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DE WRAAK VAN PERMENTIER.
Een psychologische studie van wraak.
DOOR

CYRIEL BUIJSSE.

Toen Permentier dien morgen in de duisternis van 't
kleine slaapvertrek ontwaakte, zich in zijn ledikant uitrekkend
met een van die lange rustzuchten welke een einde stellen
aan den slaap, herinnerde hij zich even dat hij den vorigen
avond, met zonsondergang, in het rapenveld tusschen zijn
woninkje en de herberg van den jachtopziener Spiessens, een
haas had zien zitten.
Hij bleef enkele oogenblikken, roerloos op den rug gestrekt,
daarover nadenken, den nog weifelenden blik gevestigd op
het grijzend licht-randje, waarmede de dageraad 't gesloten
luik van het eenig venster omlijstte, terwijl zijne vrouw, het
aangezicht naar den wand gekeerd, door bleef slapen. Toen
kroop hij langzaam, stilletjes uit zijn bed, trok broek en wambuis aan, liep barrevoets, den rug gekromd, in de nog pikdonkere keuken. Hij nam er zijne pet, die aan een spijker
hing, deed zijne klompen aan, die naast den haard stonden
te drogen, ging naar de buitendeur en opende die zachtkens.
Het sloeg vijf ure op den niet ver afgelegen kerktoren. De
dag brak aan in eenen grijzen nevel.
Roerloos, met een gevoel van verkwikking de frissche
morgenlucht inademend, bleef hij eene wijl op den drempel
zijner woning staan, de deur op een kiertje latend, den loozen
blik recht voor zich uit op 't grijze rapenveld gevestigd,
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geduldig wachtend dat de nevel een weinig zou opklaren.
Het was een man van ongeveer vijftig jaren, met nog
ravezwarte, dichtgeplante, borstelige haren, scherpe zwarte
oogen en een baardeloos, geelgerimpeld gezicht. Zijn plunje,
aardkleurig en overal gelapt en versteld, was van die stof
welke de Vlaamsche boeren »mollevel" noemen; zijn klompen,
zonder trekleeren, waren hoog en zwaar, te groot voor zijne
magere, vereelte voeten. Den nek tusschen de schouders
ingedrongen, het lijf voortdurend in loerende houding een
weinig naar voren gebogen, en den blik halsstarrig op het
rapenveld gevestigd, had hij uit zijn zak een tabakspruim
gehaald, welke hij langzaam knauwde, om den tijd te slijten.
Langzamerhand was de mist een weinig opgeklaard. Hij
werd doorschijnend onder de eerste stralen der Septemberzon,
rafelde uit in licht drijvende sluiers, telkens ontblootend en
opniew omnevelend kleine gedeelten van het veld, onduidelijk
afstompend de boomen en de elzestruiken langs den rand der
slooten, na zich latend, op gras en gebladerte, een effen-grijzen,
killigen paarlendauw. Aan de overzijde van het rapenveld,
op een paar geweerschoten afstands, verscheen het herbergje
van Spiessens een oogenblik gansch helder, klein, net en eenzaam als een daar geplaatst stuk speelgoed, om het oogenblik
daarna in den zwevenden dampsluier weer weg te smelten.
En schielijk, terwijl Permentier met nog hardnekkiger inspanning van den blik het rapenveld peilde, ontdekte hij
weder den haas op dezelfde plaats als den vorigen avond.
Het waren slechts de punten van twee gespitste, vaalrosse ooren
tusschen de grijsgroene blaren, doch zijn bedreven oog kon
er zich niet in vergissen. Langzaam keerde hij met zijn tong
de tabakspruim om, spuwde links een straal koffiekleurig
sap, spijkerde, met eene nog snijdender flikkering der zwarte
oogen, zijne aandacht op de puntig-gespitste ooren in het
rapenloof.
En wat hij schier op 't zelfde oogenblik ontwaarde, hield
hem van emotie als het ware aan den grond genageld.
Daar, op een zestigtal meters afstand, langzamerhand meer
en meer duidelijk uit den grijzen mist te voorschijn komend,
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naderde, in 't midden van 't rapenveld, een gluipende, omzichtige gestalte. Kleine, ineengedrongene gestalte, opgetrokken
schouders, zakkende knieën, grauw-vilten hoedje met breeden,
vóór de oogen neergeslagen rand. In de rechterhand twee
stokken ; de eene lang, de andere kort, beiden horizontaal,
kniehoogte gedragen. Een kleine huivering doorrilde Permentier;
hij had den kerel herkend : Buck, den onversaagden, onverbeterlijken wilddief.
Terstond bevatte Permentier wat er gebeuren zou. Buck,
dien hij sinds een paar dagen rond zijn woning zag sluipen,
had, evenals hij zelf, den haas in zijn leger ontdekt en kwam
hem nu dooden.
Permentier zelf deed niet aan wildstrooperij. Hij durfde
niet. Maar hij had met de wilddieven die instinctmatige
symphatie, die indirect-begunstigende medeplichtigheid aan
schier alle boerenlieden eigen. Hij had de liefde en den haat
van 't wild ; de hevige begeerte het te dooden en te stelen,
gedempt door den schrik voor de gendarmen en de wettelijke overheden. En een zijner grootste genoegens was, een
haas of wild konijntje te zien vangen, zonder zichzelf tot de
daaraan verbonden vervolgingen bloot te stellen.

In het nog licht beneveld rapenveld had Buck, al zijne
aandacht op zijn prooi gevestigd, schielijk stil gehouden. Het
lijf in tweeën gevouwen, den hals uitgerekt, herkende hij
den haas, wiens spitse ooren steeds onbewegelijk als twee
bruine tipjes boven de grijsgroene bladeren uitstaken. Toen
wierp hij een gluipenden blik op Spiessens gesloten, vaag
omnevelde herbergje, en, zich omkeerend, legde hij den
langsten zijner twee stokken in het rapenloof neer, en kwam,
breed-schrijdend, met den anderen uit het veld, in de richting
van Permentier's huisje.
Terstond was Permentier in zijn woning teruggedrongen en
had weer zijn deur gesloten, deze nog enkel op een reetje
latend, waardoor hij keek.
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Vlug en stil, met een katachtige sluwheid en omzichtigheid,
telkens zich omkeerend en stilhoudend om beurtelings het
huisje van den koddebeier en dat van Permentier gade te
slaan, sloop de vermetele wildstrooper naar de met elzestruiken
bezoomde droge gracht, welke Permentier's erf van het rapenveld scheidde. Hij liet er zich in glijden, liep er gebogen
langs, kwam er een vijftigtal meters verder, in den gezichtsstraal van den haas weer uit. Op handen en knieën kroop hij
daar terug in 't rapenveld, tuurde opnieuw, zich plat ten
gronde uitstrekkend, naar de twee vaalrosse, tusschen de
blaren thans op hem gespitste ooren.
De haas had zich niet verroerd. Zachtkens, alsdan, nam
Buck zijn vilten hoedje af, plaatste het op den stok, stak dien
langzamerhand in de hoogte, plantte hem in den mullen grond,
tusschen de nauwelijks aangeroerde bladeren. Dan, steeds op
handen en knieën achterwaarts kruipend, verliet hij 't rapenveld en liet zich in de droge sloot terugglijden.
Daar verademde hij een wijltje en staarde weder naar den
haas, zich half achter de hangende twijgen van een elzestruik
verbergend.
De puntige ooren hadden zich even wat scherper gespitst;
de haas stak zijn neus boven de blaren uit, het rond, schuin
oog op den hoed gevestigd. Een glimlach van genoegen
kwam op de rooverstronie van den wildstrooper. Het beest,
gefascineerd door het vreemde gezicht van den hoed op den
stok, zou nu geene beweging meer maken. Langs de met droge
bladeren bezaaide sloot keerde Buck op zijn schreden terug.
Hij kwam er uit op dezelfde plaats waar hij er in gekropen
was, een twintigtal passen achter den rug van den haas, liep
haastig weer in 't rapenveld, raapte zijn langen stok op,
schreed er mêe vooruit naar zijn prooi, blootshoofd, den rug
gekromd, met lange, trage passen, met de sluipende omzichtigheid van een roofdier. Hij keek rechts noch links meer
om ; hij scheen niet bang meer ; hij zag slechts zijn doel, zijn
buit. Permentier, de oogen fonkelend van opgewekte belangstelling, was onwillekeurig weer op zijn drempel verschenen,
de tabakspruim roerloos in den mond.
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Buck, den blik halsstarrig op zijn prooi gevestigd, had
maar een korten afstand meer af te leggen. Hij deed het
op handen en voeten, den sleependen stok onder dèn rechter
oksel tegen zijn lijf gedrukt. En, eindelijk stil gehouden, zette
hij zich op zijn knieën recht, trok in een lange zachte glijding
de roede vooruit, hief ze op .... mikte .... sloeg.
Een fijn, zwak gilletje, een echt kleinkindergilletje weerklonk, terwijl Buck, toespringend, zich op den haas liet vallen,
hem worgde en er mee vluchtte naar de sloot, in het voorbijrennen zijn hoed en den in 't rapenveld geplanten stok meênemend. In een oogwenk was het volbracht.
Roerloos op den dorpel zijner woon, de tabakspruim als
het ware in zijn mond gemetseld, en de kleine zwarte oogjes
glinsterend van sluw genoegen in zijn geel, gerimpeld aangezicht, had Permentier geen enkele bizonderheid van het
gansche kleine drama aan zijne trillende aandacht laten ontgaan. Hij zag den wildstrooper met zijnen buit langs de
sloot wegvluchten, er aan het uiteinde van 't rapenveld weêr
uitspringen, spoedig in den morgenmist verdwijnen. Hij keerde
langzaam, met een draai der tong, zijne tabakspruim om,
spuwde bruin, slaakte een zucht van verlossing, als had hij
zelf het gevaarlijk waagstuk begaan. En hij was juist op 't
punt weer in huis te gaan en zijne deur te sluiten, toen hij,
instinctmatig, als door iets aangetrokken, een blik wierp op
het huisje van den jachtopziener, ginds in den mist, aan de
overzijde van het rapenveld.
Rij sidderde. Op den drempel van het kleine herbergje, en
duidelijk zichtbaar ondanks den afstand en den nevel, stond, insgelijks roerloos en het hoofd gewend naar de richting waarin
Buck verdwenen was, de koddebeier Spiessens in persoon.
Spoedig, gelijk een beest dat in zijn hok kruipt, drong
Permentier terug in 't duister van zijn woninkje, welks voordeur hij zachtkens weer sloot.

