschappijen er naar streefden als voorbeelden te
heerschen. Oude eliten als de Helleensche gentleman, de
„kaloskagathos", de Confuciaansche (oud-Chineesche) gentleman, de Romeinsche patricier, de Christelijke askeet, en
vooral, de Europeesche Middeleeuwsche ridder, in wien de
hoogste wereldlijke en geestelijke idealen van twee werelden
(Christendom en Islam) tot een harmonisch geheel zich
poogden te vereenigen en die het aanzijn heeft gegeven aan
de Europeesche elite-idealen der 17e en 18e eeuw, den
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„honnete homme" en den Britschen gentleman, tot op heden
het ideale type der heerschende klasse in de Westersche
wereld. Eliten, die allen dit gemeen hadden, dat zij, evenals
de Platonische wijze uit „De Republica" zich het heil van de
meerderheid, de zwakken, de niet-elite, de „massa" — om
dit woord, hier eigenlijk nog niet op zijn plaats, even te
gebruiken — mede ten doel stelden.
Hier nu, bij de Nazi- of Rassistische elite hebben wij blijkbaar met het preciese tegendeel dezer eliten van historische
beteekenis — en welke beteekenis! zij hebben onze cultuur
geschapen — te maken. Met een elite niet van goeden,
beteren, besten, niet van aristoi, maar van kakistoi, van
slechten, slechteren, slechtsten.
En voor deze elite van „kakistoi" zijn inderdaad de dragers
van onze overgeleverde cultuur d e vijanden, die uit te roeien
zijn, willen zij hun Rijk — voor de Duitschers onder hen is
het een wereldrijk — voorgoed vestigen. Een Rijk, dat hun
veroorloven moet, aan hun vernielende instincten, aan hun
boosheid den vrijen teugel te vieren.
De „burger" moet over de geheele wereld onttroond worden.
Anders heeft de zegepraal in het Derde Rijk zelf, anders heeft
de alles verschroeiende vlam, die in Duitschland zelf Brandt,
geen zin. De burger, die moet worden doodgeslagen, woont
in Londen, Parijs, New-York, Amsterdam, eet van zijn rente
overal vandaan en oogst, lui en traag, wat zijn land door
verleden oorlogskracht heeft verworven. De burger heeft niet
eens meer het instinct tot zelfbehoud, gelooft niet meer in zijn
recht. Men kan in zijn eigen huis alles door elkaar gooien
en hem de sleutels van zijn eigen brandkast afgraaien. In
deze sporen loopen de gesprekken, wanneer de elite onder
elkaar aan tafel zit. Rauschning beschrijft zulk een maaltijd,
waar een Goebbels, een Schirach, een prins August Wilhelm
en andere prominenten aanzaten.
Nu kan men de vraag stellen, een zeer belangrijke : hoe
is deze nieuwe elite erin geslaagd zich van groote volken — het
Duitsche, het Italiaansche — meester te maken? Dat is een
historische vraag. Men moet daarvoor de geschiedenis dier
volken min of meer grondig kennen. Wat Duitschland aangaat, heeft by. Emil Ludwig nog onlangs op zeer fraaie
wijze kort de diepere historische oorzaken samengevat — in
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zijn brochure: Eine neue Heilige Allianz — die het Duitsche
yolk op een zeker moment van zijn geschiedenis eerst ten
halve rijp voor die heerschappij hebben gemaakt en het
daarna, door het verraad van zijn regeerders — den ouden
Hindenburg in de eerste plaats — weerloos hebben overgeleverd. Ik kan hier om der wille van den tijd Ludwig's argumentatie zelfs niet samenvatten. Er is trouwens over die „voorbeschiktheid" van het Duitsche yolk zooveel gezegd, geschreYen; reeds voor den Oorlog is zijn bizondere aard, die het
voor elke ramp voorbestemde, zoo uitmuntend, o. a. van
marxistische zijde, door een historicus als Franz Mehring geschetst, dat ik mij ervan ontslagen kan rekenen, hierop dieper
in te gaan. Ik wil alleen zeggen, dat ik het geheel eens ben
met Ludwig by., waar deze betoogt, dat in deze heele materie
het volkskarakter een veel grootere rol en beteekenis had —
en heeft — dan grondstoffen of welke materieele omstandigheden ook. Het Duitsche volkskarakter is, helaas, — ik toonde
dat vroeger ook al eens aan — door den historischen ontwikkelingsgang, die de Duitschers sinds de Middeleeuwen,
maar vooral ook in de 19e eeuw hebben moeten doorloopen,
grondig bedorven. En dit bederf, waarvan niemand kan
zeggen, of en hoelang het duurzaam zal blijken, is misschien
het gruwelijkste van alles, wat ons in deze materie treft. Het
Duitsch volkskarakter maakte het Duitsche yolk na 1918, de
nederlaag, na de inflatie, een krankzinnigheid, nergens op
die wijze bewust doorgevoerd, en de mislukking der Republiek rijp om, ten deele althans, door de propaganda-techniek
der misdadigers te worden gepakt. De heerschende klassen
(Hindenburg, de jonkers, de groote kapitalisten) leverden
het hun over om het Roode gevaar — het communistische
spook — meer was het niet! —te bedwingen en in ieder geval
om de vakvereenigingen, regelaars van den prijs der arbeidskracht, of te schaffen. Toen de nieuwe elite in 't bezit van de
staatsmacht was, zette zij de oude heerschers als he ersc hers
aan den kant, maar liet hun hun maatschappelijk aanzien,
hun rijkdom. Zij lieten hun hun kasteelen, villa's, landgoederen en bouwden zichzelve slechts prachtiger en grootere. Maar zij kenden het volkskarakter. Zij speculeerden op
zijn fouten en zwakheden. Zij dreven het op, zij exalteerden
het. En zij propageerden een nieuwen, vreeselijken godsdienst,
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den godsdienst van het Ras. Zoo werd werkelijkheid, wat
Heine reeds 1 oo jaar geleden voorspelde, toen hij de — nu
wel beroemd geworden — woorden schreef: „Waar de hand
van den Kantiaan sterk en zeker toeslaat, wijl zijn hart door
geen traditioneelen eerbied wordt bewogen; waar de Fichteaan moedig elk gevaar trotseert, wijI voor hem de realiteit
in 't geheel niet bestaat, daar zal de Natuur-philosoof vreeselijk zijn, doordien hij met de oorspronkelijke machten der
Natuur in verbinding treedt, de demonische krachten van
het Oud-Germaansch pantheisme kan oproepen, en er dan
een vechtlust in hem ontwaakt, dien wij bij de oude Duitschers vinden en die niet strijdt om te vernietigen, noch om
te overwinnen, doch alleen om te strijden. Het Christendom
— en dat is zijn schoonste verdienste — heeft dien Germaanschen strijdlust eenigermate verzacht, kon hem echter niet
vernietigen, en wanneer eens de temmende talisman, het
Kruis, breekt, dan raast de wildheid der oude strijders weer
op, die onzinnige Berserker-(Berenhuiden-)woede, waar de
Noorsche dichters zooveel over zingen en zeggen. Iedere
talisman is morsch, en de dag zal komen, waarop hij op
klagelijke wijze in elkaar stort. De oude steenen goden staan
dan op uit het vergane puin en wrijven zich het duizendjarige
stof uit de oogen, en Thor met zijn reusachtigen hamer
springt eindelijk overeind en slaat de Gothische domkerken
kapot..." En wat daar verder volgt in die Deutsche Philosophie van Duitschland's grootsten schrijver na Goethe.
In enkele jaren zijn de „Natuurphilosophen" erin geslaagd,
zich niet alleen volledig van de volstrekte staatsmacht meester te maken, maar in den strijd tegen het Christendom en
zijn derivaten schijnbaar onneembare posities te bezetten,
terwijl zij hun tegenstanders ten deele hebben vermoord, ten
deele uitgedreven, ten deele opgesloten (en hoe!) en in ieder
geval tot absoluut zwijgen hebben veroordeeld. De geestelijke
druk, die er nu op Duitschland rust, is erger, veel erger dan
er ooit in eenig land heeft bestaan. Zelfs in het huidige Rusland. En ook dit is weer een gevolg van de twee groote oorzaken: de onmetelijke macht van den huidigen Staat en de
geweldige kracht der techniek op elk gebied. Zoo is de natie
als geheel — schijnbaar willoos en weerloos — een ontzaglijk werktuig geworden in handen van de machthebbers
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en priesters van dezen nieuwen godsdienst, het Rassisme.
Zoo is nu de toestand voor ons. Maar ziet men hem ook zoo?
Men: d. w. z. de leiders der z.g. democratische Imperialismen
en kleinere staten? En op die vraag volgt onmiddellijk een
andere: Welke houding tegenover deze nieuwe machthebbers aan te nemen?
De grootste oorzaak van onze huidige verwarring en de
spanningen ,waarin wij sinds jaar en dag leven, is ongetwijfeld de psychologische houding der kapitalisten van de Westersche democratieen en van hun executanten: de regeerders.
Deze vreezen de nieuwe Duitsche elite wel. Maar — zij
vreezen iets anders nog meer. (Ik voeg er thans, na de zoo
't schijnt, groote wijziging in de Britsche politiek sinds de
„annexatie" van Tsjecho-Slowakije, aan toe: vreesden het
althans tot voor zeer korten tijd meer; precies gesproken tot
Maart van dit jaar). Hier nu kwam en komt hun klassegevoel in 't spel als belangrijkste factor. Laat ik een paar
voorbeelden geven van wat ik bedoel. De houding tegenover
den Spaanschen burgeroorlog en die tegenover de nu verdwenen Tsjechische Republiek zijn kenmerkend en hebben
de geschiedenis der laatste jaren bepaald. Eerst de eene. De
Spaansche burgeroorlog brak uit als een militaire pronunciamiento tegen de Republiek, toen deze na 5 jaar eindelijk
vast in 't zadel scheen te komen en te kunnen beginnen aan
de groote, vooral agrarische hervormingen, die de stervende
monarchic niet had aangekund. Deze pronunciamiento werd
echter aangestookt, mogelijk gemaakt, gefinancierd door de
fascistische regeerders (Italie en Duitschland). Natuurlijk
wist men dat in Londen en Parijs. Waartoe anders Secret
Service en Deuxieme Bureau? Van den aanvang of was 't
duidelijk, dat het imperiale belang van Engeland en Frankrijk, het imperialistisch belang — zou men voor den Oorlog
hebben gezegd — van beide mogendheden eischte, dat
Spanje niet ander Italiaanschen of (en) Duitschen invloed
raakte. De lessen van den Wereldoorlog, alle strategisehe
overwegingen leerden dit. De imperialistische belangen van
Frankrijk en Engeland beide eischten dus, dat de door Italie
en Duitschland gesteunde partij, de opstandige generaals,
zou warden verslagen. Met een Spaansche, „linksche" Republiek zou zeker Frankrijk en ook Engeland en politick, en
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strategisch, en economisch „zaken" kunnen doen. De geschiedenis der 19e en Zoe eeuw leerde dit trouwens. Maar
— de sympathieèn, de gevoelens, de wenschen der Britsche
heerschende (d. w. z. regeerende en mondain domineerende)
kringen stonden aan de zijde van de Spaansche generaals,
den adel, de hooge prelaten enz. De hertog van Alba was geeerd, goed vriend, kompaan; de „roode" Republiek werd
verfoeid. Het gevolg was, dat althans Engeland een precies
tegengestelde politiek voerde aan die, welke de Imperiale belangen zouden hebben voorgeschreven. Van den aanvang
of stond de Britsche Tory-meening aan de zijde der rebelsche
generaals, niet aan die der Republiek. En die politiek is tot
het bittere einde volgehouden. In Frankrijk precies eender.
Ook daar stond, van den aanvang af, heel de „burgerlijke"
en rechtsche, weldra ook in de landspolitiek weer domineerende opinie aan de zijde van het rechtsche Spanje. Zelfs
in ons land, dat er direct niets mee te maken had, was dit zoo.
Het gevolg is bekend : de Republiek is overwonnen; heel
Spanje is in handen der „rechtschen" en het is daardoor
een openlijke bondgenoot geworden van de Midden-Europeesche agressiespil. Thans ziet de Fransche publieke opinie,
ook de rechtsche, met vrees naar den vijand aan gene zijde
van de Pyreneeén, een vijand, die het land aan gevaren
blootstelt, zooals Frankrijk ze zelfs in 1814 niet hoefde te
duchten. Hier domineerden zeer blijkbaar sentimenten,
klasse-sentimenten, over redeneering, logica, belang. Klassegevoelens, die geheel onder den ban stonden van de leuze:
weg met alles wat „rood" is of rood heet. Het standpunt dezer
lieden wordt scherp weergegeven door by. een enfant-terrible,
— zou men 't kunnen noemen — van deze richting, een
zekeren George Pitt-Rivers, die een boek heeft geschreven,
dat den titel draagt: Czech Conspiracy, en die daar zegt:
We zullen vechten, als we moeten vechten, niet echter tegen
Duitschland, dat durf heeft en sterk genoeg is om op zijn
eigen kinderen te letten, maar tegen den vijand in ons
mi dd en." Dat zijn de Rooden. Dit wordt gezegd naar aanleiding van de Tsjechische kwestie, nota bene, alsofde brave,
goed-burgerlijke Czechen tegen iets hadden samengespannen. Precies dezelfde sentimenten gelden echter voor de
Spaansche kwestie. Men kan en mag zeggen, dat walgelijker
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comedic dan de zoogen. non-interventie- politick er misschien
nooit in de aan valschheid toch waarlijk rijke geschiedenis
der Europeesche diplomatic is gespeeld. En aan die walgelijke comedic staan alle Britsche Tory-staatslieden sinds
1936 — een Eden evengoed als een Chamberlain — gelijkelijk schuldig.
De houding der huidige Britsche en vooral ook der Fransche
„rechtschen" — welke laatste recht-uit zeer dicht hij iets
als landverraad kwamen — vindt natuurlijk een treffende
historische parallel in de houding van den Franschen geemigreerden adel tijdens de Revolutie. Ook bij dezen domineerden de klasse-gevoelens verre de nationale. Onze tijd
wordt gekenmerkt door de worsteling van twee geweldige
sentimenten: het klasse-gevoel en het nationalistische. Maar
de eigenaardigheid van het heden is — trouwens, ook dat
is niet nieuw! zooals Cunow by. reeds aantoonde in zijn
klassiek bock over de Fransche couranten tijdens de Revolutie — dat de klasse-sentimenten bij de bezitters enorm veel
sterker zijn geworden, sterker dan de nationale. Bij de nietbezitters (de arbeiders vooral) zijn daarentegen de klassegevoelens verzwakt, de nationale sterker geworden. Dit
hangt samen met de crisis, die het Socialisme internationaal
doorloopt, dateerend reeds van voor den Wereldoorlog. Ik
kan ook daar helaas hier niet dieper op ingaan. De Czechische
kwestie — die een korten duur heeft gehad, sneller tot een
beslissing is gekomen, in een paar maanden reeds — is, wat
de houding der heerschende klassen in de groote Westersche
staten betreft, een precieze parallel geweest van de Spaansche. Wie de ontwikkeling dezer kwestie onpartijdig en uitvoerig wil beschouwd zien, hoeft slechts de studie van Hamilton Fish Armstrong, den leider van het beroemde Amerikaansche tijdschrift Foreign Affairs, Armistice at Munich
ter hand to nemen. Een admirabel overzicht der gebeurtenissen, pragmatisch en documentair. Men zal daaruit in ieder
geval dit zien : ie. de sympathie van de Engelsche Tories
(en geestverwanten) stond van den aanvang of aan de zijde
van de Duitsche Sudeten-eischen, al sprak alles (historic,
economic, recht) ertegen; 2e. Lord Runciman heeft de Tsjechische Republiek „rijp" gemaakt voor de September-crisis;
3e. de Engelschen (enzelfs de Fransche rechtschen) weigerden
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te zien, dat zij, door Tsjecho-Slowakije te offeren, een strategische positie van den eersten rang, thans mogen wij wel
zeggen om niets, verloren lieten gaan. Om niets, want dat
Hitler in September '38 een oorlog, zelfs alleen tegen Tsjechiè, laat staan tegen Frankrijk en Engeland en Rusland zou
hebben aangedurfd, gelooft thans geen redelijk mensch meer.
ZOO kwam Munchen tot stand. Nu beleven wij, met Franco's
triumf, jets als een 2e MUnchen. En de gevolgen? Wij zien
ze voor oogen, zoo scherp dat than — dit voeg ik er in April
aan toe — eindelijk zelfs den Engelschen de schellen van de
oogen zijn gevallen. De Driehoek (Berlijn, Rome, Tokio) is
versterkt uit deze crisissen te voorschijn getreden — niet door
eigen krachtsaanwas, maar louter door de zwakke politiek
der tegenstanders. Krankzinnig wordt het tempo der krijgstoerustigen. Zelfs in ons neutrale land beheerschen zij gaandeweg alles. Een gang naar den afgrond, waar niemand het
einde van ziet. Steeds meer wordt de wereld verdeeld in twee
reusachtige groepen. Maar de waanzin is deze: de verdedigers zijn oneindig sterker dan de would-be roovers. En in
bevolking, en in economische kracht en in hulpbronnen
overtreft de combinatie Vereenigde Staten, U. S. S. R.,
Britsche Rijk, Fransche Rijk plus item zooveel „neutralen"
of ex-neutralen, de combinatie Duitschland, Italie, Japan —
dat in een vaste klem zit door zijn oorlog met China! —
dermate, dat geen vergelijking mogelijk is. Toch wijken de
„verzadigden", de niet-roovers, sinds 1931—'32 en sinds
1937 in versnelden pas voor de roovers. En pas in den allerjongsten tijd (sinds Maart '39) schijnt de wil te ontstaan om
stand te houden nadat zooveel nutteloos is vernield, na I millioen 200000 slachtoffers in Spanje alleen. Vergeefs gedood
en gemarteld!
Ik kan voor dit alles geen andere oorzaak zien, dan, nog
eens, de klasse-sentimenten der heerschende groepen in alle
kapitalistische democratieen (de Tory-kapitalisten, de Fransche bourgeoisie vooral). Voor hen geldt de leuze: liever
Bruin dan Rood, zooals voor onze voorouders — de extremisten althans — liever Turksch dan Paapsch. Maar de leuze
zelve is bedrog, is een angstproduct, product van den angst
van een kwaad geweten.
Want inderdaad is een andere weg nog altijd mogelijk. E.
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Ludwig noemt haar : Eine neue Heilige Allianz. Brailsford
noemde het reeds jaren geleden: een nauw economisch, politiek, militair verbond der democratieen. In een anderen
vorm is het denkbeeld pas weer opgelaten in Amerika. Het
zweeft in de lucht. Maar zal het uit den hemel ook op aarde
neerdalen, tijdig neerdalen, in de hoofden onzer regeerders?
Men moet daar, dunkt me, een hard hoofd in hebben. Zij
zijn zoo bekrompen, zoo kortzichtig, zoo onwetend, die heerschers! Ook op hen rust de vloek, die op alle macht rust.
Die „macht" (Power) die de Engelsche denker Bertrand
Russell pas in een prachtig boek als de pool der menschelijke
ellende heeft geschetst.
Zoo kunnen wij slechts hopen. Het gaat, zeker, binnen korter
of langer tijd om de toekomst van althans ons oude Europa.
Of een wending ten goede of een, die ons — en dan voorgoed
— in 't verderf stort. En dan komen iemand de pessimistische
woorden in het hoofd, die de Australische professor Stephen
H. Roberts schreef in zijn boek: The house that Hitler built:
„Men moet tot het besluitkomen, dat de toekomstvan Duitschland en de vrede der wereld berusten op de verwarde geestesprocessen van een man, dien zelfs zijn vrienden niet normaal
zouden kunnen noemen. Het is de meest buitengemeene
commentaar op de menschelijke evolutie, dat in dit tijdvak
van wetenschap en vooruitgang, het lot der menschheid berust op de grillen van een abnormalen geest, in oneindig
sterkere mate dan in de dagen van oude despoten, die wij
zoo zeer kritiseeren."
Ja, en nog grooter wonder en paradox mag het heeten, dat
in een wereld, verdingelijkt als nooit te voren, waar de buitenmenschelijke machten den mensch vaster in hun greep
hebben dan ooit te voren, het lot dier wereld, van ongetelde
millioenen, van onze cultuur misschien, van een zulk een
mensch afhankelijk schijnt geworden.
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Gedachten bij den honderdsten terugkeer van
Moussorgsky's geboortedag (16 Maart 1839).
DOOR

VAN OLDENBURG ERMKE
Wederom wil ik u spreken over Modeste Petrowitsch Moussorgsky, den Russischen componist, den vernieuwer der
Westersche muziek, den om zijn blijmoedig kunstenaarschap
tragischen mensch.
Zal ik u nog eens z'n leven vertellen, u spreken over zijn onbezorgde jeugd, zijn ellendig einde?
Maar 'n vlam kent men niet aan de schaduwen, die zij werpt
op den wand. En 'n kunstenaar kent men niet aan het Ach!
en Wee! der verbijsterde omstanders.
I
Waaraan heeft het leven van Modeste Petrowitsch Moussorgsky zich zoo snel en roekeloos opgeteerd?
Was het liefde?
Ja, liefde, maar niet die, welke genoeg heeft aan vrouwenlippen en zachte woorden, in den zoelen avondwind gesproken.
Hij was 'n Don Giovanni zonder vrouwen, 'n Don Quichote,
die z'n droom in de werkelijkheid zocht.
Want dat was de revolutie van Modeste Petrowitsch:
niets to willen dan de werkelijkheid.
En dat was zijn liefde:
het Russische yolk, zooals het leeft volgens eigen aard en
natuur tegen druk en verdrukking in.
II
Wie zegt: „Maar hij was toch maar 'n muzikant!" miskent
en de beteekenis van de muziek en z ij n beteekenis.
Men zegt:
De tadl is gansch 'n yolk!
'n Mooie leus, maar is het veeleer niet zOO, dat de taal de
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verstaanbaarheid van 'n yolk begrenst, zijn wezen, als het
ware, in zichzelf opsluit — (en als een kostbaarheid bewaart
en bestendigt)?
In de taal is een yolk zichzelf, maar in de muziek staat het
voor alien open. Door zijn taal eischt een yolk, dat men tot
hem komt. In de muziek treedt het u tegemoet, werft het
om u, lokt het u...
Wie een yolk wil treffen in zijn waarde en waardigheid, ontneme het zijn taal, maar wie het in zijn z i el wil treffen,
doeme het tot stomheid en ontneme het zijn lied.
Het yolk der zigeuners verloor en vaderland en taal, maar
zij behielden hun muziek:
de poort van den droom, waardoor zij in vreemde landen
steeds weer hun eigen, achter alle horizonnen verloren vaderland binnengaan.

III
Er sperde 'n kloof tusschen het Russische yolk en zijn heerschers. Het recht om to lijden was nagenoeg het eenige, dat
het in zijn volheid behield. En wie uit de klasse der heerschers geboren werd, had enkel de keus tusschen lijden of
d o en lijden, tusschen opstand tegen zichzelf of opstand tegen
het gezag, tusschen dood of doodenhuis, tusschen geestelijken
of maatschappelijken dood.
In hetzelfde jaar 1881 stierven Dostoievsky en Moussorgsky.
Beiden hadden ze het yolk en zichzelf gekozen, beiden zich
prijs gegeven aan de vlam van liefde en lijden, die niets dan
'n hijgend, naar nog meer lijden en liefde hijgend, maar
ten doode toe uitgeput mensch van hen overliet.
„Wat kan voor mid fantastischer zijn dan de werkelijkheid?"
vroeg de een zich of en nooit was in eenig kunstwerk de werkelijkheid zoo fantastisch, als zij het was in „De Gebroeders
Karamazov".
En de ander?
Hij vergeleek zijn liefde-tot-de-werkelijkheid met de algeheele overgave van den geliefde aan een „sterke, hartstochtelijk liefhebbende vrouw." „Ik schaam me niet over deze
vergelijking," zoo schreef hij. „Hoe men zich ook draait of
keert of wendt en met de waarheid koketteert, — hij, wien
het vergund was, de liefde in al haar kracht en heerlijkheid
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te ondergaan, heeft geleefd; hij zal zich er altijd van bewust
zijn, dat hij in schoonheid geleefd heeft en zal geen
schaduw over zijn voorbije weelde willen zien vallen."
Ze hebben elkaar niet gekend, Rusland grootste realisten.
In 'n aanteekenboekje, waarin Moussorgsky de namen opschreef van hen, die zijn vrijgezellenkwartier bezochten,
staat wel die van Dostoievsky, maar met 'n streep erdoor.
'n Paar maanden voor zijn eigen dood heeft Moussorgsky
hem in 'n bijeenkomst „in memoriam Fedor Dostoievsky"
herdacht, zwijgend, zonder woorden, improviseerend op de
piano aid', dat de heugenis daaraan nog jaren onder de toehoorders van toen levend bleef.
IV
Hebben de bazuinen sinds Jericho's val hun murensloopende
kracht verloren? Zijn de tijden doof geworden voor den
alarmkreet der muziek?
De Marseillaise heeft haar werk nog gedaan en zelfs „de
Stomme van Portici" bleek nog welsprekend genoeg om te
Brussel tumult te verwekken.
Maar de „Boris Godounow", opera van Moussorgsky naar
het gelijknamig drama van Poesjkin, — doch door den cornponist feitelijk geheel zelfstandig naar hetzelfde geschiedeniswerk, als waaruit Poesjkin putte, bewerkt, — werd enkel
maar na twintig opvoeringen, die evenzoovele schitterende
successen waren, op hoog bevel van het repertoire genomen.
Onder het verbijsterd oog van hen, die Rusland leidden en
lijden deden, vertoonde zich het niet-bestaande, het nietbelangrijke, het niet-edele, het Russische yolk. En in hun
ooren drongen zijn klacht en zijn toorn, zijn nood en zijn
ondanks alles ontembare levensvreugde.
„Hij is niet goed wijs, onze Modeste," had zijn broer Filaret
van hem gezegd. „Hij gelooft werkelijk, dat de Russische
moujik 'n zi el heeft!"
V
Waarom is hij niet gebleven, wat hij was, toen hij, als jong officier, fantasieen uit Verdi's „Traviata" speelde in de salons van
den adel, omringd door dwepend geestdriftige jongedames?
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Waarom werd hij niet, wat de anderen werden, Cui, RimskyKorssakov, Borodin: achtbare lieden met goede posities,
componisten daarenboven van weliswaar gedurfd nieuwe,
maar geenszins de perken eener achtbare welluidendheid
overschrijdende muziek?
Hij werd gedreven!
Gedreven door liefde tot het yolk. Maar die liefde verzadigde
zich niet aan den triomf van een kamerzetel of het beperkte
heil eener ambtenaarswoning of den roem van een kunstenaar-van-aanzien.
Ze voerde hem niet omhoog in verkapte zelfbevrediging,
maar dreef hem tot het yolk zelf en naar de ellende en de
schande van het yolk.
En daarom is zijn muziek revolutionnair, omdat het de muziek is van een yolk, dat slechts te zwijgen en te lijden had,
van een yolk, dat niets anders moest zijn dan 'n vage, grijze,
onverschillig dienstbare massa.
En daarom kOn zijn muziek revolutionnair zijn, omdat hij,
de jonker, een met hen werd en... „nooit twee noten uit
gewoonte met elkaar heeft verbonden".
Zijn „Liederen en Dansen van den Dood", zijn „Tableaux
d'une Exposition", zijn opera's „Boris Godounow", „Chowanchtchina", „Huwelijk" en „ Jaarmarkt", al die werken
van een gerijpt en geniaal kunstenaarschap zijn geen schoolsche bewerkingen van volksche melodieen, — maar het volk
zêlf zingt, leeft en danst erin.
VI
Hij is de componist eener muziek, die zwijgen moest. En in
dit zwijgen is hij ten onder gegaan.
Zooals den moujik, restte hem geen andere zaligheid dan
de drank.
En er was geen hand, die de flesch wegnam. Er waren geen
lippen, die zich sloten op de zijne. Er waren slechts deuren,
die voor hem dicht gingen. Er was enkel zijn muziek...
...Maar die moest zwijgen!
Zij zweeg, totdat zelfs „de s teenen spraken"!
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DOOR