Het was tien uur in den morgen, en onder de reeds heete
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zonnestralen van den heerlijken Septemberdag was Permentier,
geholpen door zijn vrouw en zijne beide kinderen, aan het
aardappelen uitrukken op een der stukken lands waarvan
hij huurder was, toen hij, langs den steenweg, twee gendarmen in uniform zag komen, met het geweer over den schouder.
Eene huivering greep hem aan. Hij dacht terstond dat
Spiessens, die ongetwijfeld tegen den wildstrooper een klacht
had ingediend, tevens hemzelf als bezwarende getuige aangewezen had, en dat de gendarmen zijne verklaring kwamen
opnemen. Het kon echter gebeuren dat hij zich vergiste en,
om geen argwaan op te wekken, veinsde hij de gendarmen
niet gezien te hebben en uitsluitend met zijn arbeid bezig te
zijn. Hij spitte vlugger in den grond, telkens een struik gele
knollen omkeerend, welke zijn vrouw en zijn kinderen, een
paar schreden achteraan op hunne knieën neergehurkt, met
beide handen opscharrelden, en, na ze volgens grootte en
revaliteit gesorteerd te hebben, in afzonderlijke korven wierpen. Doch kort van duur was zijn illuzie : hij hoorde den
in kadans klinkenden stap der gendarmen steeds nader en
nader komen, zich als het ware verharden en versnellen,
eensklaps in den mullen grond verdooven. Schuw wendde hij
halvelings 't hoofd om, zag ze trager het aardappelveld, dat
naar het middenpunt eenigszins klom, opstappen. Hij staakte
den arbeid, keerde zich geheel om, evenals zijne vrouw en
kinderen ; groette bedeesd, met een weifeling in den blik even
zijn pet oplichtend:
»Dag meneer de brugedier" i)
»Dag Permentier", antwoordde deze, niet een vagen glimlach om de lippen.
Het was een man van een veertigtal jaren, iets meer dan
middelmatig van gestalte, blond, mager, met langen, blonden
opgekrulden knevel en zeer licht-blauwe, impertinent kijkende
oogen in een door de zon wasachtig verkleurd gelaat. De
gendarm die hem vergezelde was grof en groot, zwart en
leelijk, 't gezicht vol puisten. En dadelijk, met zijn zelfde
i) Brigadier.
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vaag glimlachende uitdrukking, bracht de eerste het door
Permentier geduchte onderwerp ter sprake.
Hij praatte op een tevens beslisten en verzoenenden toon,
veinzend reeds de zaak in al hare bijzonderheden te kennen,
en er overigens niet veel belang aan te hechten, alsom den
boereman tot wederzijdsche ontboezeming uit te lokken en
hem als het ware de verlangde antwoorden in te geven.
»Ge zijt vandaag vroeg opgestaan, Permentier ; gij hebt
den wildroover Buck een haas zien dooden in het rapenveld
tusschen uw woning en het herbergje van Spiessens?"
Permentier, het gelaat licht verkleurd, de boze zwarte
oogjes weifelend, aarzelde even, hing den verbaasde uit,
antwoordde eindelijk :
»Neen, meneer de »brugedier," ik heb niets gezien, niets
gehoord" ... .
»Niets gehoord, natuurlijk, aangezien de haas met een stok
werd doodgeslagen," antwoordde de brigadier met schalkschen glimlach, »maar wat het »gezien" betreft, dat hebt
ge, dat m o e t ge, zoo wel en beter nog dan Spiessens, die
er veel verder van af stond en het toch wèl gezien heeft. Pas
op, vriend, voor een valsche getuigenis ; gij weet, niet waar,
dat daar gevangenschap op staat ?"
De brigadier was schielijk zeer ernstig geworden, met iets
hards in de starheid van zijn blauwe oogen, terwijl Permentier,
nog meer verbleekend,langzaam zijn gebogen hoofd heen en weer
schudde, om nogmaals te bevestigen dat hij toch van niets wist.
Hij durfde noch wilde spreken. Zijn vrees voor Buck, die
de gewoonte had zich onverbiddelijk over zijn aanklagers te
wreken, gepaard met zijn geheime medeplichtigheid en sympathie van listigen boereman voor al wat tot wilddieverij behoorde, hielden hardnekkig zijnen mond gesloten. En hoe
groot ook zijn instinctieve schrik en haat waren ten opzichte
van gendarmen of wethandhavers, toch geloofde hij niet dat
men hem kon vervolgen om gezegd te hebben dat hij niets
gezien had. Trouwens, wie zou het kunnen bewijzen dat hij
't gezien had i Er hing een dikke mist over 't veld en geen
geweerschot was gelost. In een vlugge aaneenschakeling van
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gedachten maakte Permentier deze overwegingen, terwijl zijn
voortdurend ten gronde neergehurkte vrouw en kinderen, die
insgelijks den arbeid gestaakt hadden, beurtelings hem en de
gendarmen, roerloos, met angstige blikken aanstaarden. Toen
hief hij weêr het hoofd op ; herhaalde, met schielijk iets beslist in de uitdrukking zijner blinkend-zwarte oogjes:
»Ik heb niets gezien, niets gehoord, meneer de »brugedier,"
't is alles wat ik zeggen kan" ... .
»'t Is goed, man, we zullen je vinden !" barstte de brigadier
eensklaps woedend los.
Hij keerde zich om en vertrok, gevolgd door den anderen
gendarm, den leelijke zwarte, die zijn mond niet had geopend.

Zes weken later werd de zaak voor de provinciale correctioneele rechtbank opgeroepen.
Buck, op de bank der beschuldigden, loochende zijn daad
met vermetele driestheid. Hij was daar wel voorbijgegaan,
langs dat stuk land, tusschen de woningen van Permentier
en Spiessens, verklaarde hij, doch enkel omdat het de kortste
weg was naar de hoeve van boer Lekens, waar hij dien dag
moest arbeiden. En de stok die hij in de hand droeg moest
dienen om er vlas mede te keeren : een ruime partij vlas,
welke sinds drie dagen uit de roterij getrokken was.
Spiessens, van zijnen kant, hield hardnekkig de beschuldiging staande. Evenals Buck en Permentier kende hij het
leger van den haas, en daar hij reeds meermaals den wilddief
om het rapenveld heen had zien sluipen, had hij, op den
bewusten morgen, van af den dageraad de wacht gehouden,
en, ondanks den mist, van achter zijn zoldervenster, waar hij
zich schuil hield, heel het schouwspel bijgewoond. Hij had
Permentier zijne deur zien openen, hem belangstellend al de
bewegingen van Buck in 't rapenveld zien waarnemen,
hem in zijn half gesloten deurgat zien terugkruipen, om door
den dief niet opgemerkt te worden. Toen Buck ten laatste
den haas doodgeslagen had, was hij, Spiessens, in allerijl
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beneden gesneld, had zijne voordeur opengerukt en een
teeken gemaakt tot Permentier om hem tot getuige der
misdaad te nemen. Permentier, veinzend dit niet te zien, had
haastig zijne deur gesloten.
Een dof gemurmel steeg in de gerechtszaal op ; de rechters,
in zwarte toga en witte bef, met een houding als van dronkaards in hun lederen zetels schuin gezakt, raadpleegden elkaar
in stilte. De brigadier werd geroepen.
Hij bracht de valschheid van Permentier's getuigenis in 't licht.
Hij had de afstanden gemeten, en vastgesteld dat men van
op den drempel van 's boeremans huisje nog beter het leger
van den haas kon ontwaren dan van op Spiessen's zolder.
De man loog dus voorbedachtelijk, en bevestigde zelf zijn
medeplichtigheid niet den wildstrooper, door te beweren dat
hij niets gezien had.
De deurwaarder, een kleine dikke, met verhit gelaat en
kalen schedel, was aan een hoek der groene gerechtstafel
opgestaan, en riep af, met een brouwende stem:
» Permentier, Francies."
't Gelaat geelbleek onder zijn borstelige, laag geplante haren,
de zwarte oogjes angstig draaiend en den rug gekromd, kwam
Permentier te voorschijn, zijn bonte muts lichtkens bevend
tusschen zijn vereelte duimen.
»Zet u daar, op dien stoel," zei de president, een oude
grijze met een flets-gezwollen gezicht en lange, geelachtige,
puntig-uitloopende bakkebaarden.
Loom klom Permentier twee treden op, nam plaats op den
stoel vóór de groene tafel, de handen en de pet voortdurend bibberend tusschen zijn magere knieën.
Opnieuw boog de voorzitter links over de armleuning van
zijnen stoel en wisselde hij in stilte enkele woorden met een
der rechters, een nog betrekkelijk jong man met kort, als
het ware vierkant geknipt haar, bruinen puntbaard en bleekeren,
wijd uitloopenden knevel : een echten bekrompen burgerlijken
stijf kop. En dan, zich met een brusk gebaar der kin en
opgeheven rechterhand tot den getuige wendend:
»Sta op en leg den eed af."

io
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Permentier gehoorzaamde. De rechterhand insgelijks opgeheven, zei hij met een doffe stem de woorden van den president na : » Ik zweer de waarheid te zeggen ; geheel de waarheid
en niets anders dan de waarheid ; zoo helpe mij God."
De voorzitter liet zijne hand zinken. Op een wenk van
hem zette Permentier zich weêr neer.
Alvorens tot het verhoor van den getuige over te gaan,
achtte de voorzitter het zijn plicht hem eenewaarschuwing
voor te houden. Hij vergeleek de verklaringen van Spiessens
en den brigadier met die, tijdens het eerste verhoor, door
Permentier gedaan, en beschuldigde hem van onoprechtheid.
Met nadruk wakkerde hij hem aan in zijne nu af te leggen
getuigenis te rectificeeren wat in de eerste valsch en tegenstrijdig
met de waarheid mocht geweest zijn. De getuige moest zich
wel bedenken dat een valsche getuigenis op een zeer strenge
straf kon uitloopen.
Permentier, loom op zijn stoel gezeten, de angstige blikken
beurtelings van den eenen rechter naar den andere weifelend,
knikte werktuigelijk met het hoofd, als om te zeggen dat hij de
vermaning trouw ter harte zou nemen. En, overtuigd dat
niets te zeggen toch geen valsche getuigenis afleggen was,
bekrachtigde hij zijn eerste gezegde, verklaarde net als vroeger,
met zijn lage, doffe stem:
»Ik heb het niet gezien, meneer de voorzitter.; ... ik weet
van niets ..."
Nauwelijks had Permentier die woorden uitgesproken, of
een der rechters, een lange magere, met een scheeven neus,
vloog, als door een veer bewogen, uit zijn zetel op. Met
een air van rechtmatige verontwaardiging, 't gelaat gekeerd
naar de twee andere, voortdurend in hun laffe houding schuin
gezakte rechters, sprak hij, in 't Fransch, eenige vlugge
woorden uit, waarvan Permentier geen syllabe begreep, en
ging weer zitten.
En nogmaals staken de twee andere het hoofd bijeen,
scheef-hellend over de armleuning hunner stoelen, met woordengefluister en goedkeurend hoofdgeknik. Allen schenen eenstemmig over de zaak te oordeelen, en de voorzitter, schielijk
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in zijn zetel opgericht, nam een voor hem liggend stuk papier
ter hand, en begon in een vlug en verward gemompel zijn
»vu que" en zijn »attendu que" uit te kramen, waarvan Buck
noch Permentier alweer geen enkel woord begrepen.
Dat duurde zoo enkele minuten te midden van een groot
stilzwijgen. Dan, bij een luider en nadrukkelijker uitgesproken volzin, kwamen, met klinkenden stap, uit een groep ter
zijde staande haren mutsen, vier gendarmen te voorschijn.
Twee naderden tot Buck, steeds roerloos op het bankje der
beschuldigden gezeten ; twee andere tot Permentier, steeds
stom en bevend op zijn stoel ; en in een oogwenk werden zij
beiden geboeid en weggesleept : de eerste veroordeeld tot negen
maanden gevangenschap voor zeventiende herhaling van
overtreding der jachtwet ; de tweede tot zes maanden, voor
valsche getuigenis.
In de zaal ging een gemurmel op, oogenblikkelijk gedempt
door eenige energieke »chuts", welke met dreigende blikken
van onder de naast de rechtbank geblevene haren mutsen
kwamen. Een belletje klonk en de brouwende stem van den
kleinen, vetten deurwaarder riep eene nieuwe zaak op, in
eene vlugge opsomming van namen en bedrijven.

Toen Permentier na vier maanden afwezigheid, dank
zij zijn goed gedrag in de gevangenis had hij twee maanden
strafvermindering verkregen op een kouden winteravond in
zijn woninkje terug kwam, geleek hij, zoowel onder moreel
als onder physiek opzicht, niet meer den man van vroeger.
Zijn dicht geplante haren, toen hij vertrok nog ravezwart,
waren met grijs doorspikkeld ; zijne gestalte, sinds jaren door
den arbeid eenigszins gekromd, was nu zichtbaar ineengedrongen en als het ware verkort ; en in zijn geel, nog meer
gerimpeld en getrokken aangezicht, blonken de dieper in hun
holten teruggedrongen zwarte oogjes met een schier helschen
glans, onophoudelijk zoekend, peilend, weifelend ; vol diepten
van angst en wantrouwen, onbekwaam zich nog een tijdlang
op een en zelfde voorwerp te vestigen.
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Zijn vrouw, die hem elke week in de gevangenis was gaan
bezoeken, om telkens een uurtje door de traliën zijner cel
met hem te kunnen praten, had voor dien eersten avond zijner
verlossing een lekker avondmaal: varkensribbetjes met aardappels en bier, gereed gemaakt. Doch alvorens zijn maal te
gebruiken, en ofschoon hij uitgehongerd was, liep Permentier
even buiten en sloop hij, in de duisternis, rondom zijn huisje
en de omringende velden, alsof hij vreesde dat zich ergens
een vijand verborg, die hem kwaad zou kunnen doen. En
toen hij in zijn hutje terug kwam, ging hij voor en achter
de deuren en luiken toegrendelen, eer hij zich aan den disch zette.
Zijn vrouw, verwonderd en bedroefd, poogde hem vruchteloos gerust te stellen met de bevestiging dat men nu toch
niets verkeerds deed, dat men toch niets te vreezen had.
Bevend in den sombersten hoek van zijn keukentje terug
getrokken, at hij zonder rust en zonder vreugd, telkens met
ontsteld-luisterend gezicht vork en mes neerleggend, telkens
met angstig-draaiende oogen op de donkere deur en de
vaal-glinsterende, kleingeruite vensterraampjes starend.
Hij praatte weinig, en met een schorre, doffe stem. Zonder
ontboezeming voor zijn gezin, evenals zonder zichtbare blijdschap voor zijn teruggekregen vrijheid, vroeg hij, in korte
zinsneden, of de landelijke herfstarbeid volbracht was, of men
klaar was met het zaaien, of de enkele perceeltjes lands die
zij in huur gebruikten, van onkruid gezuiverd en behoorlijk
gemest waren. En eensklaps zei hij:
» Met Mei verhuizen wij : ik zal trachten elders een hoevetje
te huren, ergens verre, aan den anderen kant van 't dorp."
De vrouw en de kinderen, stom-verslagen, staakten het eten.
»Maar vader, dat ware onzin ; er steekt ten minstevoor
honderd vijftig frank mest in de landen, en die som is schier
totaal verloren als wij met Mei verhuizen !" riep eindelijk de
zoon, een twintigjarige zwarte krullekop, met een aardig, zacht
meisjesgelaat.
Het achttienjarig dochtertje, gansch poezelig en bruin, met
mooie bruine oogen, was lichtkens bleek geworden bij de
gedachte dat die verhuizing, indien ze werkelijk plaats greep,
-
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haar verre zou verwijderen van haar geliefde, die in de
nabijheid woonde en haar dikwijls kwam bezoeken. En de
moeder, effen-bleek van aangezicht met donkere haren, raakte
zich schielijk boos, riep luid dat zulks niet zou gebeuren, dat
zij niet wilde verhuizen, dat zij weigerde ergens ginds verre
te gaan wonen, in de bosschen, als een beest.
Zonder te antwoorden had Permentier hun bij het klimmend
geluid der stemmen door een gebaar 't stilzwijgen opgelegd,
en bevend was hij opgestaan, den bangen blik op de sombere
venstertjes gevestigd. Hij had gedaan met eten, hij liep gebogen, alsof de lage balken der zoldering hem op de schouders drukten, naar de voordeur, ontgrendelde die, trok ze omzichtig open en ging buiten. In stomme verslagenheid zagen
de rond den disch gebleven vrouw en kinderen elkander aan.
»Hij is bepaald krankzinnig geworden 1" klaagde de vrouw
met tranen in de stem.
De kinderen zwegen, diep-treurig, bevangen door een gevoel van onverwacht, op hen neerstortend onheil.
Permentier was evenwel in huis terug gekomen ; en zonder
zich te zetten tuurde hij gluipend om zich heen, als of hij
iets zocht. Clotilde, de dochter, ontruimde de tafel ; Basiel,
de zoon, had zich bij het kwijnende vuur der haardstee gezet,
een pijpje rookend. En daar vrouw Permentier aan haar man
vroeg of hij wellicht naar pijp en tabak zocht om insgelijks
te rooken, antwoordde de oude met gesmoorde stem:
»Neen, ik rook niet meer."
»Een pruim ?" vroeg zij aanmoedigend, met den blik naar
de gewoonlijk op de eetkast liggende karot zoekend.
» Neen, pruimen doe ik ook niet meer ; laat ons slapen gaan."
En zij werden gedwongen aan het verzoek te gehoorzamen.
Permentier zelf ging naar de lamp en draaide het pitje omlaag, terwijl Clotilde haastig met haar voorschoot de laatste
overblijfsels van de tafel veegde en Basiel vol spijt zijn
nauwelijks aangestoken pijpje uitdoofde.

Dat was de foltering der gevangenschap, dat was 't ver-

14

DE WRAAK VAN PERMENTIER.

pletterend besef van de geleden onrechtvaardigheid, die hem
aldus veranderd hadden.
Dat steeg uit de geheime diepten van zijn wezen, uit de ruwe
diepten van zijn bekrompen brein ; dat kwam hem schier in
physieke walgingen van gruwel en afkeer, uit het hart op
de lippen.
Hoe meer de tijd vervloog, hoe vreeselijker werd hij overweldigd door dat één vaststaande denkbeeld, door dat één
afschuwelijk besef: dat hij, hoewel hij zelf niets misdaan
had, vier maanden onuitsprekelijke marteling had moeten
uitstaan. Hij voelde zich weerloos tegenover een geheime,
kwaadaardige almacht ; hij voelde den gruwel en den schrik
der Wet: de domme, anonieme macht, die willekeurig over
het lot der menschen beslist. En 't was de Wet die hij vluchtte,
die hij tot krankzinnig wordens toe, verfoeide en verafschuwde.
Hij was verhuisd met Mei, ondanks de smeekingen zijner
vrouw en kinderen ; hij was gaan wonen ginds verre, zooals
hij het gezegd had, aan den anderen kant van 't dorp, in
een eenzaam hutteken dicht bij de bosschen, waar schier
nooit een mensch voorbij ging. Had hij nog langer in zijn
woning moeten blijven, tegenover de herberg van Spiessens,
die hem dag en nacht kon gadeslaan, hij ware gek geworden,
hij ware gestorven.
Nu, verscholen in zijn krot als een nagejaagd beest, meer
dan twintig minuten van de naastgelegen hoeve verwijderd,
vluchtte hij zijn evenmensch, als een natuurlijken vijand.
Zelfs den minnaar van Clotilde had hij den toegang van zijn
huis verboden ; en telkenmale als hij iemand zag naderen,
verwijderde, verborg hij zich. Als het gebeurde dat. die
mensch een koddebeier of gendarm was, kwam er een doodsangst over hem, kwam er als een nevel van bedwelming
voor zijn oogen, liep hij, ineengekrompen, zich verschuilende
achter een struik of in een sloot, waar hij soms uren lang
roerloos, stom, als vernield bleef zitten. Al wie galon of
uniform droeg, al wie van verre of van nabij tot de besturende
hiërarchie behoorde: tot de arme accijnsbedienden die zich
,

DE WRAAK VAN PERMENTIER.

i5

afsloofden op hun lange tochten door de velden ; tot de goede
brievenbesteller, die daar eiken morgen voorbij kwam, de
zwaar gevulde lederen tasch op zijne linker heup : allen, voor
Permentier, waren lieden die naar willekeur over zijn vrijheid
beschikten, die de macht bezaten hem weêr gevangen te
nemen, niet enkel voor vier maanden, maar voor jaren, maar
voor zijn leven lang, indien het hun aldus behaagde. In zijn
zinneloozen afschuw voor de uitgestane onrechtvaardigheid
waande hij de maatschappij bepaald verdeeld in twee categorische menschenklassen : zij die de macht bezaten alle kwaad
te doen ; zij die het slaafsch moesten verdragen. Hij was
overtuigd, dat de eerste gegaloneerde de beste het recht
bezat tot hem te komen, hem te gebieden : »stap op en
volg mij," en hem zonder uitleggingen voor het overige van
zijn leven in een kerker op te sluiten.
En, van lieverlede, uit al die overdreven angsten, uit al die
opgekropte, van dag tot dag toenemende smarten, uit dien
machteloozen wrok onder degenen te zijn, welke onverdiend
geleden hadden en nog zouden lijden, ontkiemde in de primitieve ziel van Permentier eene duistere graagte tot wederwraak. Hij droomde in de bestaande wereldorde iets om te
keeren, zelf eenmaal tyran te zijn en van een der tyrannen
een slaaf te maken.
Deze gedachte werd aldra eene obsessie, werd de unieke
troost van zijn gefolterd leven, 't gedroomde ideaal, dat hij
eenmaal hoopte te bereiken. Overdag op het veld, waar hij
arbeidde, des nachts in zijn bed dacht hij er onverpoosd
over na. 't Was in den afschuwnacht zijner ziel als een gretige
hoop, als een groot helder licht, dat hem machtig lokte,
In uren als de afkeer van het leven hem als een walging
naar de keel steeg, troostte hij zich met de gedachte eenmaal
kwaad te doen, gelijk anderen zich zouden getroost hebben
`met de hoop het goede te stichten.
En, wondere moreele aberratie, monstrueus uitwerksel der
geleden onrechtvaardigheid op die simpele ziel: wat hij
droomde was niet zich te wreken op hen, die hem mishandeld hadden en zijn wraak verdienden; neen, hij wenschte
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kwaad te doen aan iets dat goed en schuldeloos was, een
onverdiend en nutteloos kwaad, gelijk hij zelf had uitgestaan.