Dr. M. VAN BLANKENSTEIN
De wereld verkeert in staat van beleg; de krijgswet handhaaft
nog orde en vrede. Zonder het militaire overwicht van de
vredelievende of behoudlievende staten ware de studie der
Europeesche politiek op dit oogenblik een seismologische
wetenschap.
Het „opmarcheeren" der totalitaire staten, zoo heeft Mussolini nu verkondigd, is niet te keeren. Daarop, zoo zegt hij,
berust de vrede in ons werelddeel. Zouden anderen dezen
opmarsch echter trachten te stuiten, dan waren de totalitaire
mogendheden genoopt, de wereld hun vrede op te leggen.
De Duce maakte er aanspraak op, dat dit een vreedzame
redevoering was. Zelfs de onmiddellijk betrokkenen hebben
het niet noodig gevonden dit ernstig tegen te spreken. Zij
toonden zich ook niet ontsteld, toen Mussolini's toehoorders
antwoordden met een geroep van „naar Parijs". De Franschen hebben ervaring met een dergelijke leuze. Zij weten,
dat, waar de menigte haar aanheft, de feiten een anderen weg
plegen te kiezen.
Het is een overwicht van mannen en wapenen en schepen en
grondstoffen in de juiste handen, dat op dit oogenblik de
studie van de wereldpolitiek verhindert, tot een seismologische wetenschap te worden. Onze hoop moet erop gebouwd
zijn dat Europa nu het tafereel blijft vertoonen van het China
van vroegere „burgeroorlogen". Door manoeuvreeren moesten daar de tegenstanders elkaar overwinnen. Gevochten
werd er gewoonlijk niet. De generaal, die erin was geslaagd
op een critiek oogenblik op een critiek punt de sterkste strijdkrachten te verzamelen, was erkend overwinnaar. Het zou
niet meer als eervol spel zijn beschouwd, indien de tegenpartij toch nog had gepoogd, door strijd het geluk naar haar
hand te zetten.
Het is de angstige vraag van deze dagen, of Hitler en Musso-
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lini zullen berusten in hun nederlaag van de laatste weken,
die zij in het diplomatiek manceuvreeren geleden hebben.
Verzet zou waarschijnlijk noodlottig voor hen zijn, maar het
zou hun nog de kans geven het mirakel van de overwinning,
dat zoo vaak reeds den stoutmoedige te hulp gekomen is,
te bewerken. En is er een terugweg voor de beide dictatoren?
Moet berusten voor hen persoonlijk niet even verderfelijk zijn
als een verloren strijd? Zelfs als zij het voor hen hopelooze
van een oorlog inzien, zou nog een behoefte aan wraak hen
kunnen bewegen, dit onheil, waaraan niemand ontsnappen
zou, over de wereld te brengen. De macht, die hun heerschzucht in den weg staat, moet zOcioverweldigend worden, dat
de door de dictators bestuurde volken zelf niet meer kunnen
twijfelen aan het hopelooze van een strijd. Dan eerst zal er
veiligheid in de wereld ontstaan. En daar is het nog ver van af).
Volken zijn nog behoudender in hun denken dan individuen.
Zij laten hun nationale tradities en vooroordeelen slechts
zeer moeizaam los. Het is waarlijk een wonderbaarlijke revolutie, welke wij in Engeland waarnemen: Een bewust traditionalistische mogendheid, die steeds zeer prat ging op haar
overleveringen en meende, in normale tijden zeer wel het
staatkundig denken door de formules der traditie te kunnen
vervangen, heeft tal van haar heiligste tradities overboord
gezet. Engeland heeft dit gedaan door ter beveiliging van tal
van landen in oostelijk Europa bindende verplichtingen op
zich te nemen die het ieder oogenblik kunnen dwingen oorlog te voeren. Het heeft dit ook gedaan door invoering van
den dienstplicht in vredestijd. Waren misschien de tradities,
die dit eischten nog sterker dan de tradities, die overboord
werden geworpen? Men kan dit getroost aannemen. Engeland, handelende zooals het thans handelt, wijkt niet af van
zijn beleid tegenover Napoleon en zijn beleid van 1914. Het
streeft ernaar te verhinderen, dat op het vasteland een macht
gevormd wordt, welke Engeland zelf niet meer zou kunnen
weerstaan. Engeland, het van bondgenootschappen afkeerige,
zoekt nu op het vasteland bondgenooten, met wier hulp het
de machten kan weerstaan, die Engeland te sterk zouden zijn, als het die met eigen middelen te land bestrijden
moest.
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Traditionalistisch is ook het Nederlandsche yolk. Zijn neutraliteitspolitiek is tot een instinct geworden. Het gaf die politick tijdelijk prijs, toen de stichting van den Volkenbond een
beroep deed op andere Nederlandsche tradities, tradities
waarmede de naam van Hugo de Groot verbonden is. Nu is
zij in voile glorie hersteld. Het is zeer wel denkbaar, dat het
ons eens berouwen zal, te midden van een wereld vol gevaren, de aansluiting te hebben gemeden bij staten, die onze
natuurlijke bondgenooten zijn. Wij zijn niet zeker dat onze
neutraliteitspolitiek in de naaste toekomst ons even goed dienen zal als zij ons in 1914-1918 gediend heeft. Wij hebben
echter vertrouwen in onze traditie, meer dan in de voordeelen van een afwijken daarvan. Niemand in Nederland verzet
zich op het oogenblik tegen dit nationale, traditioneele beleid; tenzij de landgenooten, die ons een plaats willen laten
innemen naast of in het pangermaansche, Duitsche Rijk. Wij
hebben meer vertrouwen in hetgeen te voren nuttig gebleken
is dan in de voordeelen, die een zoo groot mogelijke versterking van de ordelievende macht in de wereld ons onder de
tegenwoordige omstandigheden zou kunnen brengen.
Volhardend in zijn tradities is verder het Duitsche yolk.
Drieerlei Duitsche traditie verdient thans de aandacht. Het
is een vast geloof der Duitschers, dat Engeland voor het evenwicht van krachten dat het nastreeft op het vasteland, slechts
anderen wil laten vechten. Engeland is, in Duitsche oogen,
het land der berekenende kooplieden, die van iedere onderneming, hoezeer deze ook hun nationale heil moge betreffen,
zorgvuldig alle voordeelen becijferen, en ieder te groot risico
verwerpen. Het oude Duitschland benijdde en bewonderde
Engeland om deze wijsheid, en om de macht en den rijkdom,
die deze den Britten had verschaft. Het nieuwe, dynamische
Duitschland, dat slechts in de stoutmoedige daad, in de
soldateske gezindheid en in het „gevaarlijk leven" gelooft,
minacht Engeland om dit beleid, en gelooft het, om dit beleid ook weer, een in werkelijkheid ongevaarlijken tegenstander voor dengeen die den moed toont, buiten alle berekening
om, het op het alleruiterste te laten aankomen. Wilhelm II
en Hitler, zij waren niet verschillend in uitgangspunt wat
hun politick tegenover Groot Brittanje betreft. Zij waren aanhangers van dezelfde Duitsche traditie. Zij verschilden slechts
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in de waardeering der Britsche overlevering, waarvoor Wilhelm II steeds innerlijk respect heeft gekoesterd.
Het waren echter niet enkel twee mannen, die deze traditie
droegen; zij wordt heden ten dage nog gedragen door vrijwel heel het Duitsche yolk. De gebeurtenissen der laatste
jaren, ieder succes van Hitler, hebben haar versterkt. Hitler's
remilitarisatie van het Rijnland berustte erop; ook zijn inlijving van Oostenrijk, zijn opeischen der Sudeten-Duitschers
en tenslotte zijn bezetting van het zuiver Tsjechische gebied.
De overeenkomst van Munchen maakte een einde aan alien
twijfel, die de houding van Londen te voren in het Duitsche
yolk had doen opkomen. Rotsvast was daarna het vertrouwen, dat Engeland altijd terugwijken zou voor strijd, zoolang
Duitschland de handen niet uitstrekte naar West Europeesch
of overzeesch gebied. Op de traditie omtrent Engeland berustte na Munchen het vertrouwen van het Duitsche yolk in
Hitler, die zooveel macht voor het Duitsche Rijk vergaren
zou, dat Engeland tenslotte zelfs tegen grepen in zijn eigen
„levensruimte" zich niet meer zou kunnen verzetten.
Zooals de aanvoerders van het Duitsche yolk het avontuur
van 1914 aandurfden in de overtuiging, dat Engeland zelfs
door een Duitsche inval in Belgiè, zich niet tot ingrijpen in
den oorlog zou laten bewegen, zoo hebben zijn tegenwoordige aanvoerders, met steeds toenemende overtuiging, er tot
op dit oogenblik op vertrouwd, dat de traditie omtrent Engeland, zij mocht dan al in 1914 bitter hebben teleurgesteld, in
onze dagen niet zou falen. Dit was en is het grootste gevaar
in den toestand. Het ware lichtvaardig te gelooven, dat Hitler, omdat hij nu, tegenover Engelsch dreigement, zijn actie
tegen Polen heeft opgeschort, voorgoed zich door dat dreigement in toom zou laten houden. In Mei 1938 heeft hij onder
Engelschen druk, tegenover Tsjechoslowakije moeten inbinden. Het was slechts kortstondig uitstel. Wij hebben geen
zekerheid, dat het ten opzichte van Polen anders zijn zal.
Als een nog sterker druk, in volmaakte openlijkheid uitgeoefend, langer respijt noodzakelijk mocht maken, dan be-.
teekent dit nog niet dat Hitler tot een afstand van zijn plannen bereid of in staat is. Het oogenblik kan komen waarop hij
meenen zal, terwille van den hoogen inzet, het allerhoogste
spel met de vastberadenheid van de Britten te mogen wagen.
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Een tweede Duitsche traditie is van anderen aard. Zij bestaat
in een innerlijk geloof in de onoverwinnelijkheid van Rusland
en in het gevaarlijke van Rusland als vijand. Het is een geloof, dat de Duitschers nooit verlaten heeft. De instorting
van Rusland in 1917 heeft het niet kunnen dooden. Onmiddellijk na den oorlog zocht Duitschland, ter versterking van
zijn militaire positie, heul bij een sowjetrijk, waaraan toen
niemand eenige militaire waarde of eenige militaire toekomst
toekende. Door alle jaren heen sedert den oorlog, tot op dit
oogenblik toe, hebben Duitschland's militaire leiders samengaan met Rusland bepleit. Toen het Berlijn van Hitler met
Moskou gebroken had, en daarna Stalin de Verschrikkelijke
bloedige opruiming hield onder de mannen, die het Russische leger hadden opgebouwd, hielden de Duitsche generaals niet op, het geduchte van de Russische heirscharen te
land en in de lucht te verkondigen. Als Engeland erin slaagt,
met Rusland een regeling tot bescherming van de Oost Europeesche staten te treffen, of als Rusland erin slaagt, Engeland
een drievoudig, defensief verbond, waarvan Frankrijk het
derde lid zou zijn, of te dwingen, dan zou op eens de vrees
in het Duitsche yolk voor een conflict een veel feller, veel
overtuigender karakter krijgen. Want dan zag het Engeland
beschikken over een bondgenoot, die in Duitsche oogen onmetelijke krachten bezit; over voldoende hulpkrachten op
het vasteland, om den strijd voor eigen groote doeleinden te
voeren, zonder zelf tot al te groote militaire inspanning te
land gedwongen te worden. Alleen een nieuwe drievoudige
entente kan het Duitsche yolk aannemelijk maken, dat Engeland werkelijk voor een beschermeling strijden zal. Dat is de
cardinale beteekenis van de tegenwoordige betrekkingen tusschen Engeland en Rusland. Komt een verbond eruit voort,
dan is er op het vasteland een macht gevormd, die het
Duitsche yolk, desnoods ondanks Hitler en von Ribbentrop,
van gevaarlijke ondernemingen kan afschrikken.
Er is nog een derde, Duitsche traditie. Daarvan is het doeltreffende tijdens den oorlog allerovertuigendst gebleken. De
Duitschers weten, wat de beheersching van de Dardanellen
waard is. In 1914 was Turkije op hun kant. Het Russische
keizerrijk is daaraan ten gronde gegaan. Geen korte verbinding tusschen de buitenwereld en Rusland was mogelijk. Alle
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transporten moesten den zeer gebrekkigen weg over de Witte
Zee nemen, of den heel langen, en door een tendeele eensporigen spoorweg zeer tragen, weg over het Verre Oosten.
Toen Roemenie ging deelnemen aan den oorlog, was ondersteuning van dat land slechts mogelijk over Rusland. Toen
Rusland ineenstortte, was Roemenie reddeloos verloren. De
Engelschen hebben zeer zware offers in goed en bloed gebracht bij hun vergeefsche pogingen om de Dardanellen met
geweld voor transporten naar Rusland te openen. De maritieme aanval op de zeeengten en de veldtocht op Gallipoli
mogen slecht zijn uitgevoerd ; de inspanning, die Engeland
zich ervoor getroostte, bewees reeds, welk een beteekenis Londen hechtte aan het bereiken van het groote doel. Een Turkije, dat de bondgenoot van Duitschland is, maakt voor
Rusland iederen oorlog tot een groot gevaar, nu nog meer
dan in 1914, omdat het Russische Rijk nu een vijandig inplaats van een verbonden Japan in den rug heeft. Sedert kort
echter is de toestand juist omgekeerd. Turkije is de bondgenoot van Engeland. In geval van een oorlog ter verdediging
van Polen of Roemenie staat de Zwarte Zee voor de Britten
en hun bondgenooten open en is het toch reeds rijkelijk
uitgeruste en geoutilleerde Sowjetrijk langs korten weg voor
hen bereikbaar. Voor Duitschland en zijn bondgenoot Italie
is de weg over zee naar het aan olie en graan zoo rijke Roemenie, zijn de Russische bronnen van grondstoffen gesloten.
Waar Groot Brittanje in den oorlog van 1914-1918 een
groot gedeelte van zijn krachten — te vergeefs — moest concentreeren, vindt het nu, inplaats van een vijand, een vriend
die bereid is de tegenstanders van Engeland te bestrijden.
Om het gezag in de Dardanellen ontstond voor 1914 de felle
tegenstelling tusschen Rusland en Duitschland, meer dan om
eenige andere oorzaak. Duitschland's driftig opdringen naar
den Balkan, na de inlijving van Oostenrijk en het Sudetenland, had wederom in de eerste plaats ten doel, zich een domineerende positie aan den ingang van de Zwarte Zee te verzekeren. De bezetting van Albanie door de Italianen had niet
slechts de beheersching van den ingang tot de Adriatische
Zee ten doel, maar moest tevens een eerste stap zijn voor een
Italiaansch opdringen naar de befaamde zeeengten.
De vriendschap van Turkije was, na het ontstaan van de
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tegenstelling tusschen de beide groepen in Europa, een begeerenswaardige buit geworden in den diplomatieken strijd.
Nergens besefte men dat beter dan te Berlijn. In den laatsten
tijd had Turkije nog een nieuwe beteekenis gekregen: Rusland, welks positie van zoo beslissenden invloed kon zijn in
een Europeesch conflict, zou niet licht zich de groep ten
vijand maken, die door de vriendschap der Turken over de
Dardanellen beschikte. De ervaringen van '914-1918 waren
voor de Russen te overtuigend geweest. Rusland is bovendien
de vriend van het nieuwe Turkije. De aansluiting van Turkije bij de westelijke groep was reeds een aanwijzing, in welke
richting ook Rusland bij voorkeur zijn vrienden zou zoeken.
Dit was alles, krachtens een traditie der Duitsche diplomatie,
voor Berlijn volkomen duidelijk. Er zijn nu eenmaal dingen
die Duitschland bij overlevering niet, en dingen, die het bij
overlevering wel begrijpt. Van Turksche kwesties heeft het
verstand. Aan de diplomatieke nederlaag, die Hitler geleden
heeft door het slagen der Britsch-Turksche onderhandelingen, zal geen politiek denkend Duitscher twijfelen.
Het Duitsche publiek moet innerlijk onrustig warden bij alien
diplomatieken tegenslag, die Hitler in den laatsten tijd heeft
getroffen. Elke paging om het streven der Engelschen naar
een machtige groepeering te dwarsboomen, is mislukt. Berlijn heeft Polen niet meer kunnen afhouden van een intiemen
band met Londen, die Warschau ontoegankelijk heeft gemaakt voor Duitsche dreigementen. Van de reis van Beck
naar Londen had men niet zoo groot resultaat verwacht, omdat men, altijd weer uitgaande van eigen traditie, geloofde
dat Beck te Londen de betrekkelijke waarde van de Britsche
vriendschap in tijd van nood, zou ontdekken. Beck kwam
terug met een zekerheid, die, door de wijze waarop zij tot
uiting kwam, en door de vastberadenheid, welke zij den
Polen schonk, de breuk met Berlijn onvermijdelijk, en misschien zelfs onherstelbaar moest maken. Alle pogingen, te
Boekarest ondernomen, konden niet verhinderen dat Roemenie de, door de Britten aangeboden bescherming gaarne
aanvaardde. Duitschland wist dat het, na het gebeurde in
Maart, van het, door de gewijzigde politiek van Warschau
en door de bescherming van Londen in zijn zelfbewustzijn
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gesterkte Roemenie, geen betrouwbare medewerking meer
te wachten had. Griekenland nam daarna de bescherming
van de Britten aan. De Duitsche propaganda had het Duitsche yolk vertrouwen gesuggereerd in de hulp, die in geval
van een oorlog, Duitschland en Italie in de mohammedaansche wereld zouden vinden. Menigmaal heb ik Duitschers hooren verzekeren, dat Engeland niet zou kunnen
vechten, omdat zijn positie in den Levant en in Indie volkomen ondermijnd was. Nu moest het Duitsche yolk vernemen van de loyale houding der Indiers, welke Gandhi
predikte voor het geval dat Engeland met de totalitaire staten in conflict zou geraken. Het Duitsche yolk moest daarna
hooren van de vijandigheid, welke de mohammedaansche
wereld tegenover de totalitaire staten na de overweldiging
van Albanie aan den dag legde. Want dank zij de Engelsche
uitzendingen in de Duitsche taal werd dat nu alles in
Duitschland bekend.
Meer teleurstellingen stonden nog te wachten. Zuid Slavie
bleek niet bereid, zich bij het antikominternpact aan te sluiten. De mogendheden van de spil vermochten, door politieken
en oeconomischen druk welke zij te Belgrado konden
uitoefenen, juist bereiken dat Zuid Slavie zich niet liet
inlijven in het Britsch-Fransche stelsel van beschermde staten. — Het wilde iedere verklaring van neutraliteit afleggen,
die werd verlangd, maar meer ook niet. De houding van Bulgarije werd voor de spil zelfs zeer onzeker.
Japan weigerde, het antikominternpact uit te breiden tot een
militair bondgenootschap dat ook in geval van een oorlog in
Europa toepassing zou vinden. De oorzaak van de nederlaag
van Duitschland's militante vrienden te Tokio kon het
Duitsche yolk niet verholen blijven. De tactiek van Washington was waarlijk heel weinig veelbelovend voor de expansiezoekende mogendheden. Japan vreest Amerika meer dan
eenig ander land; en Amerika liet de Japanners ten duidelijkste merken, dat het niet meer lijdzaam zou toezien, als
Japan zich met de Europeesche aangelegenheden ging bemoeien. De Monroeleer scheen een geduchte uitbreiding te
hebben gekregen.
Engeland stak de hand uit naar Rusland. Alles, wat Berlijn
verwacht had dat Londen niet zou doen, gebeurde. Het ging
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waarlijk niet meer aan, van een Britsch gebrek aan wilskracht of moed te spreken. Londen schuwde geen inspanning, geen verplichting, geen vroeger gemeden gezelschap
meer.
Von Papen werd nog op het laatste oogenblik naar Ankara
gezonden, om daar het tot stand komen van het BritschTurksche verdrag te verhinderen. Het bleek te laat. Weldra
was de groote intrigant op den terugweg naar Berlijn. Een
kous was zijn hoofddeksel.
Het verregaand dilettantisme van de nieuwe diplomatic van
Berlijn was niet meer te verbergen. Kenschetsend was de
rondvraag van Hitler bij zijn buren, naar aanleiding van
Roosevelt's befaamde boodschap. „Hebt gij geweten van
Roosevelt's plan? Hebt gij hem gevraagd van Duitschland
waarborgen te eischen voor uw veiligheid? Voelt gij u door
Duitschland bedreigd?" Hitler kon met een gerust hart een
ontkennend antwoord op al deze vragen verwachten. Hij zou
die antwoorden dan uitspelen in zijn rijksdagrede ter beschaming van den Amerikaanschen president. Bijna geen
enkel antwoord echter kreeg hij, dat hem gaf wat hij verlangde. Het antwoord van Roemenie was onvriendelijk :
Duitschland kon zelf het beste beoordeelen in hoever Roemenie zich bedreigd moest voelen. Vele antwoorden waren
ontwijkend, vele andere, ofschoon niet onwelwillend, stelden
het dwaze van de vragen in het licht. Met de ontvangen antwoorden kon Hitler in zijn rede niets beginnen. Dit te minder, omdat hij Polen, het land dat de heele wereld het onmiddellijkst door Duitschland bedreigd geloofde, zijn vragenlijstje niet had toegezonden. Ook Frankrijk en Engeland had
hij niet gevraagd. Toen hij, in zijn rijksdagrede, de antwoorden op zijn enquéte niet kon gebruiken, was die enquete tot
een zeer dwaze aangelegenheid geworden.
Nog weer een nederlaag was voor Hitler weggelegd. Hij hood
de Scandinavische staten een verdrag van non-agressie aan.
De ervaring, indertijd met Nederland opgedaan, had de raadgevers van Hitler moeten waarschuwen, dat dit probleem
volstrekt niet zoo eenvoudig was als zij het zich voorstelden.
Drie van de vier Scandinavische staten weigerden een dergelijk verdrag, vrijwel op dezelfde gronden als Nederland indertijd had aangevoerd toen het een waarborg van zijn on-
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schendbaarheid niet had willen aanvaarden. Slechts Denemarken verklaarde zich tot onderhandelen bereid, Denemarken, het lam in de zoologie der Europeesche staten, de weerlooze buurman van Duitschland, met een lastige Duitsche
minderheid behept. Het zal gretig iedere verzekering aanvaarden, die het een rechtsgrond verschaft om rust te eischen
van Duitsche agitatie in zijn zuidelijkst grensgebied. Dit
weten wij : Het was voor Hitler's prestige een nieuwe nederlaag, dat Zweden, Noorwegen en Finland zijn aanbod van de
hand wezen. Hoe kon het zijn, dat men deze onvermijdelijkheid te Berlijn niet had voorzien?
Hard heeft Berlijn gewerkt voor een diplomatiek succes.
Overal is het uitgebleven. Het kon nog spotten met hetgeen
de Engelschen bereikten, tot dezen Turkije aan zich wisten
te binden. Dat was een daverende slag voor de Wilhelmstrasse. Hoezeer moet Hitler door zijn raadgevers zijn misleid, dat deze beslissing der Turken hem kon overrompelen!
Een onbegrijpelijke onwetendheid inzake Turkije moet in de
thans gezaghebbende kringen te Berlijn hebben geheerscht,
dat men daar meenen kon, juist en uitgezocht met von Papen, de vriendschap der Turken nog te kunnen heroveren.
Toen het ongeluk gebeurd was, begreep het Duitsche yolk.
Zijn tradities wezen het den weg.
Als tegenwicht tegenover het succes der Britsche diplomatie
had Hitler niets anders dan zijn spil, en nog weer zijn spil.
De samenwerking van Duitschers en Italianen berustte op
onwankelbare trouw. Deze verklaring werd telkens vernieuwd ; de trouw werd onwankelbaarder nog en onwankelbaarst. En iedere trap van vergelijking werd als een nieuw
succes voorgesteld. Von Ribbentrop ging naar Italie om een
militair verbond te sluiten, waarvan men met verbazing vernam dat het nog noodig was. Dat hij en Ciano in principe
het sluit namen tot dit verbond, was weer een nieuwe overwinning. Daarop kwam Ciano naar Berlijn om het te onderteekenen. Dat moest nog weer voor een zegepraal dienen.
Het is tragisch aan te zien, hoe Hitler, door het heel of half
mislukken van al zijn diplomatieke ondernemingen, door de
nederlagen, die hij keer op keer geleden heeft tegen de Britsche diplomatie, gedwongen is zijn, langzamerhand gealar-

632

IN STAAT VAN BELEG

meerd rakend Duitsch yolk steeds weer het nooit geheel vertrouwde Italie moet voor houden, als een telkens hernieuwde
verovering, die de grootheid van zijn staatkunde bewijst. Na
ieder nieuw echec moet Italie dienen als verbeterde diplomatieke verovering. Zou al deze herhaling van hetzelfde het
wantrouwen en de onzekerheid in Duitschland, die door het
gebeurde met Turkije zoo verwonderlijk omhooggeschoten
zijn, niet nog slechts verergeren?
De staat van beleg heerscht in Europa. Slechts het geweld
kan orde en vrede voorloopig waarborgen. Ook naar Oost
Azie wordt het reeds overgebracht. Japan heeft inzake de
vreemde concessies bij Amoy en to Sjanghai moeten ontdekken, dat dreigend optreden niet enkel meer tot afdreigen nuttig is, maar met toenemend vertrouwen tot stabilisatie van
rechten gebruikt wordt.