Misschien toch was deze moreele ziekelijkheid niet ongeneesbaar. Misschien, gelijk een vuur dat in zichzelf verteert,
zou het te langdurig en te hevig verlangen naar de wraak
de daartoe vereischte krachten in hem hebben uitgeput, hadde
niet bij ongeluk een toeval, in zichzelf onbeduidend, gansch
onverwacht de steeds bloedende wonden weer geopend.
Op zekeren morgen dat hij aan het spitten was op een
stuk lands, dichtbij den boschkant, stond plotseling voor hem,
met een korten „goên dag", een man, dien hij noch zien
naderen noch hooren komen had. Het was een groote kloeke
kerel van een veertigtal jaren, vierkant van schouders en rood
van gezicht, met stout-peilende blauwe oogen en een
dichtgeplanten, rosbruinen, waaiervormigen baard. Zijn lange,
rechte, ietwat schrale beenen waren tot aan de knieën bedekt
met spannende, aardkleurige slobkousen, en over zijn wijden
blauwen kiel droeg hij een Lefaucheux in bandelier. Zijn pet
was van glimmend-zwart wasdoek met een rood bandje, waarop,
boven 't vizier, een verguld miniatuur jachthorentje prijkte.
Sidderend had Permentier zijn werk gestaakt, terwijl hij,
nog half op de spade geleund, met schuwe vlammetjes in
de oogen den reusachtigen kerel aanstaarde. Hij herinnerde
zich niet hem ooit gezien te hebben, maar aan zijn uiterlijk
herkende hij terstond zijn vak : een jachtopziener.
Trouwens de man gaf oogenblikkelijk, met het doel van
zijn bezoek, zijne identiteit aan Permentier te kennen:
„Ik ben, in deze streek, de nieuwe jachtopziener van mijnheer
den baron de Villermont de Wilde. Gij zijt hier de naaste
buur onzer bosschen ; mijnheer de baron hoopt, dat hij
over u niet zal te klagen hebben ...."
Hij sprak langzaam, duidelijk, met een air van hoogmoed,
telkens door een soort van nadruk zijn woorden bekrachtigend,
terwijl hij, vaag glimlachend in zijn breeden baard, halsstarrig
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Permentier bekeek met zijn helderpeilende oogen, waar een
zweem van wantrouwen in schitterde.
Er heerschte eene korte stilte. Permentier, steeds lichtkens
op zijn spadesteel gebogen, zei niets, knikte alleen werktuigelijk
met het hoofd, 't gelaat zeer bleek, den blik ten gronde.
Een groote ontroering scheen hem aan te grijpen ; hij spuwde
tweemaal, links, een straal speeksel, wit speeksel, sinds hij
niet meer pruimde.
» Gij doet toch niet aan wildstrooperij, niet waar?" vroeg
de jachtopziener, uit de hoogte.
» Neen, , ... neen, neen, .... nooit , ..." antwoordde dof
de oude.
Zijn stem stokte, hij wierp, links en rechts, schuinsche blikken,
als zocht hij een hol om te vluchten.
»Gij sluipt ook niet in de bosschen, gij gaat er geen hout
rapen .... ?"
» Neen, . , . . neen, neen, .... nooit ...."
Er was opnieuw een kort stilzwijgen. Toen sprak de
koddebeier schielijk ruw, brutaal:
»Luister, Permentier ; wij verlangen den oorlog niet, wij
verkiezen den vrede. Alleen kwam ik u waarschuwen dat
mijnheer de baron u in 't oog houdt. Hij weet waarom gij
tot vier maanden gevangzitting veroordeeld zijt geweest, en,
ofschoon hij u eigenlijk nog niet als een wildroover beschouwt,
toch verwacht hij van u dat gij in het vervolg niet meer de
indirecte medeplichtige van zulke kerels wezen zoudt ; zoo
niet..,.
Hij eindigde den volzin niet, hij vergenoegde zich er bij te
voegen : » Gij begrijpt wat ik bedoel, niet waar, Permentier?"
en vertrok met een brusken » goên dag" den boereman als
verpletterd op zijn spade geleund latend.

't Was de genadeslag, de stormklok van den opstand.
Het nauwelijks ontkiemend werk van verzoening met de
wereld werd in den knop gedood: al de herlevende goede
2
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instincten gingen bij Permentier weêr onder ; al de slechte
en boosaardige kwamen boven.
Hij voelde eensklaps dat hij geen uur rust in zijn leven
meer zou hebben ; dat het wantrouwend oog van den jachtopziener hem onophoudelijk en overal zou achtervolgen ; dat
de argwaan en de weerwraak op hem zouden drukken na
ieder in de bosschen nieuw gepleegd jachtmisdrijf. 't Was
het noodlot welk er hem toe gedreven had de rust te
willen zoeken in een oord dat juist voor hem vol gevaren
was. En in zijn puëriel-barbaarsch, hem door de uitgestane
onrechtvaardigheid ingeboezemd begrip der Wet, twijfelde hij
niet meer of de gruwel van zijn leven zou zich nu verwezenlijken : op een gegeven oogenblik zou die rosse reus
hem zonder uitleggingen bij den kraag grijpen, hem voor
een tribunaal sleuren, voor dat zelfde tribunaal waar kerels
in zwarten mantel en wit slabbetje in schuingezakte dronkaardshoudingen op hunne zetels zaten, en waar, na een eentonig
gemompel van onverstaanbare klanken, twee gendarmen hem
de boeien om de handen , zouden wringen en hem, voor 't
overige zijner dagen, in de gevangenis gooien.
En bij dat akelig visioen ontstond in zijn binnenste een
woeste, ontoombare opstand. Zeker, onfeilbaar zeker van de
finale catastrophe, wilde hij ze ditmaal tenminste verdiend
hebben.
Hij staakte den arbeid, keerde huiswaarts, kwam gedurende drie dagen niet meer buiten. Hij zat ineengedrongen in een hoekje van den haard, de starre oogen brandend, 't gelaat verkleurd, tot niemand van zijn huisgezin een
woord richtend, in diepe, sombere gepeinzen weggezonken.
En, op een morgen, stond hij reeds voor den dageraad op,
nam een roestig geweer dat aan de zwartgerookte zoldering
hing, voorzag zich van hagel en kruit, verliet zijn woninkje
en rende met stuggen moedwil de bosschen in.
Het was de eerste maal dat hij er eenen voet in zette, de
eerste maal dat hij het oude wapen hanteerde . . . .
In een geritsel door de braamstruiken sprong een wild
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konijntje voor zijn voeten uit, vlug zigzageerend over 't mos,
tusschen de gladde stammen. Bleek, de tanden op elkaar
gesloten, schouderde Permentier zijn wapen, .... mikte, ... ,
schoot. De knal klonk onheilspellend ver en luide door de
weergalmende bosschen, terwijl Permentier, den mond door
een wreedaardigen grijnslach verwrongen, het nog spartelende
dier ging oprapen.
Het was de eerste maal zijns levens dat hij een stuk wild
doodde.

En hij hield niet meer op. Hij leefde in de bosschen,
gelijk een Corsikaansch bandiet in den makis, doodend het
wild, meer nog om het bitter genoegen van het te verdelgen
dan om het zich tot buit te maken ; slapend onder een gewelf
van dooreengestrengelde bramen, op een bed van dorre bladeren in den bodem van de droge sloten, zijn steeds geladen
geweer aan zijne zijde. Nooit meer kwam hij in het klare daglicht uit, nooit meer werkte hij op zijnen akker : alleen des
nachts sloop hij somtijds voor enkele uren in zijn hutje, weigerde alle uitlegging aangaande zijn onheilspellend leven aan
zijne wanhopige vrouw en kinderen, en vertrok reeds voor
het krieken van den dag, voorzien van kruit en hagel, een
linnen tasch met roggebrood en gerookt zwijnenvleesch onder
den arm meenemend.
En reeds op 't einde van den vierden dag had hij in 't
bosch een ontmoeting gehad : Buck, den onverbeterlijken
wilddief, sluipend langs den rand van een dennenwoud, waarin
Permentier zich verborgen hield. Hij had hem stil bij zich
geroepen en samen hadden zij den ganschen nacht doorgebracht, op de loer naar wild, halfluid van vele dingen
sprekend, schielijk vrienden met elkaar geworden in die solidariteit van bestendig gevaar en opstand tegen de gehate Wet.
En, sinds dien avond, ontmoetten zij elkaar schier eiken
dag. Hun bijeenkomstplaats was, met de schemering, aan
den oever van een eenzamen vijver, omringd van kubieke
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stapels doorgezaagd brandhout, die zich vaagbleek afteekenden
tegen den zwarten nacht der diepe sparrebosschen. Zij raadpleegden elkaar enkele oogenblikken, kozen hun richting,
plaatsten samen hun vallen en strikken. Toen gingen zij op
zoek naar een verblijfplaats voor den nacht.
Buck, die door en door de uitgestrekte bosschen kende,
had er sinds lang eene uitmuntende ontdekt. Het was, in
't diepste van het woud, eene soort van spelonk onder de
wortels van een reusachtigen olm, die aan den rand van
eene, letterlijk met door elkaar gestrengelde bramen en slingerplanten overdekte sloot, stond. Buck had die schuilplaats
eens gevonden toen hij door de wakers van den baron duchtig werd nagejaagd, en ze zich naderhand tot een soort van
logies ingericht. Hij had het hol aanzienlijk verbreed en
verdiept, den bodem er van bedekt met mos en droge bladeren; er zelfs, met takkebos, hooi en oude zakken, een echte
brits in gemaakt, ruim genoeg om er zich met tweeën op
uit te strekken. En aan de boomwortels, die tevens het lage
gewelf bekleedden en versterkten, had hij aan touwen allerhande voorwerpen gehangen : levensmiddelen en gedood
wild, geweer en kruit, tot zelfs kleedingstukken en enkele
kaarsen, alles met één woord wat op den vochtigen bodem
beschadigd of de prooi van ratten en veldmuizen kon worden.
Daar was hun gewone verblijfplaats, waar zij, in rustieke
gezelligheid, soms lange uren fluisterend bleven praten. In hunne
verbitterde harten trilde geen snaar meer van zachte ontroeringen, was er geen plaats, zelfs geen verlangen meer voor
eene toekomst van verzoening en van hoop ; er was niets
meer dan solidaire haat en angst : de angst van het rusteloos
vervolgde dier ; de haat tegen die welke hen najoegen, tegen
de vervloekte macht die bestendig hunne treurige vrijheid van
outlaws bedreigde : de woeste haat der Wet.
De Wet ...1 Buck trotseerde die openlijk, met een verachtend uitdagende vermetelheid. Permentier beefde er
voor, voelde zich als vernield voor haar geheime alvermogen.
Buck dorst bij daglicht met zijn geweer de velden intrekken,
zoowel bekwaam dit af te vuren op den gendarm of jacht-
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opziener die hem zou durven aanhouden, als op den haas die