CORRIGENDUM
Abusievelijk werden de beide vellen Critisch Bulletin gepagineerd van pag. 6o 1-632 resp. signatuur 39 en 40,
terwijl dit had moeten zijn pag. 633-664 en signatuur
41 en 42.
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Palestina-boeken! Het is in onzen tijd een literatuur-soort geworden.
Maar eigenlijk is het dat altijd geweest. De Palestina-boeken en
gedichten loopen langs de geheele Westersche letterkunde. Vanaf
de negentiende eeuw die een opleving bracht van het orientalisme
werden ze talrijker en talrijker. Vele groote romantische schrijvers
trokken naar het land van den Bijbel en schreven over hun extases
en teleurstellingen: Chateaubriand, Lamartine. Dit duurde tot
kort voor dezen tijd: Pierre Loti; Selma LagerlOv. Het kenmerk
van deze letterkunde is, dat zij gedragen wordt door Christelijk
heimwee en romantiek. De schrijvers gingen naar het land van den
Bijbel. Maar toch, een van hen, Lamartine, zei midden in die tekst
over verloren grootheid: „Waarom zoeken de Joden hier niet weer
hun vaderland?" De Joodsche Palestina-literatuur is altijd nog
overvloediger en centraler geweest. Voor de Joden was Palestina
ook het Heilige Land, het land van den Bijbel, maar tevens het
verloren Vaderland. Tegen het einde van de negentiende eeuw
wordt het Zionisme als practisch-politiek streven geboren. Palestina
wordt het te herwinnen Vaderland, en langzamerhand, vooral na
de Balfour-declaratie van 1917, het Vaderland in wederopbouw.
In de negentiende eeuw trokken vooral schrijvers van niet-Joodschen bloede naar Palestina, om er over vergane grootheid te
droomen. Sinds het ontluiken van de Zionistische beweging
gaan juist Joodsche schrijvers naar het oude land, sommigen om
eens toe te zien hoe ver het er mee staat, anderen om hun lied der
hope mee te laten zingen met dat van de bouwende arbeiders en
jonge kolonisten. Men kan de geweldige dracht van Palestina-boeken in deze eeuw in twee groepen verdeelen: reportage en gedicht.
Gedicht in breeden zin, dus ook bezield proza. Het reportageboek
staat en valt gewoonlijk met de vraag: Wist ik dit al, of is het
nieuws voor me? Met het dichterlijk boek is dit natuurlijk anders,
.
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daar wint het hoe-gesproken-wordt het verre van 't waarovergesproken-wordt.
Deze literatuur heeft op zichzelve al haar geschiedenis, en ze is
rijk aan emoties die haar schrijvers er in hebben neergelegd. Ik
denk nu aan de dichters die naar Palestina getrokken zijn en met
het land in conflict geraakten. Is Jacob Israel de Haan niet een
dergenen, die het diepst over God, Israel en het land van Israel gesproken hebben. Zijn grootsch maar vreemd optreden, zijn retrogadeerende rechtzinnigheid heeft hij, in conflict met dit hevige
land, met zijn bloed bekocht. Het is of de warmte van dit bloed in
zijn Palestina-kwatrijnen getrokken zijn. Felix Salten schreef jaren
geleden zijn „Neue Menschcn auf alter Erde", een teeder bock.
Maar als Jood wilde hij toch in Palestina en te midden der zwoegende
bouw-Joden buitcnstaander blijven. Een oude Wecncr, een Oostenrijksche patricier. En nu ligt de oude Salten, die zich te Weenen
voor het hoofd schoot, in zijn oostenrijksche aarde. Ik zou veel over
Palestina-reizigers en hunne conflicten kunnen vertellen, b.v. over
Edmond Fleg, die in „Ma Palestine" laat hooren hoe hij op deze
oude aarde van zijn stam bang is Parijs te vergeten, en tevens er
onder lijdt dat hij als Fransch Joodsche dichter, door de niets-danJoden van dit land niet als een der hunncn, gelijk een Bialik gevoeld werd. Maar ik wil heel kort jets over de drie boeken zeggen
wier titels hierboven vermeld staan. Ik doe dat gaarne. Want temidden van hen bevindt zich het werk dat ik naast dat van De
Haan het mooiste wind van de moderne West-Europeesche Palestinaliteratuur: Else Laskers „Das Hebraerland". Ik zou dit werk bijna
een anti-reportage kunnen noemen. U vindt er in het geheel geen
exacte bijzonderheden in en geen portret van Palestina, juist gedurende de dagen dat de dichteres der „Hebraische Balladen" er
toefde. Maar men vindt er iets, dat maar heel weinig dichters gegeven is, voelbaar te maken: De Goddelijkheid van dien grond.
En de plechtigheid van de Joodsche roeping. Hier moet ik wel het
woord: intuitie gebruikcn. Ik heb dat woord dikwijls als holle
pocherij mede aangehoord. De meest voorkomende combinatie is
deze: Mevrouw D, mijnheer F heeft noch verstand noch intuitie!
Maar een enkele maal gebeurt het toch dat iemand, die niet van
denken houdt, misschien zelfs niet geregeld nadenken kan, die
't liefst onregelmatig en onlogisch fantaseert, plotseling groote
waarheden erkent en ze in diepe bewoordingen weergeeft.
Else Lasker-Schuler is zulk een geniaal-intuitieve geest, zeer onstudieus, die opzettelijk de lijnen van ieder exact weten en benoemen vervaagt, een woord in een verkeerden vorm gebruikt, als haar
dat gemakkelijker of moojer lijkt, en die toch plotseling dat zegt
wat men niet meer vergeet. Zoo zou ik willen, dat ieder tot antise-
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mitisme geneigd mensch, deze diepen zin overdacht. Ze kan zelfs
dienen tegen iederen afkeer dien men gevoelt ten opzichte van een
andere menschenstam : „Ich liebe mein Volk, argere mich nicht an
seinem Satz; trinke ich doch des Hebrderlandes Traube und argere
mich nicht des geringen triiben Rest im Glase. Doch der Andersgldubige, der den Satz meines Blutes verhOhnt, geniel3e auch nicht
mich und mein Gedicht. Aber er blicke auf seines eigenen Blutes
Boden." (blz. 135). Men zal zeggen, na lezing van dit boek: Wat
een op zichzelve verliefde vrouw! Ja, Else Lasker-SchUler vertroetelt zichzelf, maar zooals ze het de herinnering aan haar moeder,
aan haar gestorven zoon, en meer zooals ze het ons alien haar
medemenschen en alles wat onder de zon leeft, doet. Godsdienstig,
spelend, wetend en naief. Men kan niet vrouwelijker zijn en ondervinden dan Else Lasker-Schiiler, of eigenlijk niet meisjesachtiger en
tevens machtig als de profetessen van het land dat ze betreden
heeft: Miriam, Debora. Er staan fouten in dit boek, de constructie
is a-logisch als die van een langen droom, en er zijn herhalingen in,
waarvan de schrijfster zichzelf geen rekenschap geeft. Zij zegt zelve
van het stille Jerusalem : „Man hOrt darum deutlicher Gott atmen".
En deze adem is ook in dit verliefde, kleurige, soms schalksche en
soms zoo woestijn-diepe bock over Palestina to vinden. Zij rust er in
God en speck met God en zijn jonge Joden, het geslacht van de tweede
exodus. Dezelfde bodem waarop De Haan weer vocht met God.
„Vor wenigen Stunden verliei3 der Chor der sdenden und erntenden Menschen ihr Emek, gen Jerusalem zu ziehen, gemeinschaftlich mit alien anderen Juden der gelobten Stadt Pfingsten zu feiern.
Die in einander vcrschlungenen Arabesken meines Teppichs,
griiBen uber dem Gelande meines Balkons die Singenden. Als letzte
Pilgerin folge ich, allein, fernab und doch ein tausendjahriges Volk,
eine treue Leibgarde des Herrn, den hebrdischen Prozessionen".
Asch, de Oost-Joodsche romancier heeft in zijn „Gesang des Tales",
een roman over het leven der jonge Palestina-pioniers, der chaloetsim willen schrijven. Maar ook dit bock is meer een gedicht over
het zich uit het bed dat een doodsbed scheen, oprichtende Palestina. En men weet niet of men het lyrisch of episch moet noemen.
Dat komt goed uit, want lyriek en epiek liggen omstrengeld in aard
en kunst van dezen schrijver en Asch is slechts schoon als de lyriek
zijn groote taak niet verzaakt. Want als zuiver epicus acht ik hem
geen meester. Dit boek is vol van natuurlyriek, het persoonlijkepische, het vertellende is tot het uiterste beperkt en daardoor soms
juist ontroerend en het algemeen epische, het lied van een stuk
voorttrekkende menschengeschiedenis, wint het van de vertelling.
Een van de boeiendste feiten uit de Zionistische geschiedenis is de
ontginning van den Emek Jesreel, eens een vruchtbaar gebied,
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sinds eeuwen een streek van moerassen en moeraskoortsen, waar
eenzame Bedoeienen den voorttrekker belaagden. Nu is deze streek
de lusttuin van Palestina geworden. Men denkt aan de verspreide
beenderen uit Ezechiel's prophetie, de beenderen, die zich weer
tot lichamen aaneen zullen sluiten. Asch bezingt het komen van
de eerste groep (kwoetsa) in den Emek, en hun vechten tegen de
natuur en hun eigen instincten van verzet en lijdelijkheid, tot ze ter
overwinning optrekken. De chaloetsim zelve, zoo verschillend naar
hun aard, worden sober en kordaat geschetst, in hun tegenstelling :
opstandigen en berustenden, steeds moediger en spoedig ontmoedigden, zinnelijken en soberen, zij die meer van het boek, en zij
die meer van ploeg en egge houden. Zij leggen te zamen den
„Emek" droog en „die Schakale weinten ihre letzten Klage urn den
Tod der Wiiste". Een kleine beschrijving van het landschap voor
dat de groote regen komt, brengt u bij de natuur-lyriek van Asch:
„Der Himmel war leicht bewalkt, das Tal und die fernen Berge
schimmerten blaulich. Das Gran des besaten Emek lag hilflos und
angstlich inmitten der groBen, weiten Wildnis, erschreckt von dem
drohend umdasterten Himmel und dem ernsten Blick der Berge."
Het land en de herinnering aan enkelen dezer stille helden, de
herinnering aan chawera. (kameraad) Sarah bijvoorbeeld blijft ons
bij. Sarah heeft geen tijd om aan zich zelf te denken, en altijd als
chawer Chaimowitsch haar zeggen wil dat hij van haar houdt,
schiet haar iets te binnen dat voor de kwoetsa, voor 't land, voor de
makkers van belang is. Maar hij zegt het toch. „Ernst und verwundert
blickte sie auf ihn, aus ihrem von Arbeit und Sonne gebraunten
Antlitz schauten jetzt zwei Jungmadchen Augen. — „Berl, was
haben sie nur heute?" „Das ist die Freude des Emek!" antwortete er
und faBte ihre arbeitsrauhe Hand mit der seinen. Ihre aberlieB
sie ihm." En van zulke jonge vrouwen, die eerst moeder over de kameraden willen zijn, voor ze zich het recht gunnen de bruid van een
chawer te worden, zijn er vele onder de chaloetsoth (meisjespioniers).
Het werk „Palestina op de Tweesprong" behoort tot het andere
soort der Palestina-boeken. De reportage! Ook daar denk ik niet
gering over. Ook dit genre heeft zijn geschiedenis. Een deel van De
Haans Palestinawerk behoort er toe, volgde dag na dag het gebeuren
in Erets-Jisraeel. Dit in het Nederlandsch vertaalde boek kan men tot
de uitgebreidste van het soort rekenen. Het brengt typeeringen uit de
afgeloopen jaren en spreekt vooral van den strijd tusschen de Joden
en de Arabieren. Het is zakelijk geschreven, met een ironische
pointe soms, en het is scherp gezien. Maar natuurlijk mist het het
diepe en dichterlijke perspectief van Else Lasker-Schalers boek.
Den dichter is het juist gegeven de waarachtigste werkelijkheid te
aanschouwen. Dit werk is zeer inlichtend en boeiend, maar
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vooral dan, wanneer het vertelt over dingen die men nog niet
wist, b.v. over de wapensmokkelarij over Palestina's grenzen, of
over Jigael, den trouwen wachter der kolonies. De Arabieren hadden
hun kogels op een kindertehuis gericht. En de overval was nu wel
afgeslagen. Een verpleegster zong een liedje, dat de journalist graag
nog eens hooren wilde „Toe zingt u het!"
En in de donkere gang zong zij zachtjes het slaapliedje voor me.
Het was voor mij een lied zondei woorden; ik begreep de Hebreeuwsche tekst niet en toen zij klaar was vroeg ik: „Wat beteekenen de woorden?" Zij vertaalde ze voor me. Het was een oud
lied over Arabieren, die 's avonds de Joodsche kolonies overvielen,
maar elk couplet eindigde vroolijk met het refrein: „Slaap maar
kindje slaap, 't is vrede in Erets Jisrael. Ons bewaakt weer met
zijn mannen onze dappere Jigael." Zoo is het werk vol met schilderachtige momenten, met relaas van gesprekken die FaragO in
Palestina met Joden, Arabieren en Engelschen voerde. Hij is onpartijdig, mij te onpartijdig, want hij begrijpt niet dat grooter kracht
achter de Joden dringt dan achter de Arabieren van een stuk
Arabisch gebied, wier verzet ik toch wel begrijp. Twintig eeuwen
ballingschap en dertig eeuwen Gods-woord kloppen het Joodsche
bloed naar Palestina voort. Maar dat is weer mcer een wezenlijke,
dan een reportage-overweging. Palestina op de Tweesprong is dus
frisch, zeer inlichtend, uitvoerig, suggestief en rijk voorzien van
uitstekende, schilderachtige photo's.
Om het moderne Palestina te begrijpen en te beleven moet men het
naast de andere genoemde werken lezen. Maar men moet niet vergeten, dat ook deze drie werken er maar enkele uit vele zijn en dat
voor de Palestina-literatuur in het bijzonder het woord van den
Prediker geldt:
„Een geslacht gaat, en een geslacht komt,
maar eeuwig staat daar de aarde!"
SIEGFRIED E. VAN PRAAG
EEN ROMAN EN EEN JURY
JAN MENS. MENSEN ZONDER GELD
Roman bekroond met de Kosmos-Eerstelingen-Prijs 1938
N.V. Uitgevers-Mij. „Kosmos" Amsterdam; f 3•—, f 3.75
„... een staal van het beste Hollandse realisme, eerlijk en trouw
aan de aandachtig waargenomen werkelijkheid". Zo prees de jury
dit bock voor den een en vonniste zij het voor den ander. Een
combinatie, die pleit voor haar objectiviteit en die tevens een
vraagstuk aan de orde stelt: wat is literatuur, wat is haar maatstaf?
Men heeft over dit bock en over de beslissing der jury de staf ge-
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broken, maar het boek is gelezen en het verdient dat. Hadden de
strenge rechters dan ongelijk? Zij willen de toppunten als maatstaf
aanleggen en hebben derhalve ongelijk... in het dagelijkse leven,
maar de kunst lijdt een eeuwig bestaan en geeft hun vaker gelijk,
op de lange duur, dan den consument —uitgever, boekhandelaar en
lezer — die het gelijk-van-den-dag op hun zijde hebben. En ook
dat krijgt op zijn tijd, tegen de beslissing van de „happy few" in,
het goedkeurend oordeel der duurzame oplagen. Een enkele keer
treffen beider voorkeuren samen, en dan is er een goede kans op
het onmiddellijk erkende meesterwerk. Maar ook dan nog niet
meer dan een goede kans.
Wanneer de criticus, overlezen als hij te dikwijls is, zijn oordeel
steil naar de toppen richt en met neerbuigende minzaamheid zich
uitlaat over het heuvelland, met zijn goede en aangename plekken,
verliest hij dat deel van zijn taak uit het oog, waardoor hij het
vruchtbaarste contact met het publiek zou kunnen verkrijgen. De
taak van een jury voor eerstelingen stelt de eis van royale waardering voor het goede middenland — alle begin is moeilijk — nog
veel stringenter.
En weer citeer ik deze jury: „Natuurlijk heeft de jury ook enige
critische bedenkingen. Doch haar voornaamste indruk is toch: een
verrassende voortzetting van een onzer beste literaire tradities:
innigheid, de gave het meest eenvoudige sterk en menselijk te laten
spreken, kennis der kinderziel, waarbij als bijzondere eigenschap
moet vermeld worden, een verteltrant, die met de kleinste gegevens dadelijk te boeien weet".
„Mensen zonder geld" is het relaas van een gezin, dat ten onder
gaat door crisis en werkloosheid. Het dochtertje wordt een late
vrouw. De vader verdrinkt zich. De zoon wordt bij relletjes gewond. De moeder ligt op sterven. En ondanks al deze narigheden
is het bock toch geen draak geworden, zelfs geen draak der opstandigheid. Een ietwat trieste glimlach in de stijl heeft het daarvoor behoed. Een zekere meewarigheid in de toon van den vertellcr
staat daartegenover. Zij doet eerder denken aan een theevisite dan
aan een realistische roman. Maar dit verschijnsel is men meer
tegengekomen in verband met de door de jury aangehaalde traditie.
Aanvaardt men deze toon eenmaal, dan is „Mensen zonder geld"
een uitnemend leesboek, dat zijn plaats verdient in de rij. De omstandigheid, dat een jongen de centrale figuur is doet het aansluiten
bij „Kees de jongen" van Theo Thijssen, bij „Bartje" van Anne
de Vries en bij Van Looy's „ Jaapje", wonderlijk genoeg door de
jury, in tegenstelling tot de beide vorige boeken, niet genoemd.
„De eenvoud en de zuiverheid" worden nog genoemd als bijzonder
treffend in „Mensen zonder geld". Het zijn tegenwoordig veelvuldig
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onderschatte kwaliteiten, welke goede grondslagen kunnen zijn voor
een stijgende ontwikkeling. Het rapport noemt ze terecht.
Indien het mocht schijnen, dat in deze bespreking het rapport der
jury meer tot zijn recht komt dan het boek zelf, gelieve men te
bedenken, dat dit boek juist door zijn bekroning een symptomatische
HALBO C. KooL
betekenis dient te worden toegekend.
CREMER EN ANNE DE VRIES.
ANNE DE VRIES, „HILDE"
G. F. Callenbach, Nijkerk; f 2. I 5, f 2.90
Na het enkele jaren geleden verschenen „Bartje" biedt Anne de
Vries ons nu een tweede roman aan, welke hij naar de hoofdpersoon „Hilde" heeft genoemd. Het eerstgenoemde boek heeft zeer
veel succes gehad : het verscheen in 8 talen en van de Nederlandsche
uitgave werden alleen al 6o.000 exemplaren verkocht. Ik vermoed,
dat „Hilde" ook wel een succes zal worden, al zal men er niet
zoo op aanvliegen als op „Bartje", aangezien men in Nederland
nu eenmaal verzot is op boeken over kinderen. Toch is „Hilde"
stellig even zuiver als het eerder verschenen werk van dezen schrijver. Het heeft dezelfde kwaliteiten: warmte en eenvoud. Met liefde
vertelt De Vries van zijn Drentsche menschen; de eerlijkheid van
zijn toon waarborgt natuurlijk niet de juistheid van zijn kijk op
deze personen, maar wel de zuivere intentie van zijn arbeid. Aangezien het wel als stellig mag worden aangenomen, dat De Vries,
die tusschen deze bevolking leeft en ze uit hoofde van zijn functie
van nabij leert kennen, meer van doze menschen afweet dan vrijwel ieder criticus, heeft het weinig zin er met den auteur over te
gaan vechten, of iemand als Hilde niet wat wijs en verfijnd is voorgesteld. Het zal steeds een onoplosbaar probleem blijven of een
bevolkingsgroep door een auteur naar waarheid geteekend is. Men
denke aan Cremer en zijn kijk op de Betuwsche boeren; al spoedig
hebben critici uitgemaakt, dat Cremer een stadskijk had op de
landbewoneis en dat hij er een idylle van maakte, welke hij scherp
stelde tegenover de „verdorven en gierige" stadsbewoners. Wie zal
uitmaken, wat de waarheid is? Cremer heeft tusschen de Betuwnaars geleefd en kende ze stellig even goed als zijn beoordeelaars.
Zoo gaat het ook met De Vries. En ik noem niet toevallig Cremer;
immers als men „Bartje" of „Hilde" leest denkt men telkens aan
hem. Ook De Vries laat een „stemmetje van binnen" in iemand
meepraten; ook De Vries geeft een algemeene levenswijsheid ten
beste, wanneer de situatie van zijn personen daartoe aanleiding
geeft. En zijn Hilde, „de mooie, blonde Hilde van Hilbert en
Femmechien" zou weggeloopen kunnen zijn uit Cremers „Aon 't
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kleine revierke". Natuurlijk, De Vries leeft in 1939 en Cremer
schreef een 8o jaar geleden; dat dus het eerste hoofdstuk van
„Hilde" een filmische indruk maakt, een zeer sterk beeld-effect
geeft, iets wat men bij Cremer niet aantreft, verwondert niemand.
Maar anderzijds vindt men bij De Vries en Cremer beiden b.v. een
gebruik maken van svmboliek, in de natuur welke de personen
omringt, welke niet zoo zeer nogal gemakkelijk, als wel zeer doorzichtig genoemd mag worden. Men lette b.v. op het motief van
de appelboom, met zijn „jonge mollige vruchtjes" in het eerste
hoofdstuk, en de herhaling en doorwerking daarvan later. De Vries
is hier even open als Cremer; op de tiende regel van de eerste
bladzijde weet men al wat er aan de hand is. Het is verre van mij,
dit als een verwijt te zeggen: ik meen alleen dat het De Vries
karakteriseert. En ik vind zijn werk dan ook zeer goed geslaagd,
ben bereid het volledig te erkennen, mits men mij wil toegeven,
dat men dan ook Cremer erkennen moet... waartegen ik persoonlijk geen enkel bezwaar heb. Trouwens: dat men Cremer nog
noemt na driekwart eeuw is lof genoeg; misschien is men na zooveel jaren De Vries wel vergeten, wat echter jammer zou zijn.
De Vries schroomt niet, eenvoudige combinaties te maken: de
arme, mooie boeredochter; de haar verleidende, rijke, slechte
boerezoon; de trouwhartige arme strooper, die haar en haar kind
tot zich neemt; het gebrekkige oudje, door de schoondochter goed
verzorgd; enz. Maar wellicht zijn verhoudingen en menschen in
het land van Bartje zoo eenvoudig. Alleen: verzwakt het feit, dat
de boer die Hilde niet trouwen wil, uit een andere plaats komt,
niet de intrigue? En is de liefde van den strooper niet zoo romantisch en uitzonderlijk, dat een diepere persoonsteekening gewenscht
was geweest?
Ziehier enkele vragen, die bij mij oprezen. „Hilde" verdient overigens gelezen te worden, al ware het alleen om de goede eenvoud
die er uit spreekt. Dat „het peil van ecn boek daalt naarmate
het voor een grooter publiek bestemd is", en dat „de eenige zuivere
waardemeter van een man is: zijn aanhang; hoe breeder die is,
des te geringer is zijn hoedanigheid" — twee van de laatste uitspraken van Greshoff (resp. Holl. Weekbl. 15-IV-39 en Gr. Ned.
April, 1939) — kan ik niet onderschrijven; deze uitlatingen zouden
inderdaad funest zijn voor De Vries. Maar ook voor: Van Schendel.
En het is al te gemakkelijk van uitzonderingen te spreken, om een
regel geloofwaardig te maken, en groote oplagen van een werkelijk
goed boek nu plotseling toe te schrijven aan snobisme, mode,
goede toon. Op die wijze kan men, zonder eenig bewijs te geven,
alles... bewijzen. De Vries verdient zijn succes; hij is geen veelschrijver en geen aansteller. W. L. M. E. VAN LEEUWEN
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EEN TUSSENSPEL EN EEN BEGIN
E. DU PERRON. MULTATULI. TWEEDE PLEIDOOI. BESCHOUWINGEN EN NIEUWE DOCUMENTEN ; f 3.3o, f 4.10
DE MUZE VAN JAN COMPAGNIE. OVERZICHTELIJKE VERZAMELING VAN NEDERLANDS-OOSTINDIESE BE LLETRIE
UIT DE COMPAGNIESTIJD ( I 600- I 780) .

Samengesteld door E. du Perron. Geill. met reprod.
van oude gravures en portretten en met tekeningen
van Thomas Nix; f 5.5o f 6.90
A. C. Nix en Co. Bandoeng
Burgersdijk en Niermans, Leiden

„Het ligt in mijn bedoeling eens een Leven van Multatuli te geven
in 2 delen; een minimum voor deze figuur, dunkt mij. Het eerste
deel zou bevatten: De Man van Lebak, het tweede Multatuli
de Schrij ver. In afwachting van de uitgever die deze publikatie
aandurft, verschijnt dit hele boek als „voorlopig tussenspel". Aldus
een noot bij het „voorlopig slot" van het beschouwelijk gedeelte van
Du Perron's tweede Multatuli-boek, dat behalve die reeks losse beschouwingen samengevat onder de titel: „Jan Lubbes bijt de schim
van Multatuli" ook een aantal, „Nieuwe Dokumenten" uit Indische
archieven brengt.
Deze dokumenten vormen uiteraard een vrij toevallige verzameling,
waarvan sommigen ons iets nader bekend maken met den ambtenaar Douwes Dekker, andere mecr curiosa zijn; de korte beschouwelijke hoofdstukken vertonen overwegend het karakter of van
kanttekeningen voor het beloofde definitieve boek Of van nakaarterij met de recensenten van „De Man van Lebak". Het komt mij
daarom voor, dat Du Perron er beter aan gedaan zou hebben, wanneer hij, gezien zijn plannen, het manuscript van dit „pleidooi" in
een laatje had gelegd om er te betijen, tot het verschijnen van zijn
„Multatuli de schrijver" de publicatie van dit tussenspel overbodig
had gemaakt. Zeker overbodig, ja beschamend zou ik het vinden,
wanneer die resensenten, wien Du Perron hier zo fiks de pinnen op
de neus zet, nu nog eens tegenover zijn — ik geef toe — met vuur en
bekwaamheid aangevoerde argumenten de hunne gingen stellen.
Beschamend, omdat, hoe weinig zin het ook mag hebben onze
daden te richten naar het hypothetisch oordeel van het nageslacht,
onze kleinkinderen er zich stellig met recht over zouden verbazen,
dat mensen, die het in wezen volkomen eens zijn over die fundamentele dingen, waar het in een critieke tijd als deze op aan komt,
hun polemisch vermogen zouden hebben verdaan in een eindeloos
geredekavel over het aantal graden van de hoek, waaronder een van
hun gemeenschappelijke helden het best belicht wordt. Overbodig,
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omdat tegenover de emotionele binding van Du Perron aan zijn
afgod, wiens menselijkhcden op te mcrken hij allcen zichzclf nog
gerechtigd acht, alle argumentatie zijn zin verliest. Zie hoe zelfs
zijn humor hem in de steek laat, wanneer hij Dekker beklaagt,
omdat zijn dochter liever aan haar verloofde schreef dan met haar
vader te gaan wandelen. Mijn hemel, hoeveel uitstekende, talentvoile, geestige, enz. mannen ervaren, ervoeren en zullen ervaren,
dat hun dochter liever dan met hen een straatjc omloopt met
zo-maar-een-melkmuiltje met plakharen!
M.a.w. deze overbodige critiek zou niet geschreven zijn als het niet
was om als aanloopje te dicnen voor een aankondiging van het tweede hierboven vermclde bock, dat wij met aanmerkelijk meer
vreugde begroeten. Niet omdat Du Perron in deze bundel Nederlands-Oost-Indiese Belletrie een aantal onder het stof geraakte
juwelen zou hebben opgedolven, maar wie wel eens een poging gedaan heeft zich een beeld te vormen van de koloniale maatschappijgeschiedcnis, beseft de zeldzaamheidswaarde van publicaties als deze.
De schrijver heeft zijn werk opgedragen aan de nagedachtenis van
den onlangs ovcrleden Bataviaansen archivaris dr. F. de Haan,
zonder wiens voorlichting, naar hij zegt, het zeker niet ontstaan zou
zijn en men wordt al dadelijk aangenaam getroffen door deze erkentelijkheid tegenover onzen bekwaamsten kolonialen historicus,
wiens „Priangan" Du Perron elders, helaas maar al te letterlijk, „onvolprezen" kon noemen.
Er is de laatste tijd veel geschreven over de waarde-verhouding van
kunstenaar en geleerde ten aanzien van de geschiedschrijverij, niet
altijd zonder aanmatiging en rancune van weerskanten: de „geleerde" onderschat het intuitieve vermogen van den Kunstenaar,
de „kunstenaar" meent het wel zonder de verachtelijke stenenbikkerij van den Geleerde te kunnen stellen. Daarom is het een
tweede vreugde, die men aan dit bock beleeft, bier nu eens een
dichter bezig te zien met het zorgvuldig verzamelen en commentarieren van materiaal, dat hem zeker niet om zijn dichterlijkheid,
maar louter om zijn historische waarde geboeid moet hebben en
waarvan keuze en bewerking heel wat „stenenbikkerij" moeten
hebben gekost. En dat niet om het perverse genoegen van nu ook
de krekel eens aan de mierenarbeid te zien, maar juist omdat de
krekel in die arbeid krekel blijft, en de waarde van zijn materiaal
niet gaat opschroeven naar verhouding van de zorg, die hij er
aan besteedt. Er is m.a.w. Been spoor van dissertatie-ziekte in dit
werk, dat met zijn, naar wij hopen, spoedig volgend tweede deel
een goede plaats verdient onder de literatuur van een wereld, die
eeuwenlang dubbelbeeld en karikatuur van de vaderlandse is geweest en die wij veel te weinig kennen.
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Illustrator en uitgever komen een afzonderlijk woord van lof toe
voor de wijze waarop het bock is uitgegeven.
A. ROMEIN-VERSCHOOR
EEN DUVELARIJ OVER „DUVELARIJEN"
EDMOND NICOLAS. DE PRESIDENT
1.75 2.50

Uitgave „Het Spectrum", Utrecht;