voor zijn voeten zoude uitspringen. Permentier, na zijn eerste
opwellingen van trotseering en van opstand, ging weder met
voorzichtigheid te werk, voelde zich soms door een onzeggelijken angst bekropen.
Hij wist dat de jachtopziener van den baron reeds iets vermoedde. Op een nacht dat hij in zijn hutje terugkwam, waren
zijn vrouw en kinderen schreiend voor zijn voeten gevallen,
hem smeekend zijn ellendig leven te veranderen, hem
waarschuwend dat de lange rosse kerel daar onophoudend
voorbijzwierf om hun huisje te bewaken. Doch verre van
hun bede aan te hooren was Permentier, door de overmaat
zelve van zijn angst weer dapper geworden, onmiddellijk naar
de bosschen teruggetogen, en had aan Buck de dreigende
nabijheid van 't gevaar bekend gemaakt.
Deze had er om gejuicht. De lange rosse 1 o, kon die maar
eens op hen los komen 1 Zonder een oogenblik te aarzelen,
alvorens de kerel het zich bewust zou worden wat er gebeurde, zou Buck, dat zwoer hij, hem met een schot in den
buik neervellen.
Zooveel besliste onversaagdheid had Permentier van lieverlede wêer versterkt en opgebeurd ; en, lange uren roerloosstilzwijgend, luisterde hij bewonderend naar de woorden van
zijn niets-vreezenden makker. Hij kwam hem groot, rechtvaardig voor ; hij minachtte zichzelven om zijn opwellingen
van schrik en wankelmoedigheid. En naarmate hij in nauwere
gemeenschap met hem leefde, zijn moed en zijn haat stalend
aan den moed en den haat van den roover, werd vlijmender
en vlijmender in hem 't gevoel van de geleden onrechtvaardigheid, de folterende herinnering aan zijne vier maanden
gevangenisschap. Dat raakte hem soms plotseling als eene
oorveeg, dat deed hem knarsetandend in zijn hol half opspringen, dat werd een toenemend verscherpende gruwel, die
zich verbreedde en vertakte, die als een reusachtig net werd
van ontelbare, eindelooze onrechtvaardigheden, allen gepleegd
door de machtigen en de rijken, die de wetten, De Wet
maakten; allen geleden door de armen en de zwakken, die
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geen erkend recht noch doelmatig verdedigingswapen bezaten.
Toen stikte hem de adem in de keel, toen bonsde zijn hart
schier hoorbaar onder zijn borst, toen stonden zijn handen
krampachtig in de mulle aarde der spelonk geklauwd, terwijl
zijn starre oogen in de duisternis fonkelden.
Zoo brachten zij gewoonlijk een groot deel van den nacht
door. Maar gewoonlijk ook, lang vóór den dageraad, had
Buck het hok verlaten, en liep hij door de zwarte bosschen,
een zak met wild over den schouder, op weg naar de verafgelegen stad, waar hij aan een verheler zijnen buit zoude
verkoopen.
En Permentier, die nu haast nooit meer huiswaarts keerde,
strekte zich op de brits van mos en droge blaren uit, op de
terugkomst van zijn makker wachtend.

Op een morgen dat hij, uitgeput van vermoeidheid, aldus
sliep, werd hij plotseling, door een ruwen stoot op zijn voeten,
wakker geschrikt.
Hij trok die instinctmatig in, voelde zich heel en al wakker
worden, zette zich brusk in zijn hok overeind en staarde naar
buiten, door een schielijk besef van gevaar overweldigd.
Hij slaakte een doffen kreet en greep ijlings naar het aan
zijn zijde liggend geweer, terwijl de bramen die zijn schuilplaats bedekten uit elkaar geslingerd werden en een woeste
stem luide riep:
»Ala, kerel, komt uit uw hol, ge zijt gevangen 1"
En eensklaps, alvorens zelfs Permentier den tijd had zich
om te keeren en zijn wapen te schouderen, stortte de reusachtige, rosse jachtopziener in de spelonk op hem neder, en
vatte hij hem met ruige handen bij de keel, luid schreeuwend:
» Ah, sloeber, ge zoudt u nog durven weren, geloof ik 1"
Permentier, onverhoeds verrast, smoorde een doffen kreet.
Hij herkende zijn gehaten vijand, slaakte een vloek, wendde
een razende poging aan om zich uit zijn klauwen los te spartelen.
Maar de andere was sterk als een herkuul. Hij rukte
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Permentier het geweer uit de hand, gooide het over de sloot,
wierp er twee, in de spelonk liggende doode hazen achter,
welke dof-dreunend op het mos neerploften. En dan, met één
enkelen, machtigen ruk, trok hij den wildstrooper zelf uit het
hol, gooide hem bij het wapen en de hazen, sprong er zelf
achter en greep hem weder bij den kraag.
Toen poogde Permentier niet langer tegenstand te bieden.
Ineengekrompen van schrik bleef hij eene wijl roerloos naast
zijne verwoeste schuilplaats staan, terwijl de jachtopziener met
zijne vrij gebleven hand, haastig het geweer - en de hazen
opraapte.
Zwijgend, beiden bleek en de tanden op elkaar gesloten,
stapten zij snel vooruit. Zij volgden lange, breede lanen, vol
ontwakend vogelengezang in de prachtige boomenkruinen;
zij kwamen na een twintigtal minuten loopens, in een ruime
clairière, waar vier alleeën door elkander kruisten, en waar,
op een hoek, het houten huisje van den jachtopziener stond.
De rosse reus duwde Permentier binnen. Schuw groette
de boereman eene nog jonge vrouw en kinderen; en op een
kort bevel van zijn vijand trad hij {n de woonkamer. Daar
werd het procesverbaal behoorlijk opgesteld en geweer en
hazen als bewijsstukken der overtreding behouden. Waarna, met
een minachtende verwensching en de schimpende belofte dat
zijn zaak ordentelijk verzorgd zou worden, Permentier met
eenen tweeden duw aan de deur werd gezet.

Werktuigelijk, instinctmatig, gelijk het verjaagde beest dat
tèch naar zijn schuilplaats weder komt, keerde Permentier,
met waggelenden stap, naar de spelonk terug.
Ontsteld bij het gezicht van hun verwoeste hok, terstond
begrijpend dat iets akeligs voorgevallen was, kwam Buck,
reeds vap de stad teruggekeerd, hem driftig in een zijlaan te
gemoet.
«Nondedzju, ge moet u wreken ! riep hij woest, toen Pernientier, met ontdaan gelaat en zwoegende borst, hem de
-
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geschiedenis verteld had. » Gij moet hem nondedzju de baan
»afleggen" en hem omverschieten, alvorens hij den tijd heeft
zijn proces-verbaal naar het gemeentehuis te brengen; zoo niet
dan krijgt ge stellig een jaar gevangenschap. Waar is hij
op dit oogenblik ?"
»In zijn huis, bezig met het procesverbaal op te maken,"
antwoordde Permentier doodsbleek, met zwarte oogen.
»Welnu, ga hem spoedig afwachten in de groote laan,
tegen Veronika's kruis. Daar zal hij voorbij gaan. Verberg
u in een sloot en mik vooral juist. Gedurende een halve
minuut zult gij hem op schotsafstand hebben. Schiet hem
vlak in den nek. Hebt ge grove hagel?"
»De sloeber heeft mijn geweer gestolen," antwoordde
Permentier somber.
»Dat komt er niet op aan, ziedaar het mijne. Ik zal er
onverwijld in de stad een ander gaan koopen, met de opbrengst
onzer jacht."
Permentier had even eene korte aarzeling, Zijne verkleurde
lippen bibberden, zijn uitgespalkte oogen staarden strak ten
gronde, als op een gruwelijk tafereel gevestigd. Maar eensklaps slaakte hij een woeste vermaledijding en, met een ruk
zijn makker het geweer afnemend, verdween hij er mede onder
de donkere sparren.
Buck, den rand van zijn hoed neergeslagen, verwijderde
zich ijlings in de tegenovergestelde richting.

Verscholen onder braamstruiken in een droge sloot op den hoek
van de laan, de keel droog, het hart bonzend, de van koorts
gloeiende oogen strak vddr zich uitstarend, wachtte Permentier
te vergeefs den ganschen dag de komst van zijnen vijand af.
Gedurende die eindelooze uren, in 't midden van die uitgestrekte, dood-eenzame bosschen, waar geen ander leven verneembaar was dan dat van insecten, gevogelte en wild,
ontwaarde hij slechts een oud kreupel vrouwtje, dat kort
na den noen voor het vermolmde Veronica's Kruis kwam
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bidden ; en, een paar uren later, een oud ventje, dat op een
krassenden kruiwagen eene lading takkebossen vervoerde. Hij
zag ook twee hazen, spelend en rondspringend op een zonneplekje in het midden der allee, soms zoo heel dicht bij hem
voorbijwippend, dat hij van uit zijn schuilplaats de kleur
hunner rond-verwilderde oogen en de vaalrosse haartjes onderaan hunne bruine gespitste ooren kon ontwaren. Maar hij
voelde niet den minsten lust ze te schieten, en toen Buck,
die evenmin den jachtopziener ontmoet had, zich gluipend in
de schemering met zijn nieuw geweer bij hem kwam vervoegen, slaakten zij beiden een kreet van woedende wanhoop:
» Nondedzju, wij zijn verloren ; de sloeber zal rechtstreeks
naar de stad een klacht zijn gaan indienen 1"
Zij raadpleegden elkaar een oogenblik, als verslagen. Toen
deed Buck een voorstel. Hij zou onverwijld naar Wangeren
het naast gelegen kleine station,
snellen, en daar pogen
te vernemen of de jachtopziener dien namiddag met den trein
stadwaarts gereden was. Intusschen zou Permentier een verkenningstocht rondom de wouden ondernemen, rusteloos zwerven
langs lanen en paden, alles doen wat mogelijk was om den
vijand te ontmoeten. Tusschen tien en elf uur zouden zij
elkaar aan den voet van Veronica's Kruis terug vinden.
Met zijn schorre, sombere stem keurde Permentier het voorstel goed, en opnieuw namen zij afscheid.