f

f

In ons land, waar door bizondere omstandigheden, — Jigging en
dispositie der bewoners, — de sociale problemen sinds mensenheugenis gekoppeld waren aan theologische haarkloverijen (het
„religieuze" element is tussen de Middeleeuwen en het Reveil bijna
geheel zoekgeraakt en iets zuiver kcrkelijks geweest) maakt men
nog altijd een vrij scherp onderscheid tussen protestantse, katholieke, liberale en heidense literatuur. De laatstgenoemde categoric
bestaat alleen in het verlangen van enkele fantasten, en zal zich
moeten ontwikkelen uit een extreme sector van de ook al niet erg
bloeiende liberale groep. Het is onze religieus-gefundeerde, maar
alleszins onmystische literatuur die nog altijd hier opgeld doet. Een
literatuur die haar probleemstelling en haar levensbeschouwing aan
de christelijke dogma's ontleent, en niet zozeer geOrienteerd is naar
de grote doxologie van Rome of Geneve, dan wel naar de kleine,
voor huiselijk gebruik gereed gemaakte van Utrecht en van Dordt.
De historic van deze literatuur, waartoe minstens negentig procent
der verschenen en verschijnende boeken moet gerekend worden, is
een afgerond stuk vaderlandse geschiedenis. Daarin spiegelt zich de
gehele geestesgesteldheid van ons yolk af. En het is nonsens te beweren dat er een kloof bestaat tussen „de" nederlandse letterkunde
en „het" publiek. Die kloof is er alleen tussen de liberale literatuursector en ons overwegend-christelijk denkend en voelend (of laat ik
liever zeggen „confessioneel") publiek. De onophoudelijke theologische controvers heeft gemaakt dat belijdenis of getuigenis hier
de voornaamste uiting van Christelijkheid moest worden, en zo is
het dan ook geschied dat er met een overdreven-eervolle terminologie gesproken wordt van een katholieke en een protestantse
letterkunde, met den aankleve van hun respectieve jongeren.
Om die verdeling door te voeren, worden bijna altijd zuiver formalistische normen aangelegd. Er wordt uitsluitend gekeken naar de
woorden en uitdrukkingen die men gebruikt, niet naar de diepere
levenshouding en de innerlijke liarakteristieken der verschillende
auteurs. En zo kon het gebeuren dat een joodse schrijver (in onze
literatuurgeschiedenis vallen deze op goede gronden te rekenen tot
de proto-christenen — want een echt-joodse literatuur kent ons
land van civiele verbroedering niet) zich „bekeert" tot een katholiek
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auteur, een protestants dichter zich tot rooms zanger metamorfoseert, een katholiek lyricus „afvalt" tot zogenaamd heidens hellenisme, of een Nietzscheaans beInvloed heidentje (ik klop op de borst)
jarenlang met de lauweren van katholieke jongere wordt gesmukt.
In andere landen zijn dit geen problemen; er wordt van iets dergelijks zelfs niet gerept. De eerste en opperste classificatie vindt er
alleen plaats volgens aesthetische, commerciele of ideologische normen, en de ideologieen zijn dair niet meer rechtstreeks aan kerkelijke tradities gebonden. Bij ons wel, en voor zulk een traditie wordt
bijna al het overige geignoreerd.
Het is goed deze dingen, waaromtrent zoveel misverstand heerst,
vooraf goed onder het oog te zien, alvorens men ertoe overgaat een
auteur te bespreken, die zich al direct bij zijn debuut aandient met
alle ornamenten en distinctieven van hollands-roomse jongere.
Strijdbaar, aggressief, belijderig, en in de grond onaesthetisch, want
anti-werelds. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat hij niet houdt van
pracht en praal A.M.D.G. Maar de verhalen die de heer E. Nicolas
hier heeft bijeengebracht — een grotere novelle en drie kleine —
beroepen zich voor hun logische aanvaardbaarheid uitsluitend op
een bepaald dogmatisch systeem, dat anti-vitaal en onbiologisch als
het is, voor alles bovennatuurlijke verlichting van den lezer vraagt,
en een kinderlijk geloof, hetwelk, volgens de definitie uit de kringen
van den heer Nicolas zelf, „een gave Gods" en niets dan dat is.
Nu is talent voor schrijven, begrip van vormschoon en zin voor het
mooie, lieve, aandoenlijke en onverwoestbaar-sterke van deze aarde
misschien 66k een gave Gods. Maar die wordt dan verwaarloosd
terwille van de eenzijdigheid die in ons land, — o neen, niet in de
katholieke latijnse landen — traditioneel werd. En als ik het zo eens
eerlijk en met ronde woorden zeggen mag, — ik vind de verhalen
van den heer Nicolas, hoe braaf ook bedacht, hoe vroom ook bedoeld, eenvoudigweg smerig! Van dat soort schrijfsel dat een kleffe
smaak en een gevoel van vervuiling nalaat, omdat al hetgeen daarin
als hoop en edel en vroom en voornaam wordt voorgesteld, in wezen
liederlijk en gemeen en verpieterd en schijnheilig is.
Deze onplezierige bewering valt in alle details te bewijzen, hetgeen
ver voert. En dat is dit boek niet waard, want het is bovendien
stuntelig en lukraak geschreven. Maar het verschijnsel dat het vertegenwoordigt verdient de nadere beschouwing wel, immers het is
een van de oorzaken waardoor wij in onze literatuur ondanks alle
dure buitenlandse pariumerieen en binnenlandse bloementuilen de
cadaverlucht niet kunnen kwijtraken. Een der oorzaken waarom
onze literatuur gewoonlijk tot niets dan neerdrukkende verveling
en ongezonde giechellust opwekt; en waarom er zoo weinig stuwkracht van uit gaat. 06k van de katholieke literatuur onder de
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katholieken, die meestal naar een ander soort boeken grijpen...
Het is een gebrek aan notie van wat de vroomheid en de godsverbondenheid is, die men al bij Hadewych en Ruusbroec in hun
specifiek-nederlandse uitingsvorm had kunnen leren kennen. Men
vergenoegt zich echter met een sijsjeslijmerij en een „bovennatuurlijkheid" die bij deze heren de vorm aanneemt van het platste bijgeloof. Het heeft even weinig met religie te maken als de middeleeuwse duvelrieen met een kerstleys. Inderdaad zijn het letterlijk
de „duvelrieen" waar de beer Nicolas zijn tijd aan besteedt. Hij
heeft wonderen nodig, weinig subtiele en zonder veel zin, maar van
het soort dat als een kick-starter onder de vloermat van zijn fordje
het verhaal meteen op gang brengt en daarna vergeten wordt.
In „De president" ziet de oude beer die de hoofdpersoon van het
verhaal is, als een twede Sint Franciscus het stigma in de open hand
van een bedelaar, die achteraf geen bedelaar blijkt, maar... een
edelsmid met een platonische vrouwengeschiedenis. Gustav Regler
heeft met zoiets beter de weg geweten in zijn „Verloren Sohn". De
president neemt de vrouw-die-niet-van-haar-man-af-wil-maar-moet
bij zich in huis en wordt nu „heilig" door het optornen tegen de
kleinburgerlijke praatjesmakerij van zijn omgeving. Het stigma dat
hij gezien en dat zijn „bekering" bewerkstelligd heeft, moet op een
vergissing berust hebben. De gepensionneerde president-held blijft
onbewogen als zijn sexueel hongerende beschermelinge (die alles
van hem krijgt behalve precies datgene waaraan zij behoefte heeft)
van hem wegloopt. En... na dit varkentje even gewassen te hebben,
komt het andere, meer bekende varkentje met de lange snuit, en
blaast het vertelseltje „per brief" uit.
Toch is dit het minst erge stuk van de hele verzameling. In „Het
blauwe boek" begeeft onze debutant zich meteen maar op de sombere paden van het Satanisme. Als een Huysmans dit doet, dan is
dat bij hem een zeer fijnzinnige en artistiek-geraffineerde perversie,
katholiek-gefundeerd, als regelrechte omkering van zijn begrip van
het heilige, onaanrandbare, buitenaardse. Alleen een intens-gelovig
man ken zoiets bedenken en om zoiets huiveren.
Als een George Bernanos den beer Satan meer nog met fysieke attributen te berde brengt, dan is dat meestal ook nog aanvaardbaar,
omdat hij tegelijkertijd daarmee ingewikkelde psychische abnormaliteiten en angstpsychosen van bizondere soort belicht. Hij is bovendien een meesterlijk beschrijver van de morbiede atmosfeer „achter
de sacristie", en een grondig kenner van de getourmenteerde mentaliteit van vele hoogst achtenswaardige geestelijken. Hij is een goed
romanschrijver en kan zich veel permitteren waaraan anderen zelfs
niet mogen denken.
De heer Nicolas echter heeft de klok van Bernanos horen luiden,
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en maakt een lijfelijke Satan pasklaar voor zijn Nederlands publiek,
zonder te weten waar de klepel der aesthetiek hangt. Een „duvel in
het doosje", waarbij die van Marieke van Nimwegen een hoogst
metafysische entiteit is. Zijn dokter vindt een boek met zwarte riten
en bezweringen, en wordt nu door Hein-met-de-Horens geplaagd
om zijn gestorven vrouw weer ten leven te wekken. Zonder het te
willen, spreekt hij bij de begrafenis de fatale woorden uit, en zie...
er gebeurt iets... En wanneer zelfs een dokter, die toch een gestudeerd man is, er aan gelooft, dan toch zeker wij leken, die het reisburo naar Lourdes niet mogen voorbijlopen...
Dezelfde Duivel, een bemoeizuchtig heerschap, speelt ook — nog
lijfelijker — in het verhaal „De Antichrist is geboren" zijn rol, en
moet door een pater uitgcdreven worden, die hem aangetroffen
heeft bij een „bezeten" jonge schone. Dat de onschuldige pater
daarvan gek wordt, is nog cell van de meest geloofwaardige bewcringen uit dit mistroostige boek.
Toch is bet toppunt van drakerigheid niet eens in deze duvelrieen
te vinden, maar in de vertelling „God is getrouw", van een vroom
priester en ecn snode baron, die ter elfder ure bekeerd wordt door
de boete en de ongewilde wonderen van meneer pastoor. Dcnk nict
dat gc hier iets terugvindt van het kinderlijk-roerende geloof uit
die vrome Marialegenden waaraan onze oudere letterkunde zo rijk
is. Het is hier allcs even onecht, even verpieterd en verburgerlijkt.
Caricaturaal. Ik volsta met een enkel citaat: „De verstervingen van
pastoor Ubbels waren fijn bedacht; onzichtbare verstervingen,
pijnlijk, doordat zij niets anders waren dan perversie van genot."
Men verwacht nu heel wat, nictwaar? En dan beet het: „Een verfijnde kwelling was, de gespen van zijn broek los te laten en geen
bretels te dragen; een dag geen zakdoek mee te dragen." De rest
staat duidelijker nog in de psychiatrische handboeken.
De snode baron is slecht nageschreven van Leo Taxil, die bij dit
soort boekenproducenten nog steeds voor de nodige inspiratie zorgt.
Hoeveel schade zij de vrome zaak die zij heten voor te staan met hun
schrijfsel berokkenen, weten ze zelf niet. Stuitend en ontmoedigend
voor de gelovigen, belachelijk en walgingwekkend voor de onkerkelijken, teren zij op het etiket van religieuze jongeren, dat zij geheel
ten onrechte dragen, omdat op een naargeestig en dom schrijver
geen enkel etiket, maar slechts de zerk der volstrekte vergetelheid
past. ALBERT HELMAN
DE ROMAN VAN DE ONTHECHTHEID
WILLY CORSARI, SCHIP ZONDER HAVEN
H. P. Leopold's U.M., 's-Gravenhage; f 2.9o, f 3.90
Het is nict zonder aarzeling dat men de lectuur begint van een boek
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als dit, met zijn 600 groote bladzijden kleinen tekst. Iemand die
zulks tusschen zijn gewone bezigheden moet doen, zal zich ongetwijfeld de v-raag stellen: Wanneer kom ik daarmee klaar en zal ik,
aan het einde gekomen, het begin niet hebbcn vergeten van dit
eindeloos verhaal? Wie heeft, inderdaad, nog den tijd tegenwoordig
om verscheideneavonden na elkaar aan romanlectuur te wijden?
En nochtans zou men dat willen kunnen, als men eens met dezen
roman is begonnen.
Willy Corsari schrijft knap. Haar verhaaltrant is vloeiend, haar verbeelding levendig en ze weet aan haar verhaal een zeer plastische
voorstelling te geven. Dit brengt mce dat de lezer onmiddellijk in de
atmosfeer van het boek wordt opgenomen en het gebeuren als het
ware meeleeft. De materialisatic van personnages en fciten, deze
zeer concrete voorstelling van menschen en toestanden is zeker gem
kleine verdienste en trouwens conditio sine qua non opdat zulk
wijdloopend verhaal als het onderhavige genietbaar zou blijven
tot het einde en de lezer zich zonder al te groote inspanning zou
kunnen terugvinden in de bonte wcmcling van de vele personnages
die hier achtereenvolgens ten tooncele worden gevoerd.
De figuren die in dezen roman worden uitgebecid zijn inderdaad
talrijk en verscheiden. Niet alle spelen een hoofdrol en niet alle werden even scherp omlijnd. Sommige zijn zelfs niet absoluut onontbeerlijk in het verhaal. Maar al of niet scherp geteekend, geen enkel
van de figuren die nict voldoende is getypeerd, om voor de oogen
van den lezer te gaan leven en het hare bij te dragen om het verhaal te helpcn stoffeeren. Hct is een der kenmerken van dezen
roman, dat hij overal gedegen is, dat er geen zoogezegde luchtgaten
in zijn, waar de handeling te ijl wordt om den lezer te boeien.
De eigenlijke hoofdpersonen van het boek zijn ten getale van drie:
Simone Meerlaeg, haar vader advocaat Cyriel Meerlaeg en haar
verloofde Lode Deels.
De achtergrond voor de verhouding van de dochter tot den vader
is de Vlaamsche beweging van tijdens den oorlog, het zoogenaamde
activisme. Het ware echter verkcerd in dit bock een politiek opzet
te willen zoeken. Wel heeft de schrijfster getracht voor het activisme zooniet een rechtvaardiging, dan toch een verklaring te
geven; maar zij zelf kiest geen partij en hoofdzaak in de verhouding
van dochter tot vader is trouwens niet de politick, maar het zuiver
menschelijk gebeuren. De gevaarlijke klippen die dit onderwerp insloot, heeft de kunstenares weten te vermijden en op geen enkel
oogenblik heeft zij zich laten afleiden van haar eigenlijke taak, die
was het schrijven van een roman en niet de behandeling van een
politiek problecm.
Advocaat Cyricl Meerlaeg meent dat de Vlamingen van de Duit-
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schers mogen aannemen al wat zij krijgen kunnen om den cultureelen ontvoogdingsstrijd van hun yolk zoover mogelijk door te
voeren. Het is zijn overtuiging dat alles wat tijdens de bezetting
werd verwezenlijkt niet tevergeefs zal zijn gebeurd. Zelfs in tijden
van neerslachtigheid, bleef er nog altijd een stelligheid, die hem
staande hield: de zekerheid dat na deze faze „nooit meer iemand van
den strijd der Vlamingen zou kunnen spreken als van een litterair
gekibbel zonder veel beteekenis door een groepje intellectueelen".
Er wordt door de schrijfster medegedeeld dat Cyriel Meerlaeg handelt met de konsekwente logica die den koelen berekenaar kenmerkt ; maar aangaande de concrete bijzonderheden van deze houding blijft de auteur in het vage, zoodat de lezer zelf niet in de gelegenheid wordt gesteld zich een oordeel te vormen over den graad
van oorbaarheid van zekere politieke daden en de moreele basis
waarop zij berusten. Dit is misschien een der zwakste punten van
het boek, want de figuur van Cyriel Meerlaeg, die een man heet te
zijn van groot formaat, zou zeker meer indruk hebben gemaakt,
indien zijn moreele positie concreter ware aangeduid.
Voor zijn dochter, die van de politiek niets afweet en van haar
prilste jeugd af fel in zichzelf gekeerd heeft geleefd, doordat haar
moeder niet geschikt was om een huiselijke atmosfeer te scheppen,
is het feit met den bezetter gemeene zaak te maken voldoende om
haar zin voor rechtschapenheid te krenken. Er bestaat een innige
en nauwlijks uitgesproken sympathie tusschen deze beide in eenzaamheid levende wezens, maar als zij verneemt welke zijn politieke
bedrijvigheid is, begrijpt Simone haar vader niet meer en sluit haar
diepste wezen voor hem af. Eerst later, na zijn dood, als de beteekenis van den Vlaamschen strijd beter tot haar is doorgedrongen en
zij ontwaakt uit den toestand van ongevoeligheid en verharding
waarin zij was vervallen door de beroering in haar eigen gemoedsleven, zal zij weer met ontferming aan haar vader kunnen denken.
Meerlaeg zelf, nadat hij de instorting van zijn opzet nakend weet,
kan niet betreuren wat is gebeurd. De schrijfster laat hem daarover
uitweiden in een bladzijde waarin zij een zeer hoog peil bereikt en
de verheven regionen benadert waar kunst en religie heeten samen
te vloeien. Het is een roerende belijdenis van de tragische bewogenheid, van het hartstochtelijke gemoedsleven van den uiterlijk zoo
koelen man, die rond zich de sympathie niet kon ontwikkelen van
den aangenamen omgang, maar die inwendig gloeide van een zuivere liefde en wien het te doen was om hoogere moreele waarden
dan die welke met de normen van het politick verraad kunnen
worden gemeten.
„Misschien, zegt Cyriel Meerlaeg, heb ik ongelijk gehad... maar ik
dacht dat ik gelijk had en is dat niet het eenige waarop het aan-
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komt? Menschenwetten hebben niet meer dan tijdelijke kracht en
waarde. Begrippen van recht en eer vergaan of vervormen zich met
de ecuwen. Men kan den smallen rechten wcg gaan, die zeker en
ongehinderd en eervol loopt, midden tusschen strijd en onrust door.
Men kan dien blijven gaan, ook als het heele hart roept, dat het
niet de werkelijke weg is, niet die waarin men gelooft. Men kan dien
weg gaan naar een rustig en eervol einde. Maar als men dan sterft,
heeft men niet geleefd. Leven is toch niet het vervullen van een
beroep, het vormen van een gezin, het bevredigen van lusten of het
uitoefenen van plichten (men oefent een beroep uit en men vervult
een plicht: noot van den recensent). Leven is toch wat in ons groeit
laten groeien, strijden voor dat wat we gelooven — zelfs al zou het
een dwaallicht zijn en al zouden we stikken in een mocras door het
te volgen. Zelfs dan hebben we geleefd en de anderen hebben
alleen een weg afgewandeld. Ze komen aan zooals ze vertrokken
zijn. Ze zijn nooit gehaat, verguisd, gehoond; ze deden nooit ernstig
kwaad en nooit goed. Ze hebben zelf nooit gehaat of lief gehad".
Het andere luik van dit verhaal is de liefdesgeschiedenis van Simone
Meerlacg en Lode Deels. Zij heeft tot achtergrond de Antwerpsche
havenwijk, waar tusschen twee diepvoelende wezens een roerende
idylle openbloeit. Als de twee geliefden, na een lange periode van
verlangen en beproeving, die zij moedig hebben doorstaan, eindelijk
hun droomen werkelijkheid gaan zien worden, breekt de oorlog uit
en worden zij weer gescheiden. Lode wordt krijgsgevangen gemaakt
door de Duitschers. De oorlog heeft zijn wezen gansch veranderd.
Hij begint te twijfelen of hij nog bij Simone hoort. Hij weet
te ontvluchten en belandt in Holland. Als Simone hem daar na
twee jaar zocken terugvindt, is hij getrouwd en heeft hij een kind.
Deze ommekeer bij Lode is maar nauwlijks voldoende gemotiveerd
om aannemelijk te klinken, en de lezer zal zeker betreuren dat dit
psychologisch conflict niet beter is uitgediept en aanschouwelijker
voorgesteld, vooral, daar aan de vroegere uitbeelding van den verloofde zooveel zorg werd besteed.
Hoofdzaak blijft evenwel de figuur van Simone, die door haar hooge moreele houding, de innigheid van haar gemoedsleven en haar