De nacht was gansch gevallen, een killige westenwind was
na zonsondergang opgestoken, van lieverlede harder blazend
in de klagend-buigende dennenkruinen. Men voelde de wolken
zwaar en laag, schuinvlottend in chaotische gevaarten, welke
soms de lucht als kool zoo donker maakten.
En Permentier, na het vertrek van zijnen makker stilgehouden in het midden der allee, wist niet m*eer langs welken
kant zich te wenden. Hij voelde zich bepaald verloren, hij
wanhoopte in de uitgestrektheid der sombere bosschen den
vijand te ontmoeten, dien hij den ganschen dag vruchteloos

26

DE WRAAK VAN PERMENTIER.

had liggen te beloeren. Een ontzenuwende smart overweldigde
hem geheel: de razende wraaklust, die hem acht of tien uren
achtereen met hamerend hart en knarsende tanden in de sloot
op wacht hield, had tijdelijk zijn krachten uitgeput ; hij voelde
zich zoo zwak dat hij had kunnen huilen.
Wat zou er nu van hem worden .... ? In nare vizioenen
ontstond in zijn brein het schrikbeeld van het onvermijdbare.
Hij zag zich weder voor de rechtbank zitten, op 't bankje der
beschuldigden ditmaal, met tegenover hem de vadsig in hun
zetels schuin gezakte rechters, en achter zijnen rug twee
brutale gendarmen, de reusachtige haren muts tot op de
oogen, 't geweer zijlings over den schouder. Hij vernam het
eentonig, onbegrijpelijk woordengemompel van den voorzitter
met zijn bleek, opgezwollen gezicht en zijne puntigfletse bakkebaarden; hij voelde de gendarmen hem de boeien om de
handen wringen en hem naar de gevangenis sleuren, wie weet
voor hoelang nu ... .
Voor hoelang .... 1 voor gansch zijn leven, zeker 1 De eenmaal uitgestane onrechtvaardigheid had onuitroeibaar deze
meening in zijn brein gegrifd : nu hij weerom naar de gevangenis moest, en wel voor een gepleegd misdrijf ditmaal,
zou hij er niet levend meer uit komen. Hij zou niet meer in
vrije lucht de zon zien schijnen ; hij zou zijn vrouw en zijne
kinderen niet meer wederzien. Hij zou daar sterven ; dat wist
hij, dat voelde hij.
Werktuigelijk was hij enkele schreden verder gegaan, langs den
rand der donkere, in den toenemenden wind luider ruischende
boschlaan. Na enkele " oogenblikken hield hij nogmaals stil, het
hoofd in somber nadenken gebukt, bruisend van folterende
gewaarwordingen en gedachten. En eensklaps scheen hij een
besluit te willen nemen. Eensklaps wendde hij zich om, keerde
terug op zijn schreden, liep haastig voorbij het thans onzichtbaar, in den wind geschudde kruis, sloeg rechts een andere,
nog donkerder boschlaan in.
IJlings, ijlings liep hij nu. Een wondere kracht stuwde hem
onweerstaanbaar vooruit, naar een intuitief doel, dat hij zelf
nog niet kende. Hij volgde de laan tot het einde, sloeg een
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tweede in, links. En dwars door 't hart der wouden heen liep
hij maar altijd verder, klein als een kabouter tusschen de
reusachtige boomen, steeds sneller en sneller vooruitgestuwd
door den wind die hem nu in den rug blies, die hem scheen
te vergezellen, te leiden in het klagend geschommel der
zwarte dennenkruinen. Zijn adem hijgde, het klamme zweet
bedekte zijn gelaat. Koortsachtig peilden zijne oogen de duisternis van den onweersnacht.
Plotseling, op een hoek van het woud, bleef hij palstil
staan. Schuins vóór hem, op een paar honderd meters afstands, blonk een geel licht in den nacht. Een schorre zucht
steeg uit zijn keel ; hij aarzelde enkele oogenblikken, de oogen
fonkelend, 't gehoor gespitst. Toen liep hij dwars over de
laan, en sloop, het lijf gebogen, als een panter, langs den
somberen boschrand voort, in de richting van het licht.
Na enkele minuten, kwam hij op een breeden, ten allen
kante door hooge boomen en bosschen omlijstten kruisweg
terecht. Hij kroop links in een sloot, staarde naar het licht,
dat nu vlak tegenover hem was. Zijn hart bleef een seconde
stilstaan, terwijl hij, uit de sloot kruipend, onder het struikgewas van den boschrand verdween.
Vlak vóór hem, enkel van hem gescheiden door de breedte
van de laan, stond het huisje van den jachtopziener waar hij
's morgens reeds geweest was, met de beide, nog niet toegeblinde vensters van de keuken, helder verlicht door de lamp
welke daar binnen brandde.

Permentier, onder de ruischende sparren ineengekrompen,
verademde een oogenblik. Zijn hart was weder wild begonnen
te jagen, zijn adem stokte in zijn toegeschroefde keel, die
telkens, in een zenuwachtige samenkrimping, droog slikte.
Toen kroop hij een weinig over het mos vooruit, en, plat
ten gronde uitgestrekt onder de klagendschommelende kruinen,
staarde hij naar het tafereel.
Voor een der vensters, in 't midden van de tamelijk ruime
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keuken met haar oude zoldering en haar enkele schelgekleurde
jachtchromolithografiën aan de witgekalkte wanden, zaten,
aan een vierkant tafeltje, vier personen bij het schijnsel der
op een kast geplaatste lamp, kaart te spelen.
Een van de vier, een man, keerde den rug naar het venster.
Permentier herkende hem niet. Hij zag enkel van achteren
het hoofd, dat met een groote bonte muts bedekt was, en den
rug, breed en hoekig, in zwarte omtrekken, met een weinig
scheef-heflenden linkerschouder, tegen het wit van den achterwand duidelijk afgeteekend.
Aan de linkerzijde van dien man, om den linker hoek der
tafel, zat, de profil, een jongeling van een twintigtal jaren, een
frisch, blozend meisjesgezicht, met blond krullend haar. Die
herkende hij. Het was de zoon van een der jachtopzieners
van den burggraaf d' lailly van Roosevelt, een eigenaar uit
het omliggende.
Aan de rechterzijde, om den rechter hoek der tafel, en
insgelijks de profil, zat de vrouw van den huize, die Permentier
des morgens reeds gezien had, eene nog jonge mooie vrouw,
met een regelmatig, matbleek gezicht en groote zwarte oogen,
onder een weelderigen, gitzwarten, van voren rechtopstaanden
haarbos.
En, aan den vierden hoek der tafel, recht tegenover 't
venster, doch half aan Permentier's gezicht onttrokken, door
den man met de bonte muts en breede schouders die hem
den rug toekeerde, zat de jachtopziener zelf, zijn uniformpet
met rood bandje achterover op het hoofd, zijn waaiervormigen
rossen baard in het schijnsel der lamp als met goud begoten,
zijn hooggekleurd gelaat uitstralend in een glimlach van vrede
en genoegelijk welzijn.
Op een hoek der tafel stonden eene kruik met bier en
glazen ; tegen den achterwand, naast de eetkast, was een oude
Vlaamsche klok met tragen slinger en moeielijk ontcijferbare
zinken uurplaat.

Permentier's hart hamerde voortdurend met korte, vlugge
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bonsjes, of er in zijn binnenste, met onverpoosde gejaagdheid,
een folterend mechanisme aan het werk was.
Steeds roerloos uitgestrekt over het gladde mos onder de
klagend-schommelende kruinen, den loop van zijn naast hem
liggend geweer krampachtig in zijn rechterhand gekneld, en
de oogen fonkelend in zijn ontsteld gelaat, ging hem geene
bijzonderheid van 't vreedzaam tafereel verloren. En, naarmate hij het aanstaarde, stegen, met toenemende kracht, al
de onstuimige, in de vermoeidheid van zijn lichaam een oogenblik verzwakte gevoelens van haat en wraak, uit zijn binnenste
weer op.
Daar zat hij dus voor hem, de vijand die stellig nu over
zijn vrijheid en zijn leven reeds beschikt had ; de verfoeide
gegaloneerde, een der verwenschte steunpilaren der verwenschte dwingelandij, welke op duizenden en duizenden
manieren den geringen man uitbuitte en verdrukte 1 Ongetwij feld was hij zelf ter stad de klacht in handen van 't
gerecht gaan indienen : dat was hem aan te zien in zijne plunje,
aan zijn beste pak, dat blonk in 't licht der lamp, aan het
wit hemdsboordje en het zwart-zijden dasje, die nog- boven
de eetkast lagen. Over Permentiers lot was reeds onwederroepelijk beslist, en hij, die er de schuld van was, vermaakte
zich nu vreemdzaam in den schoot van zijn gezin, gelukkig
en gerust dat hèm de straf niet wachtte die hij zijn evenmensch berokkend had, 't gemoed verhelderd, en geklommen
in zijn eigen achting, door het besef van zijn gestrengen,
maar rechtvaardig volbrachten plicht.
Een grijnslach van wreedheid zweefde op Permentier's lippen.
Zijn mond, half open, ontblootte, in den donkeren onweersnacht, zijn witte tanden, terwijl zijn rechterhand voortdurend
krampachtiger den kouden loop van het geweer omknelde.
En werktuigelijk, als onbewust, kroop hij langzaam over 't
mos vooruit, naar den woudrand.
Oh 1 die groote rosse, wat haatte hij hem 1 Hij zag hem
drinken, lachen, rooken, de kaarten schudden ; hij vernam soms het geluid zijner autoritaire stem ; en telkens, in
een woedesiddering van heel zijn lichaam, overweldigde hem
-
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weer feller en feller de herinnering der eenmaal uitgestane onrechtvaardigheid en de wilde begeerte zich te
wreken; het wild, hartstochtelijk verlangen naar de nog nooit
genotene voldoening eenmaal iets in de bestaande maatschappelijke orde om te werpen, eenmaal hoog en machtig
op te heffen wat altijd zwak was en vernederd; eenmaal te
vernederen en te verpletteren wat immer sterk, machtig en
hoogmoedig was. En telkens en telkens kroop hij onbewust
enkele centimeters verder, •onweerstaanbaar voortgestuwd,
onweerstaanbaar aangetrokken door iets vreeselijks, door een
macht, een obsessie, een hallucinatie die hij in overweldigende
rillingen uit de geheimste diepten van zijn wezen voelde
opstijgen.
Plotseling zag hij, in de helder verlichte keuken, den man
met de bonte muts, die hem den rug toekeerde, opstaan en
zijn plaats verlaten.
Het was iets korts en vlugs, als een subiet weerlicht van
openbaring.
In eens zag Permentier den rossen reus aan het uiteinde der
tafel zitten, zonder iets dat tusschen hem en zijn vijand de
vrije ruimte verhinderde. En, tegelijkertijd, als bij den flits
van 't zelfde openbaringsweerlicht, zag hij zijn wraak, zijne
onmiddellijk, onfeilbaar te volbrengen wraak.
In een werktuigelijken schok, zonder zelf te weten wat hij
deed, richtte hij zich op zijn knieën, schouderde zijn Lefaucheux,
mikte, dwars over den weg, dwars door het raam, op de
volle, breede borst.
En op dat uiterste oogenblik was het, dat de afschuwelijke
zinsverbijstering plaats greep ... .
Op dat uniek, onbeschrijfelijk moment, op dat onbegrijpelijk
moment der schier volbrachte wraak, deed iets almachtigs,
iets monstrueus-almachtigs het wapen rechts afwijken ...
Rechts ... volop naar 't hoofd der jonge, zijlings zittende
moeder. En terzelfdertijd steeg weder, uit de sombere diepten
van Permentier's, door de vroeger uitgestane onrechtvaardigheid
gedesequilibreerde ziel, de eertijds reeds vlijmend gevoelde,
thans, op dit schriklijk oogenblik, alles-overweldigende aandrift
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om ook eens eene onrechtvaardigheid te plegen, om ook eens
eene monstrueuse, wraakroepende misdaad te begaan.
't Was een krankzinnigheid. Zijn oogen sloten zich ; hij
schudde woest zijn hoofd. En met een bovenmenschelijke
inspanningskracht, als had hij een overmachtigend gewicht te
verplaatsen, trokken zijn armen het geweer links, naar de
breede, kloeke borst. Hij opende weer zijn verwilderde oogen,
mikte opnieuw ... .
En voor de tweede maal, ondanks zijn wil, ondanks den
schorren afschuwkreet, die plotseling uit zijnen boezem bruisde,
trok de fatale macht het wapen nogmaals rechts, naar 't hoofd
der kloeke jonge moeder.
Toen bleef hij een halve seconde roerloos, als in steen veranderd. En toen ... juist op liet oogenblik, dat de man met
de bonte muts terug kwam om zich neêr te zetten ... toen
trok de fatale macht, de macht welke niet meer de zijne was,
de haan van het geweer over ... .
Als een donderslag, gemengd met een verward gedruisch
van in scherven vliegende ruiten en van angstgehuil, knalde
het schot in den onweersnacht. Permentier zelf 'sprong huilend
als een gek over de sloot, bleef eene wijl huilend in het
midden der allee stilstaan, zijn uit hun holten gepuilde oogen
op de dreunende, in schielijke duisternis gedompelde keuken
gevestigd. Toen vluchtte hij ijlings weg.
Hij rende niet verder dan een vijftigtal passen. Plots bleef
hij stilstaan, rende een tiental schreden terug, hield nogmaals
stil, opnieuw luidkeels schreeuwend, de vuisten op zijn slapen.
Men kwam uit het huisje gestormd.
Een man ijlde hem woest voorbij, hield plotseling stil, keerde
zich om, schreeuwde hijgend, in de duisternis zijn geweer
op Permentier mikkend:
„Wie zijt ge ? Zijt gij de misdadiger ? Hebt gij mijn vrouw
vermoord ?"
a"
Het schot knalde, doch miste Permentier. Hij voelde enkel
een paar hageltjes in zijne linkerwang, gelijk een korten
zweepslag.
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Hij maakte eenen wilden zijsprong, kwam eensklaps, met
een razende verwensching, op den koddebeier los:
„Ah sloeber! ah sloeber l"
Het waren zijne laatste woorden. Een tweede schot weergalmde, de lading trof hem in het volle aangezicht.
Hij stortte neêr en slaakte een afgrijselijken vloek, met
beide handen zijn vermorzeld, lauw-bloedend gelaat bedekkend.
Een oogenblik voelde hij een onuitsprekelijke pijn : de pijn
als van een hagelslag, die hem dwars door het hoofd zou
boren. En dan was 't als een laatste, reusachtige duizeling
door zijne hersenen, een brommend en dwarlend geluid van
loeien, dat zich in het loeien van den onweersnacht versmolt.
Hij keerde zich nog eens half om op het mos, rekte zich
uit, als moede, en maakte geen beweging meer.
Hij had zich gewroken!
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Als wij eenige zeventiende-eeuwers, regenten en » cleyne
luyden" vader Vondel incluis uit het graf konden doen
verrijzen en door onze oogen op hun eeuw terug doen zien,
zou het de vraag zijn, wie meer verbaasd waren, zij of wij.
Al hun tijdgenooten waren menschen net als wij ; de een mocht
een weinig hooger staan dan de ander, maar, evenals dat nog
het geval is, niemand werd vrij gedacht van zekere bijbedoelingen, waarvan wel de meest verschoonbare deze werd geacht,
dat het te doen was om zijn dagelijksch brood te verdienen.
Zou deze ontdekking eenigszins ontnuchterend op ons werken, de door ons opgewekte voorvaderen zouden niet minder
ontsteld zijn, wanneer zij daar uit de coulissen van hun tijd
al de groote mannen voor den dag zagen komen, waarop ons
volk zich tegenover heel de wereld verhoovaardigt. Maar
zeker is het, dat een Amsterdamsch burgermanneke zich met
stralende oogen tot ons zou wenden, als hij daar Johan van
Oldenbarneveld ontwaarde, zooals wij dien zien, terwijl wij
niet minder verbaasd zouden zijn in dien eenvoudigen grijsaard Vondel te herkennen dan deze zou zijn, wanneer wij
hem wezen op zijn eigen beeld ginds op het tooneel: den
grooten dichter voor Burgemeesteren van Amsterdam.
Toch is het verstandig zich even aan die duizeling te
wagen. Om velerlei redenen. Want het is b.v. niet geheel
eerlijk als Busken Huet, Thorbecke tegenover Oldenbarneveld
3
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stellende, tot de vergelijking van een dorpsburgemeester met
ik weet niet welke hoogheid komt. Groote mannen, of die
wat gedurende hun leven ten minste
als zoodanig gelden
op hetzelfde neerkomt kunnen maar niet zoo willekeurig
naast elkaar geplaatst worden. Men heeft in de allereerste
plaats met den tijd te doen, waarvan zij de uitdrukking zijn,
of omgekeerd. Maar, waar wij zoo gaarne van die groote
mannen een of ander geheim willen weten, b.v. hoe het toch
kwam, dat er zooveel energie in ons volk was, hoe het toch
kwam, dat de Advocaat van den Lande zulk een overwegen.
den invloed kon bezitten op eenveelhoofdige regeering van
meestal stijf hoofdige regenten daar is het wel aan te raden
zich even aan die duizeling te wagen. Wie een historischen
roman schrijft, laat Oldenbarneveld optreden -- en ieder lezer
zegt : daar heb-je 'm nu ; let eens op, wat je nu te hooren
zult krijgen 1" En de woorden van dezen Oldenbarneveld
overtuigen op glansrijke wijze ... eigenlijk de lezers.
Maar, hoe heeft de echte Oldenbarneveld gedaan en gesproken met en tot de lieden, die er het hoofd over schudden, dat de Franschen te hoog over hem dachten, en hun
ooren niet konden sluiten voor het gemompel van landverraad.
Is hij ook niet op een schavot gestorven ?
Wij, Hollanders van dezen tijd, hebben het zeldzame voorrecht ons dit alles zeer duidelijk en begrijpelijk te kunnen
maken, omdat we in Zuid-Afrika een stukje van ons eigen
verleden zien doorleven. En, waar door een anderen factor,
door den afstand, Paul Kruger een oogenblik gevaar loopt
zoodanig boven zijn tijdgenooten uit te steken als hij in een
latere eeuw voor het nageslacht zal doen, daar hebben wij
toch allicht lieden ontmoet, doodgewone menschen, die wij
nooit met eenige belangstelling zouden aangekeken hebben,
als zij indertijd onder ons schouderophalen niet naar Transvaal waren vertrokken, en zich nu de weelde van een pleizierreisj e naar Europa kunnen veroorloven, en die ons een
beeld van Oom Paul overbrengen, over wien zij zoo familiaar
redeneeren, als wij het ternauwernood over den burgemeester
van de stad of het dorp onzer inwoning zullen doen.
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En -- als wij u nu over Zuid-Afrika heen naar Den Briel
gevoerd hebben, waar de jongens van de »groote school" het
jaartal 1 609 boven hun schoonschriften plaatsen, zal het u volstrekt niet meer verbazen, als wij u midden in een kwestie
brengen, waarvan gij, v66r uw afreis, nooit iets gelezen hebt
in uw Vaderlandsche Geschiedenis. Maar gij vindt het nu
veel belangrijker dan het sluiten van het Bestand de Trèves,
zooals men op dit oogenblik zegt, en waarover op den Seri Mei
een heel pretje in Den Briel is geweest, omdat de schutters,
die op »de Triumphe van den Trèves" geschoten hadden,
vereerd waren geworden met vier tonnen bier — ge vindt
het nu veel belangrijker, herhaal ik, dat de visschers van
Maassluis het in hun hoofd gekregen hebben een betere betonning van hun vaarwater te eischen. Daar hebben die visschers zoo'n drukte niet over te maken ; zij hebben in elk
geval niets meer dan af te wachten, wat den heeren van Den
Briel hierin belieft. Want het recht van betonning en wat
dies meer zij, is een privilegie, dat van overoude tijden her
aan deze stad toekomt.
Waarom Den Briel zoo met hand en tand eraan vasthield,
nu, in dezen practischen tijd?
Wel juist omdat het hier het brood gold, dat men zelf
verdiende. Den Briel toch had alle moeite er het hoofd boven
te houden ; we zullen straks gelegenheid hebben op te merken
welk een geestkracht »de heeren" daartoe ontwikkelden. Als
visschersplaats bekend en beroemd zoover menschenheugenis
reikte, (zong het bakerrijmpje niet van het paardeken met zijn
vlassen staardeken dat naar Den Briel om visch moest rijden?)
was in den laatsten tijd de bloei afgenomen, en dat niet het
minst door de Duinkerker kapers. En daarom was het op dit
oogenblik voor deze stad een zaak van veel meer gewicht
dan heel de oorlog met Spanje, dat geen naburige plaats
bloeide ten koste der Geuzenstad.
In haar eigenbelang had zij in het begin van de maand
Mei dezes jaars het uiterste baken op. het inkomen van de
Maas verplaatst, en nu vreesden de regeerders van het dorp
Maassluis of zooals het toenmaals heette Maeslantse Sluys
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dat hun visschers, die nu buitengaats waren en niet van die
verandering afwisten, daardoor bij de thuisreis het spoor bijster
zouden worden. Daarom werd er vanwege Maassluis aan de
Brielsche regeering verzocht om eenige tonnen en joonen te
leggen, zoodat het vaarwater naar Sluis beter aangeduid was.
Hoor eens, zeiden de Brielsche heeren, jelui visscherlui
begrijpt dat niet recht. We willen » r esolveeren en verstaen"
om met jelui als goede naburen te leven. Maar weet-je
eigenlijk wel, wat je vraagt ? Als wij je toestaan bakens te
want eens en vooral zij het gezegd, dat wij het
stellen
voor uw vaarwater nooit op onze kosten denken te doen !
schijnt dat zoo onschuldig mogelijk. Maar zoo iets zou in
consequentie getrokken kunnen worden, en hierin schuilt het
gevaar.
Die van Maassluis lieten zich dit alles behoorlijk uitleggen,
en beloofden geen tonnetje te leggen, hoe klein ook, of ze
zouden eerst behoorlijk over de veren komen om aan de
bezitters van het kostbare privilegie toestemming te vragen.
Als het Sluissche vaarwater maar beter betond was, waren de
visscherlui te vrede. Voor het overige haalde men de schouders eens op over die rechtsgeleerden, die bijna geen woord
durven spreken zonder te denken aan die gevreesde consequenties.
Alles ging nu goed tot het najaar, toen, bij hoogen vloed
of door andere oorzaak, twee van de vier kostbare bakentjes
wegspoelden. Als mannen van hun woord spoedden zich nu
de Sluizers naar Den Briel om te verzoeken twee nieuwe
tonnetjes te leggen. Strenger naar de letter kon het wel
niet, en men kan zich nauwelijks het vermoeden ontveinzen,
dat de Sluizers zeer genadig zouden ontvangen worden. Maar
ongelukkig liep het tegen Bamis, i) en de vroedschappen waren
vergaderd op het veranderen van de Magistraat, zoodat het
den Sluizers aan het verstand werd gebracht, dat zij voor
dien tijd niet gelegen kwamen.
De goede lieden gingen ongetroost heen, maar er was
1)