onthechtheid van de aardsche en menschelijke dingen, doet denken
aan die zeer subtiele vrouwenfiguren die Charles Morgan heeft uitgebeeld in „The Fountain" en in „Sparkenbioke".
Wij meenen het werk van Willy Corsari niet beter te kunnen roemen, dan door het met deze twee groote werken van de Engelsche
romankunst te vergelijken. Niet alle de zeshonderd bladzijden hebben dezelfde densiteit als het laatste deel van het bock, maar het
verhaal is overal onderhoudend en levenswaar. Alleen de moeder
is misschien wat al te zeer gechargeerd. Bovendien weet de schrijf40
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ster ten gepasten tijde den nadruk te leggen op de diepere beteekenis van het leven, op de hoofdzaak, op datgene waarop het in
laatste instantie aankomt voor den moreelen mensch. Aldus stijgen
uit haar werk accenten op die het onmiskenbaar getuigenis brengen
van het ware kunstenaarschap. K. LEROUX
PESSIMISTISCHE HUMANITEIT
THOMAS MANN, SCHOPENHAUER
Bermann-Fischer Verlag, Stockholm 1938
Toen Thomas Mann in 1915, veertig jaar oud, zijn scheppend
werk onderbrak — hij schreef in dien tijd aan de oorspronkelijk
als novelle bedoelde roman „Der Zauberberg" — om in de zelf bespiegeling van de „Betrachtungen eines Unpolitischen" zichzelf en
zijn lezers rekenschap te geven van zijn eigen natuur en wording
en van zijn verhouding tot de duitsche en europeesche cultuur,
noemde hij als de drie meesters die hem tot op dat oogenblik hadden
geleid Schopenhauer, Wagner en Nietzsche. Later, toen Freud
tachtig jaar werd, stelde hij vast — in „Freud und die Zukunft", —
dat op zijn verdere ontwikkeling ook Freud een belangrijken invlocd
heeft gehad. Misschien doet men goed door aan dit viertal ook
Goethe nog toe te voegen, maar dan Goethe vooral als totale
figuur, hoewel er ook tusschen den stijl van bepaalde werken van
Goethe en van Thomas Mann parallellen aan te wijzen zouden zijn.
Blijkbaar heeft Mann de behoefte gevoeld zich over Schopenhauer
en Wagner in afzonderlijke studies uitvoeriger en synthetischer uit
te spreken dan hij het destijds in de „Betrachtungen" deed. Aan
Wagner wijdde hij eerst een essay in „Leiden und GrOBe der
Meister", later gevolgd door een beschouwing in „MaB und
Wert". Schopenhauer behandelt hij thans in dit nieuwe geschrift.
De eerste veertig bladzijden van dit essay zijn aan een beknopte
uiteenzetting gewijd van Schopenhauers filosofie. Mann begint met
te wijzen op Schopenhauers afhankelijkheid van Plato en Kant en
gaat dan over tot de verhouding van wil en verschijning, wil en
voorstelling, wil en intellect. Vervolgens betoogt hij hoe Schopenhauer, die als een der eersten het intellect zag als het werktuig van
den wil, toch in de kunst een weg zag om, via datzelfde intellect,
te worden verlost van den wil. Bovendien beschouwde hij den
kunstenaar, met name het genie, als een voorstadium van den geheel onthechten, den ascetischen heilige. Ten slotte zet Mann uiteen,
hoe voor Schopenhauer het medelijden de doorbreking was zoowel
van het principium individuationis als van den „Schleier der Maja",
een doorbraak, die het individu weer met het universum verbindt.
Dit deel van Manns beschouwing, hoe waardevol ook op zichzelf
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en hoe onmisbaar ook voor hetgeen hij verderop wil betoogen, is
echter niet meer dan een aanloop. Het is hem in wezen om iets
anders te doen. Hij wil er namelijk op wijzen, dat Schopenhauer,
hoe afwijzend hij dan ook tegenover deze „slechtst-denkbare aller
werelden" stond, toch eerbied bezat tegenover den mensch, deze
opperste objectiveering van den wil, die niettemin in ascese en medelijden zich van het woeden der driften en van de isoleerende werking van het principium individuationis verlossen kan.
Tot op Schopenhauer had de westersche filosofie den geest als de
binnenste en hoogste drijfveer beschouwd van mensch en heelal.
Dit gold zoowel voor de theocentrische conceptie van de Middeleeuwen als voor de anthropocentrische van de Renaissance en de
Verlichting. Dit gold echter bovenal voor het Duitsche idealisme
van Kant tot Hegel. Schopenhauer, hoezeer ook in menig opzicht
nog aan dit idealisme verwant, hoezeer ten deele ook nog platonisch en kantiaansch georienteerd, brak als eerste met deze conceptie. Voor het eerst werd in de filosofie de geheele mensch in het
centrum gesteld. Zijn opvatting werd gedeeltelijk overgenomen door
Nietzsche, en legde den grondslag voor Freud. Het moderne irrationalisme, dat bovendien het zwaartepunt naar het onderbewuste
verlegde, is in dat opzicht aan Schopenhauer verwant. Toch zag
hij paradoxaal genoeg, juist in het intellect een mogelijkheid tot
vcrlossing, en om deze mogelijkheid is het Mann in dit essay te doen.
Of liever, vooral om er op te wijzen, dat pessimisme en humaniteit
volstrekt niet onvereenigbaar zijn, en dat de toekomst van den
mensch, na het gehalveerde werelbeeld van het rationalisme en de
verafgoding van het almachtig geworden instinct, alleen volwaardig
kan worden, als zij gebaseerd is op de erkenning van een pluralisme
van krachten, aan geen waarvan de despotische overhand dient te
worden verstrekt; als zij zich richt op het herstel van den totalen
mensch.
Het is de groote verdienste van dit nieuwe essay den hierboven
schematisch weergegeven gedachtengang meesterlijk te hebben ontplooid. H. MARSMAN
DUITSCHE KINDEREN THUIS EN IN BALLINGSCHAP
IRMGARD KEUN, KIND ALLER LANDER ; f 1.90.
ERIKA MANN, 10 MILLIONEN KINDER; f 2.50, f 3.50,
Querido's Uitgeversmaatpij
De twee boeken, die daar voor mij liggen vertoonen dubbele overeenkomst : ze handelen over kinderen in onzen tijd en werden door
vrouwen geschreven. Is de bezorgdheid om het lot van kinderen
niet nog altijd het schoonste voorrecht en de voornaamste deugd
van de echte vrouw?
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Het geldt hier niet twee vrouwen uit de groote menigte van haar
onbekende zusteren, maar twee, wier namen reeds op dit oogenblik wijd en zijd een goeden klank hebben, de namen immers van
Irmgard Keun en Erika Mann. Ik ken vooralsnog juist een dozijn
landen en in at die landen — alleen Duitschland uitgezonderd —
zag ik boeken van deze beide vrouwen in de uitstalkasten van boekwinkels liggen. Hoe ver en hoe verbreid strekt zich toch de roep,
die van zulke boeken uitgaat!
Ook de held van het boek van Irmgard Keun „das Kind aller
Lander" zal wel ongeveer de etappes van een dozijn landen achter
zich hebben. Het lijkt mij het eerste boek, dat de groote tragiek
van de kleine en groote kinderen in de ballingschap zoo geheel en
zoo volkomen onthult, dat we het angstig kloppen van de hartjes
van onze helden meenen te hooren, wanneer wederom hun nood
en ellende bizonder luide van hun aanwezigheid doen blijken.
Zeker zijn er vele kinderen van welgestelde en rijke menschen, voor
wie het nieuwe leven in het nieuwe land niet veel meer beteekent
dan de onbelangrijke verwisseling van een coulisse, voor wie eigenlijk en in zooverre het erop aankomt, het oude spel, het oude stuk,
dat het leven beduidt, wordt verder gespeeld. Ik ken wel kinderen,
wier milieu zich in de ballingschap maatschappelijk en stoffelijk in
niets onderscheidt van hetgeen hun in het vaderland beschoren was
en hun daar te wachten stond.
Maar niet tot deze kinderen behoorde onze held.
Onze held is een der andere, een der in het nauw gedrevenen, een
der bedreigde, verdrukte, vervolgde kinderen, die hun kommer om
het dagelijksch brood bijna vergeten door de zorgen voor een stuk
papier, de reispas, de verblijfsvergunning, en het nakomen van alle
voorschriften, het in acht nemen van alle maatregelen van de overheden. Voor deze kinderen is de vreemdelingenpolitie het steeds
dreigende schrikbeeld en spook, de nachtmerrie, die hun droomen
verontrust. Voor dezulken zijn de grensbeambten de voltrekkers van
het noodlot en de consulaten oorden van angst en beven. En bij
dat alles komt dan nog vaak, veel te vaak, de zedelijke vadsigheid,
de koelheid en onverschilligheid van de anderen, van de verzadigden, van de beati possidentes, welke in de zorg voor hun eigen
belangen hun mededoogen laten verstompen en vereelten en die
nog zelfs door de gedachte, dat morgen den dag hun eigen kinderen
juist het zelfde lot beschoren kan zijn, niet worden wakker geschud
en opgeschrikt.
Boeken hebben slechts beteekenis en waarde, wanneer ze als ernstige boeken zijn te aanvaarden, wanneer ze op eenigerlei wijze gemoedsbeweging veroorzaken, wanneer ze in zekeren zin tot iets aansporen, oproepen, wanneer ze alarm slaan. Elk boek van waarde
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en oorspronkelijke beteekenis moct eigenlijk de kiem van een omwenteling des geestes in zich dragen. Elk bock behoort, wil het
vormen en bevruchten, tegenspraak te zijn en tegen iets te opponeeren. Z66 opgevat is de kenschetsing van den oorlog als den
vader van alle dingen ook juist en goed. Ik geloof, dat dit boek in
den hedendaagschen strijd der geesten de taak van voorpost heeft
te volbrengen, dat het meer dan menig ander kan meeslecpen door
de kracht van zijn overtuiging en het vuur van zijn hartstocht.
Onze heldin is 10 jaar oud, dochter van een intellectueel, die
Duitschland moest verlaten en nu door aller Heeren landen doolt
op zoek naar de kans, die hem helpen zal zich een nieuw 'even, een
nieuw vaderland te scheppen. De onbekommerdheid van den vader
houdt het gezin staande, dat anders den druk van den toestand
schier niet zou kunnen verdragen. De opgewekte geest van den
vader, die het geheim kent, steeds maar weer door een „quand
méme — sourir" (waarmee de Franschen den oorlog hebben gewonnen) over elke teleurstclling, over alle belemmeringen en zwarigheden heen te komen, is geen lichtzinnigheid, geboren uit zwakheid, maar lichtzinnigheid in de beteekenis van „lichten zin",
voortgekomen uit kracht, uit de evenwichtigheid van zijn levenshouding, die zijn kompas en zijn richtsnoer zclfs in alle verwarring
en alle dwaling niet kwijt raakt.
Welk moederhart wordt niet aangegrepen en geroerd bij het aanzien van de kinderlijke spelen van ons kleine meisje. Zooals dat
spelletje, waarin gevraagd wordt: „in hoeveel bedden heb je al
geslapen?" of „in hoeveel treinen heb je al gereisd?" of „hoeveel
goede vrienden heb je op de wereld?"
Ons heldinnetje is bij de viering van het veertigjarig jubileum van
de Koningin te Amsterdam, zooals dan ook Amsterdam in hoofdzaak het schouwtooneel is van hetgeen in dit boek zich afspeelt. Wel
reizen vader en dochter eens plotseling in verblindheid naar Amerika,
maar ten slotte zijn alien toch weer gelukkig bij elkaar in het schoone
Nederland, in het prachtige Amsterdam. Ja, in boeken is het happy
end gemakkelijker bereikbaar dan in het werkelijke leven.
„Amsterdam is heel mooi, het bestaat uit riviertjes, die grachten
worden genoemd. In de grachten mag je niet zwemmen, want ze
zijn vergiftig. De bloemen zijn bier veel mooier dan ergens anders
en vele bloemen hebben op bevel van de Koningin een gele kleur,
als ze in bloei staan. We hebben geen honger meer. Een ontbijt in
Holland is ook genoeg voor middag- en avondeten."
En nu ik toch een maal aan het aanhalen ben, mag ik er nog wel
een woord bijvoegen, dat als spreekwijze den toestand schildert:
„De emigranten hebben ook vereenigingen, waarin zij ongestoord
kijven mogen. Vele emigranten willen sterven en vader zegt ook
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dikwijls, dat dit het beste en het eenige zou zijn, maar zij zijn alien
een beetje besluiteloos en weten niet goed, hoe zij ermee aan moeten."
Ook het boek van Erika Mann spreekt van sterven, namelijk van
het sterven van de jeugd van weleer en van haar wijze van zijn in
het Duitschland van vroeger. Het boek van Erika Mann bevat een
scherpzinnig en kostbaar voorwoord van Thomas Mann zelf en alleen om dat voorwoord ware het boek al het lezen en zoo mogelijk
koopen waard.
Het bock is geen roman, maar het behandelt de opvoeding van
de jeugd in het Derde Rijk.
Het is volkomen nuchter en zakelijk in drie deelen gesplitst, waarvan het eerste zich bezighoudt met „het kind in het huisgezin van
het derde rijk", het tweede met de school, het derde met het kind
in de „Hitlerjeugd". Ik ben van meening, dat elk paedagoog buiten
Duitschland dit boek moet lezen, wanneer hij met voldoende kennis
van zaken over opvoeding wil spreken of schrijven, immers het is
een onpartijdig en objectief geschreven relaas, een goed gedocumenteerde samenvatting van vaststaande feiten, die schier wetenschappelijken indruk maakt, terwijl het vraagstuk van de Duitsche
jeugdopleiding er een is van de allergrootste beteekenis voor de toekomst der menschheid. Wie dit boek leest, bezield met den drang,
jegens den medemensch verantwoord te zijn, vindt er een overvloedige bron van argumenten in, een schatkamer van kennis. Dan
zal de lezer den toestand beseffen van kinderen, die in onzen tijd
gedwongen worden bijna tweehonderd maal per dag „heil Hitler"
te zeggen. Voorts is het boek voor elken geestelijke, elken zielsverzorger van elken godsdienst van groot nut. Voor hen is het een
catechismus van verheldering, waarvan de feiten, zoowel als de beleering hem helpen kunnen in het dagelijksch leven bij het vervullen
van zijn ambtsplichten.
Ons boek schildert het feitelijk afsterven van het Duitsche gezinsleven en verklaart niet alleen de uiterlijke, maar ook de dieper liggende innerlijke oorzaken van dit sterven.
Moge een kleine anecdote, aan ons boek ontleend, hier een plaats
vinden:
De heer des huizes komt in de uitgestorven woning en vindt alleen
een papiertje met de woorden: „Ben in de Nat. soc. Vrouwenbond.
— Moeder". Hij legt er een papiertje naast, meldend: „Moet naar
partijvergadering. — Vader". Even later de zoon: „Heb nachtexercitie. — Fritz". Eindelijk de dochter: „Ben bij den Duitschen
Meisjesbond. — Hilda". Wanneer het gezin om ongeveer twee uur
's nachts weer bijeen is, blijken er dieven geweest te zijn, die alles
gestolen hebben wat niet spijkervast is. In.de plaats daarvan lieten
zij een papiertje achter, waarop stond: „Dat we hier stelen konden,
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hebben wij te danken aan den Fuhrer. Heil Hitler. — De dieven."
Men moet de neiging weerstaan, het geheele boek aan te halen,
immers op elke bladzijde vindt men omschrijvingen en ervaringen,
die op allergelukkigste wijze zijn uitgedacht en weergegeven. Maar
het kan natuurlijk niet de taak zijn van deze bespreking ter aankondiging den ganschen inhoud van het boek uiteen te zetten. „Tien
millioen kinderen" luidt de titel van ons boek. Thans, nu Oostenrijk,
Tsjecho-Slowakije en morgen misschien nog meer tot dit „GrootDuitschland" behooren, zal dat getal wel te laag zijn. Reden te meer
om dit bock te koopen en te lezen, het hoort in het arsenaal van
elke gccstelijke bewapening. PEREGRINUS ALTER
UIT DE HOOGTE GEZIEN
ANTOINE DE SAINT EXUPERY. „TERRE DES HOMMES"
Librairie Gallimard, Paris
Na zijn „Courrier Sud" en het klassiek geworden „Vol de Nuit"
heeft de piloot-auteur Antoine de Saint Exupery een derde boek
doen verschijnen. Dit bock is geen roman; „Terre des Hommes",
geschreven in helderen voornamen stijl, bevat een aantal beschouwingen over de aviatiek, de aarde, de menschen, die er wonen.
Saint Exupery is geen man voor wien het opstijgen in de lucht een
louter technische verrichting beteekent. Voor hem toch is het verlaten van de aarde een bevrijding, bevrijding uit al te nauwe grenzen, vaak al te zeer drukkende verhoudingen. Als al de instrumenten verzorgd zijn, als de veiligheid van het vliegtuig is verzekerd,
komt de gedachten- en gevoelswereld van dezen piloot eerst tot
volledige ontplooiing.
Het vliegtuig leert ons het ware gezicht van onze planeet ontdekken. Voor Saint Exupery is de door hem bestuurde machine een
uitnemend „instrument d'analyse". Door haar toch leeren wij de
aarde in haar werkelijke gedaante kennen. Op den vlakken grond
hadden wij vrijwel geen uitzicht; in de lucht eerst komt het land
tot volledige gelding. Hetzelfde geldt voor de menschen; over hen
oordeelen is alleen mogelijk als men zich voor eenigen tijd aan hen
onttrekt. „Nous voila donc changes en physiciens, en biologistes,
examinant ces civilisations qui ornent des fonds de vallee, et, parfois, par miracle, s'epanouissent comme des pares, la oil le climat
les favorise. Nous voila donc jugeant l'homme a l'echelle cosmique,
l'observant a travers nos hublots, comme a travers des instruments
d'etudes."
Het resultaat van de menschenstudie is niet altijd zeer opwekkend.
De een besteelt en bedriegt den ander; haat is overal. Die haat moet
tot oorlog leiden; Saint Exupery verafschuwt den oorlog. Voor hem
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bchooren alle menschen, „bemanning van eenzelfde schip", solidair
te zijn. De oorlog kan slechts leiden tot algemeene destructie: daaraan mag het vliegtuig niet medewerken „Une guerre, depuis qu'elle
se traite avec l'avion et l'hyperite, n'est plus qu'une chirurgie sanglante. Chacun s'installe l'abri d'un mur de ciment, chacun, faute
de mieux, lance, nuit apres nuit, des escadrilles qui torpillent l'autre
dans ses entrailles, font sauter ses centres vitaux, paralysent sa
production et ses echanges. La victoire est a qui pourrira le dernier.
Et les deux adversaires pourrissent ensemble".
Behalve de veelal belangwekkende en van een grooten eerbied voor
het leven getuigende beschouwingen, vinden wij in „Terre des
Hommes" het ontroerende verhaal van den zwarten slaaf Bark,
die door Saint Exupery en eenige kameraden uit de Moorsche
slavernij we'd losgekocht. Eenmaal weer in vrijheid, geraakt Bark
in Agadi, te midden van een menigte kinderen, aan wie hij, uit
vreugde voor zijn vrijheid en in de goedheid zijns harten al het voor
hem verzamelde reisgeld in den vorm van geschenken weggeeft.
Het meest geslaagd evenwel zijn de zestig bladzijden, waarin Saint
Exupery vertelt van de stranding met zijn vliegtuig in de Libysche
woestijn. Eenvoudig, zonder ecnigen ophef, vcrhaalt de piloot van
zijn heldhaftig pogen om aan den dreigcnden verdorstingsdood te
ontkomen. Het gebrek aan water doet alle sappen in hem verdrogen;
de organen functionneeren niet mccr regelmatig, de zenuwen gaan
gehoorzamen aan vrcemde wetten. Het leven wordt bedreigd en
in die dreiging vergaat de hoop ooit weer onder de menschen te worden opgenomen. Het kostbare verleden, de waarden die het leven
biedt, alles wat hem aan de aarde hecht, versmelt zich met koortsvizioenen, voorboden van naderenden waanzin. Op het laatste
oogenblik evenwel worden Saint Exupery en zijn metgezel door
Bedouienen gered. Het verhaal van zijn stranding en redding in de
woestijn toont ons Saint Exupery wederom als een schrijver van
den eersten rang. J. F. OTTEN

a

JULES ROMAINS EN DE WERELDOORLOG
JULES ROMAINS, LES HOMMES DE BONNE VOLONTE, DEEL XV :
PRELUDE A VERDUN, ROMAN, EN DEEL XVI : VERDUN, ROMAN
Parijs, Flammarion, 1938
De periode van 1908 tot 191/2 was in „Les Hommes de Bonne

Volonte" dus behandeld: het geduchte moment waarop nu ook de
oorlog uitgebeeld moest worden, brak voor den schrijver aan. Hoe
dit onderwerp aan te vatten? Jules Romains zal verschillende
mogelijkheden overwogen hebben. Hij kon zijn eigen herinneringen
te bock stellen en er door uitbreiding en aanvulling een schijn van
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objectiviteit aan geven; dat was de wijze waarop Henri Barbusse
indertijd te werk was gegaan. Hij kon ook een requisitoir leveren.
Een requisitoir, allereerst, tegen den oorlog zelf, dan echter ook
tegen bepaalde elementen in de Fransche samenleving die soms van
gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor den oorlog werden beticht,
en tegen bevoorrechten onder de gemobiliseerden, tegen beroepsofficieren bij voorbeeld. Zulk een partijdigheid is eenige jaren de
gewone houding geweest in het milieu van het tijdschrift „Europe",
waar Poincare — geheel onrechtvaardig, natuurlijk — somtijds
„Poincare-la-guerre" werd genoemd; en ook Barbusse was van deze
partijdigheid niet geheel vrij.
Terecht heeft Romains noch het een noch het andere gewild. Persoonlijke herinneringen pasten slecht in het kader van de romanreeks waaraan hij bezig was, zij zouden noodzakelijk voor een deel
de oevers van zijn roman-fleuve te buiten gaan, en soms ook deze
oevers niet eens raken... En wat uitvaren tegen den oorlog betreft,
dit leek hem misschien heel nobel, maar kinderlijk tevens: het is
niet bepaald noodig nicer, het „menschonteerende" van den oorlog
te betoogen, daar het, behalvc voor een aantal totaal en totalitair
verdwaasden, ten eenenmale vanzelf spreekt. Voor het betichten
van heele groepen, tenslotte — dat is, voor zuiver onrecht — was
Romains de man niet.
Blijkbaar heeft hij besloten, den grooten oorlog objectief en zoo volledig mogelijk in beeld te brengen, c.q. te verhalen; en dit brengt
uiteraard mee dat hij te werk gaat als iemand die bij zijn lezers
nagenoeg geen kennis van het onderwerp veronderstelt. Zijn methode is weer de rustig en omstandig doceerende — tevens illustreerende -- die ik reeds in de twee vorige nummers van de reeks heb aangewezen. Men kan voor een goed deel dan ook wel raden wat men
te lezen krijgt: relazen van moreele en physieke ellende, van verschrikkingen in iedere variatie en doseering. Onnoodig daarover uit
te weiden. Al wat men kan en moet verwachten, is behoorlijk aanwezig, het wordt weer voelbaar, weer zichtbaar gemaakt; wie als
ik dit alles al dikwijls heeft gelezen, neemt er hier met menigmaal
trage belangstelling kennis van, maar is men in dit opzicht tot nu
toe minder intensief bewerkt, dan zal men er misschien van huiveren en er tevens door geboeid, ja, hoe vreemd het klinke, door bekoord zijn.
Behalve de verplichte elementen zijn er echter ook nieuwe, en de
opzet zelf is ongewoon. Het was niet gebruikelijk, de eerste episode
van den Duitschen aanval op Verdun — van Februari tot April
916 — als een afzonderlijk evenement en als een der meest typeerende van den oorlog voor te stellen hier wordt dat gedaan. En voorts
is het volgende nicuw. Er wordt duidelijk, en met deze duidelijk-
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heid voor het eerst, aangegeven, hoe volkomen ongezien en ongehoord voor alle militaire deskundigen het verloop van den oorlog
in het begin is gebleken, hoofdzakelijk tengevolge van het felt
dat nog nooit, zooals ditmaal, millioenen tegen millioenen hadden
gevochten. Meer dan in andere oorlogsboeken wordt bier aandacht
gewijd aan het innerlijk en uiterlijk leven van de hoofdofficieren,
een aandacht die, dunkt mij, kenmerkend is voor de leidersnatuur
van Romains zelf; hij typeert hun arbeid als intellectueel van aard,
als vcrgelijkbaar bij dien van ingenieurs en hooge bureau-ambtenaren; van hun gemoedsbewegingen geeft hij een sprekende en
plausibele voorstelling: ongetwijfeld werden zij bewogen door het
verlangen om cen rol te spelen en promotie te maken, maar even
zeker niet daardoor alleen, aangezien bij de meesten ook humane
gevoelens, medegevoel voor hun soldaten, oprechte genegenheid
voor hun land, onmiskenbaar waren; en zoo niet, dan wisten zij
toch dat zij zulke gevoelens hadden voor te wenden en in praktijk
te brengen. Nieuw zijn verder ook, naar ik meen, eenige indicaties
over hetgeen zich soms in het geheim aan de fronten afspeelde; er
werden bij voorbeeld onpraktische of ondoeltreffende bevelen... op
papier uitgevoerd, d.w.z. men bracht aan den zich vergissenden
hoofdofficier een rapport uit over iets wat in het geheel niet had
plaats gehad, al had hij het gewild; wie kon het controleeren? De
actie heette mislukt, voila tout... Ook menige observatie van algemeen menschelijken aard is treffend door ongewoonheid en diepte.
Oorlog, zegt Romains, heeft een geheimzinnige aantrekkingskracht,
trekt ook diegenen tot zich, die er volstrekt niet aan behoefden deel
te nemen; velen werden gedreven door een heimelijk verlangen om
te sterven; en de arbeiders werden somtijds in den oorlog gedreven
door de half bewuste gedachte dat de taak van het revolutie-maken,
die zij zich vroeger opgelegd hadden, tenslotte wel heel moeilijk,
en dat de oorlog een bruikbaar excuus was om er zich aan te onttrekken! Nergens zag ik voorts zulke overtuigende voorbeelden aangehaald van den ergerlijk-ophakkerigen stijl waarin militaire theoretici en achterhoede-helden van hun nationalistisch meerderheidsgevoel en van hun lichtvaardigheid tegenover het martelaarschap
der frontsoldaten blijk gaven; men herinnert zich zeker de vroolijkheid waarmee zulke lieden van deze, voor dezegelegenheid Rosalie gedoopte, bajonet gewaagden, en te kennen gaven dat dit instrument
het meest doeltreffende was voor het „schoonmaken" van de
vijandelijke loopgraven. Overigens merkt Romains op dat de soldaten deze propagandisten-mentaliteit zelf menigmaal ook vertoonden. Men heeft bier met massa-psychologische verschijnselen te
doen die waarschijnlijk tot de kenmerken van den oorlogstoestand
behooren. Het werk wijst er nog mcer aan: zoo de veranderingen
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in de collectieve denk- en gevoelswijze die als voorbereidingen van
den lateren totalitairen waanzin zijn te beschouwen, de bereidheid
om „en masse" te gehoorzamen, de gewoonte om de waarde van
menschenlevens laag te schatten, enz. Zeer nuttig voor de kennis
van de massa-psyche, en ten deele origineel, is tenslotte Romains'
beschouwing over de omstandigheden die oorzaak waren dat de
soldaten het ondanks hun lijden en hun angsten niet opgavcn.
Waarom heeft Verdun het gehouden? vraagt hij. Omdat het nu
eenmaal een vreugde is voor velen, iets stuk te maken, en de gelegenheid daartoe een man dus tot bemoediging en steun kan worden;
omdat oorlog opwinding beteekent en opwinding begeerd wordt;
omdat men zich wenscht op te offeren en oorlog dit mogelijk maakt;
omdat men door dapperheid de vrouwen behaagt; omdat men
Frankrijk, dit gemeenschappelijk bezit, uit de handen van belagers
wilde redden; omdat men overtuigd was dat deze oorlog, mits door
de geallieerden gewonnen, de laatste zou zijn in de geschiedenis van
het menschelijk geslacht... Het is, zooals men ziet, een mengeling
van triviale, van middelmatig-menschelijke en van nobele gevoelens
die den weerstand tegen ontmoediging bewerkte.
Dit alles, het nieuwe en het obligatoire, is door Romains met volstrekte onpartijdigheid gegeven. Het lijdt geen twijfel, of zijn sympathieen zijn voor de democratie; maar dit verleidt hem niet, zooals immers te dikwijls gebeurt, machthebbers hard te vallen alleen
omdat ze machthebbers zijn, en geboren aristocraten automatisch
als bekrompen, zelfzuchtig en verwaten voor te stellen. leder krijgt
bij dezen schrijver zijn gerechte deel: dat was zijn opzet, en objectieve weergaaf zijn hoofddoel.
Persoonlijke noten zijn dan ook niet talrijk. Als zoodanig kan men
in hoofdzaak noemen een aan Jerphanion toegeschreven dagdroom,
en zekere visie van den schrijver op een geisoleerd liggend dorp.
Jerphanion nl. stelt zich voor dat deze oorlog nooit zal eindigen, een
blijvende toestand zal worden, waarin ieder zich een modus vivendi
zal hebben te scheppen : zichtbaar een voorstelling waardoor Romains zelf bezeten is geweest. En het dorp... zou een levende eenheid zijn, door aard en levensgewoonten der bewoners geheel gescheiden van het overige Frankrijk; het zou een Hunnendorp zijn,
door Attila in het Gallo-Latino-Frankische land achtergelaten. Een
typisch-unanimistische visie!
Persoonlijk is ook Romains' kijk op enkele historische personen, van
wie hij gelijkende en sprekende portretten levert: Joffre, Main,
Foche, Wilhelm II. En dan natuurlijk ook zijn eigen schepselen, de
fictieve personen uit vorige deelen. Behalve Jerphanion keeren hier
in hoofdzaak Jallez, Haverkamp, abbe Jeanne, Gurau, Clanricard,
Maykosen terug: namen die niet weinig zullen zeggen aan de, naar
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ik hoop, talrijke lezers van de deelen I tot en met XIV. De voornaamste thans nieuw geschapen persoon is generaal Duroure, symboo! van het genus der staf-officieren.
Symbolen zijn Romains' menschen bijna altijd. Zij zijn niet bijzonder, niet eenmaal-levend, niet onherhaalbaar. Romains is klassiek
van geest : hij geeft den enkeling als dengeen die de velen vertegenwoordigt. leder enkeling moet bij hem iets verklaren, een algemeenen toestand duidelijk maken. Alweer een trek waardoor de inhoud
van deze boeken aan gedoceerde wetenschap doet denken. Niet dat
het element kunst afwezig zou zijn, maar het draagt misschien nog
niet voor de helft tot het effect bij. De gevoelige en ook de pikante,
amusante passages — d.z. dus de meer artistieke gedeelten — zijn
zeldzaam. Wel kan men aanhalen: de aangrijpende beschrijving
van het begin van den aanval op Verdun, en de vroolijke, tevens
meer beeldende bladzijden over Duroure op bezoek bij Joffre, over
Wazemmes en zijn „marraine" ; niettemin is en blijft het een feit
dat „Prelude a Verdun" en „Verdun" tezamen een langzaam,
ijverig opgebouwd werkstuk van hoofdzakelijk intellectueelen aard
zijn, en dat de werkwijze een gelijkmatig invullen is van vakje na
vakje, nu eens rechts, dan links, dan in het midden, zoodat de
schildering geleidelijk opschiet en eindelijk klaar, maar dan ook geheel en al solide klaar is. Een beetje vermoeiend werkt dat alles wel,
vooral in het begin, waar, tientallen bladzijden lang, in het geheel
geen personen optreden, geen enkel eigenwillig, onvoorzienbaar,
levend element zich vertoont. Later wordt dit euvel minder, maar
bijna nergens is het werk meesleepend, en ongeveer de eenige
satisfactie die men overhoudt van de lectuur, is het besef, thans
in ieder geval een belangrijk onderdeel van de wereldgeschiedenis
terdege onder de knie te hebben! Om het geheel van den cyclus
als kunst te redden, zullen in de volgende deelen andere kwaliteiten
moeten overheerschen dan in de vier laatste het geval is. Die volgende deelen zullen elf in getal zijn: ruimte genoeg dus om daarin de
verbeeldingskracht vrij spel te laten en aldus te zorgen dat deze
enorme roman... een roman blijft. J. TIELROOY
LETTER- EN STAATKUNDE
JULES ROMAINS, CELA DEPEND DE VOUS,
Flammarion, Parijs
GEORGES SUAREZ, BRIAND, I 914— 916,
Plon, Parijs
De roman-fleuve had er Romains toe gebracht, zich te verdiepen
in het voorspel van den grooten oorlog en wat zich tusschen '14
en '18 aan het front en in de menschen op en achter de vuurlijn
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afspeelde. Het een en het ander gaf hem gelegenheid zijn leer van
het unanimisme te demonstreeren. Van het plan van den roman
glijdt dat fresco meer en meer naar dat van de philosophie der
contemporaine geschiedenis. Deze immense kroniek brengt een
dwarsdoorsnede van de huidige samenleving in beeld. Tegen het
nadeel van de schematische voorstelling moet de veelsoortigheid
van de samenstellende deelen opwegen.
De schrijver heeft zich hiermee niet tevreden gesteld. Na in dit
werk met naam en toenaam politici van dezen tijd ingelascht te
hebben wilde hij den lust niet weerstaan, rechtstreeks invloed op
den loop van dingen te oefenen. Deze directe actie stempelt hem tot
een „mensch van goeden wil". Ze voerde hem naar Duitschland en
andere landen, waar hij met de leiders aansluiting kreeg en lezingen
hield. Sinds Duitschland zich sloot, gold zijn belangstelling die
naties, waarop Frankrijk in geval van nood rekent. In het besef,
dat het dit alleen kan doen als het zelf sterk staat richtte hij zich de
laatste maanden met het gesproken en geschreven woord tot het
,,p ublick".
In het boekje met den doorzichtigen titel werden die teksten verzameld. Het is een daad van moed in een tijd, waarin de gebeurtenissen kaleidoskopisch verschieten, eendagvlinders op te prikken.
Romains ontkomt niet aan dat risico, ten deele is de inhoud door
de feiten achterhaald. Dat komt ervan, als een „clerc", een hoofdarbeider om het hatelijke woord intellectueel te vermijden, zich met
de dingen van den dag bemoeit en een spel meespeelt, waarin hij
enkel kan verliezen. Een voorbeeld: in Juni stond hij aan den kant
van de Tsjechen, in September aan dien van de „Miinchenaars".
Het ware onzin hem dit euvel te duiden, de romancier kan het verdedigen met een beroep op inmiddels verkregen inlichtingen over
oorlogswil aan de overzij en de militaire situatie in Frankrijk. Urn
zich voor fatale tegenstrijdigheden te hoeden houde de „klerk" zich
buiten compromissen, dan wel hij splitse zijn bedrijvigheid in die
om den broode en die van den... priester. Niets zij hem, bij voorbeeld bij een gegeven belofte, verder dan gedienstigheid.
Uit de door Briand nagelaten aanteekeningen en andere bescheiden
heeft Suarez het derde deel van diens levensbeschrijving samengesteld.
Briand was iemand zonder cultuur, hij las niet, noch was hij ontvankelijk voor eenige uiting van geestesverfijning. Maar hij had de
gevoeligheid van een antenne voor menschelijke reacties en vond
in een Lang leven van bont avontuur en politieke escapaden gelegenheid ze te ontwikkelen. Suarez beoogt met deze rangschikking
van grondstof en halffabrikaat eerherstel. Daartoe vraagt hij vooral
aandacht voor het menschelijke aspect en de wezenlijke punten,
waarop gene blijkt scherp gezien te hebben. De omstandigheden
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van het oogenblik schenken actualiteit aan zijn pogen door te
werken op Griekenland en Roemenie — anderen wilden Bulgarije
ervoor spannen — een einde aan den oorlog te maken, lees voor
dezen tijd : dien te voorkomen. In weerwil van wat er nevelachtig
in zijn brein was mocht hij realist heeten. Wie hem van nabij kenden verzekeren dat hij wat thans van Duitschland en Italie geworden is voorzag. Dit boek is mede een pamflet, inzoover het polemiseert tegen mannen en geschriften, welke zich tegen zijn „held"
verzetten en zijn scherpzinnigheid noch karakter vertrouwden.
H. VAN LOON
Het nazien van de proef valt samen met de lezing van Jean
Pierre Maxence's Histoire de dix ans (Gallimard, Parijs), waar
men leest: „on a du mal a s'expliquer l'immaense popularite dont
jouit alors, et dont jouira pendant des annees, ce politicien issu
du beuglant, et parvenu au faite du pouvoir, par le journalisme
de provocation, le reniement feutre et le chantage sentimental ...
Sa politique fut celle du crime passionnel... Les peuples ont les
chefs qu'ils meritent. .. Pour lui, les peuples c'est comme les femmes; on les prend au ventre. Essayez de lire ses discours : evanouie
la voix seductrice it n'y a plus rien que des phrases oil passent
quelques fantOmes, pas méme d'idees, de sentiments. Briand ou
la facilite. . Avec lui la France est devenue la putain de l'Europe . . . Pour lui une conference internationale c'est un rendezvous sentimental. Un mystique ? Si par mystique on veut entendre
un illusionniste . . . II est la grande vedette... On ne decouvre
presque rien de noble dans cet esprit mol, cette ame vulgaire, ce
coeur facile... Il etait le democrate-ne. Un homme sans amour,
l'homme des aventures. II ne regards les choses et les Bens qu'avec
les yeux des bohemiens." Ook een parti-pris, welke die van Suarez
neutraliseert.
GRIERSON'S WALTER SCOTT
SIR HERBERT GRIERSON. SIR WALTER SCOTT. A NEW LIFE
London, Constable
De uitvoerigste biografie van Sir Walter Scott is het reeds in 1838
door zijn schoonzoon John Lockhart gepubliceerde „Life of Scott",
een zeer goed en levendig geschreven werk, een van de „minor
classics" van de Engelse literatuur. Maar zoals te verwachten was,
is er sindsdien nog heel wat meer omtrent Scott bekend geworden,
en er is gebleken, dat Lockhart's boek niet alleen aanvulling maar
op verschillende punten ook correctie behoefde, terwijI natuurlijk
in de loop van de tijd het oordeel omtrent Scott's werk zich gewij-
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zigd heeft. Er was dus wel plaats voor een nieuwe studie en er zijn
er dan ook verschillende verschenen, o.a. in 1932 een aardig boek
van John Buchan, en nu dan dit „New Life" van Grierson. Niemand die daartoe beter bevoegd was dan deze eminente, kunstzinnige geleerde, die zich op literair-historisch gebied zo zeer heeft
onderscheiden en die zich de laatste jaren speciaal met de studie
van Scott heeft beziggehouden, getuige ook zijn monumentale uitgave van Scott's correspondentie. Dat dit boek toch niet tot Grierson's interessantste studien behoort, dat het den lezer dikwijls enige
moeite kost zijn aandacht voor dit levensverhaal gaande te houden,
de schuld hiervan ligt slechts gedeeltelijk bij den schrijver zelf.
Scott's levensloop was weinig bewogen en zijn persoonlijkheid beminnelijk, maar vrij oppervlakkig en conventioneel. Daarbij komt,
dat de nieuwe feiten door Grierson aan het licht gebracht, zich in
hoofdzaak beperken tot de financiele transacties in verband met
het bekende faillisement van Scott's uitgever. Het is ook wel jammer, dat de auteur het kunstenaarsschap van Scott zo weinig in
zijn verhaal betrckt en meer dan tens zegt, dat er over de romans
al zo veel critiek is geleverd, dat hij er zich verder ontslagen van
acht daaraan nog iets toe te voegen. Dit is des te mcer te betreuren
omdat, waar hij een enkele maal, als in het laatste hoofdstuk over
het dualisme in Scott's werk en persoonlijkheid, van dit standpunt
afwijkt, hij juist zeer belangwekkcnde opmerkingen maakt, den
schrijver van de voortreffelijke „Cross Currents in English Litera„ture of the 17th century” en andcre studien waardig. Maar Grierson
heeft zich nu eenmaal willen beperken tot een biografie, die hij
zelf bescheiden als „supplementary to Lockhart" aanduidt en voor
de kennis van de levensomstandigheden van Scott zal dit degelijke,
uitermate goed gedocumenteerde werk ongetwijfeld zeer lang zijn
waarde blijven behouden. A. G. v. K.
PERISCOOP
VICTOR E. VAN VRIESLAND, DE RING MET
DE AQUAMARIJN EN ANDERE VERHALEN

Em. Querido, Amsterdam; f 1.35

Ik denk niet, dat Victor van Vriesland verwacht met deze vier
korte verhalen de onsterflijkheid te verovcren. Zijn boekje ziet er
allerliefst uit in het verguld kartonnen bandje en de druk is goed
verzorgd, zooals alles van Querido, de prijs is niet hoog en men
heeft een lui avondje genoegen van dit miniatuur boekwerkje,
zooals er nu eenmaal ook moeten bestaan naast de dikke roggebrooden van romans, onhcilzaam voor het gezichtsvermogen in
velerlei zin en zwaar op de maag meestal. Als men dan toch behoefte
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heeft aan een portie dunne flensjes, een litterair dinsigheidje zonder
substantie, maar ook zonder pretentie, dan is iemand als Van
Vriesland toch altijd nog zeer verkieslijk boven de een of andere
tranen opvorderende juffer, hetzij met, hetzij zonder baard.
Want Van Vriesland heeft een bepaalde levenshouding, niet een
zeer positieve, maar een soort ruststand, welke zij aannemen, die
veel van het leven (in den ruimsten zin) genoten, die veel in zich
opnamen, veel weten, veel bekeken en ondergingen en die van dat
al op den duur een weinig vermoeid zijn geraakt. Hij is ook zoo in
zijn verzen dikwijls, verstandelijk zegt men, ja, maar toch ook op
een bepaalde manier gevoelig, al is het niet voor de meer eenvoudige
en natuurlijke dingen des levens. Hij is het weer in deze kleine verhalen. Telkens duikt hij er in op met zijn geest, zijn scherpte, zijn
soms bijna door slaap te zeer befloersde levendigheid, inderdaad de
bijziende, waarvan hij in „Incident en Verificatie", het derde verhaal, spreekt, maar toch ook geestig en nadrukkelijk, zooals in het
tweede, „De uitgestelde Opheldering".
Zullen wij nu achtereenvolgens die vier verhaaltjes bespreken gaan?
Zeggen, dat „De Ring met de Aquamarijn" hem teekent als de
libertijn, die ook weleens „goed wil", de „Opheldering" als de
gastronoom, die een enkele maal: „dank u, niet meer" zegt, zelfs
voor een menu, als hij op pag. 21-22 afdrukt en dat ondergeteckende heeft doen watertanden? Zeggen, dat hij ook waarlijk heldhaftig worden kan, zooals in „Incident", wanner het er om gaat,
althans in de droom, een vriend, op wien hij overigens een tikje
jaloersch is, recht te doen wedervaren?
Neen, ik zeg liever: lezer, lees het maar zelf.
Deze drie verhaaltjes zijn in elk geval de beste, omdat wij er Victor
van Vriesland persoonlijk in zien, in al deze verschijningsvormen,
van den dag nacht makend en omgekeerd, een beetje moe van het
levensfeest, maar met een duidelijke voorsprong aan levenservaring
op velen, die voorzichtiger meewalsten.
Tenslotte is „Drie maal acht uur" daarom al niet zoo pakkend, omdat wij den ietwat bleeken, gebrilden en onontbeerlijken vriend ditmaal niet te zien krijgen; omdat het gaat over een jong, kordaat,
gezond meisje en een naren schandknaap, een nude tante en een
inhaligen zenuwarts en omdat de doeningen dezer lieden ons uiteindelijk niet zooveel doen; omdat Van Vriesland nu eenmaal geen
dramaturg is maar een epicurist en omdat wij alleen tevreden
spinnen, als wij zien, dat de baas binnenkomt.
C. J. KELK