Dat is i October.
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haast bij de zaak, en daarom kwamen ze al heel spoedig
terug om te vernemen in de nieuwe Magistraat, »dat het was
het werck van de vroetschappe ende dat het bij henluijden
niet en conde werden gedaen."
Dat was zooveel als van Pontius naar Pilatus zenden.
En daar het hier een zaak betrof, waar wellicht leven of dood,
en in elk geval het dagelijksch brood mede gemoeid was,
verkozen de Sluizers niet langer voor den gek gehouden te
worden. Ze legden de tonnen zonder zich te bekommeren
om het privilegie van Den Briel, en in hun boosheid keken
zij zoo nauw niet op een tonnetje. Daar kwamen er ten
minste nu acht te liggen.
Dat gaf me een ontsteltenis in Den Briel 1 De heeren talmden niet lang met bij elkaar te komen op het Stadhuis en
zich zeer verontwaardigd te toonen. Geen wonder. Tegen
dezer Stede gerechtigheden te handelen en zich te vervorderen
iets dergelijks te doen zonder consent van Burgemeesteren en
regeerders dezer Stede ! Dat was een misdaad, waarover
regenten uit de achttiende eeuw uren en dagen lang het hoofd
hadden geschud en een half resolutiënboek doen volschrijven,
maar welke de regenten dezer eeuw onmiddellijk straften.
De Officier met zijn stedehouder en hun dienaars gingen
in een schip ; de Stadstimmerman met zijn knechts en hun
gereedschappen en » alzulke" verdere assistentie als men van
noode zou hebben, in een ander, en de tonnen en joonen
uit het Sluissche diep werden opgenomen en de bakens vernield. Dat is te zeggen : het laatste zou aldus geschieden,
het stond tenminste in een resolutie. Want toen de Brielsche
luiden voor Sluis kwamen, werden zij opgemerkt door de
visschers aldaar, waarvan een twintigtal in een boot sprongen
of, zooals het zoo teekenachtig in het » Sommier Verhael"
staat : zij vielen er in, en met het eerste het beste wat zij
konden grijpen of vangen, met boomen en haken en wat al
niet meer, kwamen ze los op de Brielenaars, ze dreigdende te
overzeilen en andere geweldenarijen aan te doen, zoodat de
Officier en de Stadstimmerman en al die met hen uitgezeild
waren, onverrichter zake konden terugkeeren.
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Zoo iets kon en mocht niet geduld worden. Reeds den
volgenden dag werden er krasser maatregelen genomen.
Weer scheepte de stedehouder zich in, maar in plaats van
den Officier had hij naast zich niemand minder dan een
Burgemeester, als om de Sluizers tot majesteitsschennis te
verlokken. En in de andere schuiten gingen niet alleen de
Stadstimmerman met zijn acolyten, maar óók de schutters,
van dezulken als men op Rembrant's »Nachtwacht," op »de
Maaltijd" van Van der Helst en ook op een drietal Doelestukken ziet, welke op den Brielschen raadhuiszolder al half
zijn vergaan. i) Geen wonder, dat het »Sommier Verhael"
kan mededeelen, dat het beoogde doel thans bereikt werd.
Maar de Sluizers stonden het vernielen van hun bakens
niet als lammetjes aan te zien. Het lijkt er niet naar! Ot
er een Burgemeester in gindsche schuit zat, en of al uit de
andere booten de wapenen der schutters blonken, wat kon
het den lieden schelen, die wel andere dansjes met de Duinkerkers gemaakt hadden, onze visschers, waaruit alree onze
Janmaat geboren was, die bij Gibraltar gedoopt werd onder
de saluutschoten uit Spaansche en Hollandsche vuurmonden,
dat de geheele kust wat hier Europa en Afrika beteekende ervan » zidderde" 2). Met wel twintig schepen
waren de Sluizers op het water gekomen, dreigende de
schutters te overzeilen, hetgeen ook gebeurd zou zijn, indien
zij niet de wapens dier schutters hadden ontzien, sprekende
vele »smadelijke ende vijleijnige woorden, tot nadeel van
de stadt en de voorsz. schutters." En, zegt het »Sommier
Verhael," nu zij het niet met geweld hadden kunnen beletten,
hadden zij hun klacht gebracht voor Gecommitteerde Raden
van de Staten van Holland, die over de zaak een schrijven
richtten aan deze stad. Over dit schrijven werd beraadslaagd
en een antwoord teruggezonden aan Gecommitteerde Raden,
dat in Den Haag aankwam juist toen zich aldaar de Briel-

i) Zij schijnen trouwens van niet veel waarde te zijn.
Aldus Anthon Thysius in zijn Oratio Funebris. (Vertaling van 1653, in de
Leidsche Universiteitsbibl. aanwezig).
2)
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sche burgemeester Frederick Cornelisz. Gouwenaer en de
Secretaris bevonden, die ontboden werden bij Gecommitteerde
Raden, waar zij kwamen te staan tegenover Johan van Oldenbarneveld, of, zooals hij in het » Sommier Verhael" genoemd
wordt, den heer Advocaet Barnevelt.
Men mag wel zeggen, dat in het jaar 1609 deze staatsman het toppunt van zijn roem bereikt had. In alle rijken,
die in het politieke leven dier dagen betrokken waren, stond
zijn naam met eere bekend, en de pas gesloten wapenstilstand kan veilig een van zijn scheppingen genoemd worden,
Zonder ons daarin te verdiepen, brengen we dit even in
herinnering om te doen uitkomen, dat de man, die hier de
twist tusschen Brielle en Maassluis zou beslechten, met de
machtigste potentaten van zijn tijd had te doen gehad, en
na eenige jaren, door zijn handigheid en zijn politiek meesterschap Den Briel verlossen zou van het Engelsche pandschap, waarin deze stad zich sedert 1585 bevond. Hier had
hij echter te doen met lieden, die wel tegen hem opzagen,
zooals de huidige Transvaalsche Boers tegen oom Paul, maar
evenmin als deze zich een haar minder rekenden.
Hij begon dan met hen te zeggen, dat hij het schrijven
der Brielsche Magistraat had gelezen, en dat de meening
van Mijne Heeren van de Gecommitteerde Raden geenszins
was iets te doen ten nadeele van de gerechtigheden van de
stad, als wel wetende, dat niemand recht hadde tot het leggen van tonnen of het stellen van bakens op de Maas dan
deze stad, en dat die van Maassluis zeer kwalijk hadden gedaan in alle opzichten. Maar de Brielsche heeren moesten het
maar ten beste verstaan, als geschied zijnde van menschen,
die in de zee opgevoed waren en geen recht noch politie
verstonden. Hij- beloofde die van Maassluis voor Gecommitteerde Raden te ontbieden en hen ervoor te straffen. Maar
hij verzocht den Brielschen heeren, dat zij, waar God de Heer
het dorp Maassluis zegende, deze plaats geen moeilijkheden
in den weg zouden leggen. Waarop de Brielsche burgemeester
antwoordde, dat het een bedenkelijke zaak was, of men den
Sluizers een diep zou af bakenen, om de ' schepen, die voorbij
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Den Briel kwamen, den weg naar Sluis te wijzen. Maar —
voegde hij er onmiddellijk bij, om deze zaak was hij hier
niet gekomen. Hij zou rapport uitbrengen aan de Brielsche
vroedschappen, en wat de Sluizers aangaat, die hadden zich
in deze zaak tot genoemde vroedschappen te wenden en tot
niemand anders. En hij twijfelde er niet aan, of de Brielsche
regeering zou het meergemelde dorp in alles tegemoet komen,
mits het slechts niet ware ten nadeele van het recht der Stede
van den Brielle.
Toen vatte Johan van Oldenbarneveld nog eenmaal het
woord op, en zeide wel te weten, dat Den Briel recht had
om de bakens te stellen, doch dat deze stad daarom niemand
een tegemoetkoming commoditeijt, zeide hij konde
weigeren, verzoekende andermaal dat beide heeren goed rapport zouden uitbrengen aan hun regeering, wat zij aannamen
en ook eerlijk en trouw zijn nagekomen.
Men verbaast zich te meer over dit heldere en juiste oordeel,
dat Oldenbarneveld over de kinderen der zee velde, »volck
die in de zee opgevoet waren ende geen recht noch Politien
verstonden," men verbaast zich, herhaal ik, hierover te meer,
als men werkelijk gevoelt, wat die menschen misdreven hadden. Het was inderdaad niet schertsenderwijze, dat ik hierboven van Majesteitsschennis gewaagde, al wil ik dit woord,
dat in onze eeuw natuurlijk niet geheel hetzelfde begrip kan
vertegenwoordigen als driehonderd jaar geleden, niet toepassen op het vergrijp der Sluissche zeelieden zonder expresse
aanduiding in de Resolutiën. Het overlatende aan hen, die
na kunnen sporen of en hoe de Sluizers gestraft zijn voor hun
verzet, i) wil ik hier liever een voorbeeld geven, hoe ernstig
de Brielsche Magistraat een verzet van de ingezetenen tegen
de gestelde machten hunner stad opnam.
Den 1 Sen Juli 16o9 ik neem het voorbeeld juist uit het
jaar, waarin we tot nu toe met onze gedachten verkeerd
i) Den Zoen Nov. 16o9 werd door Gec. Raden in deze kwestie een uitspraak
gedaan, waarbij Den Briel genoodzaakt werd bakens te stellen en een ton te
leggen, ter verzekering van de »Vischneringe" van Sluis, welke plaats daarentegen
jaarlijks een som aan Den Briel moest betalen. Zie Alkemade II p. 199.
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hebben had de Magistraat een bepaling gemaakt op het
rijden. De molenaars en hun knechts mochten wel op hun
wagens zitten zoo luidde het mits rijdende »gaens voets."
En zoo zij bevonden werden te draven of te rennen, zouden
zij worden bekeurd.
Nu kan men zich over alles boos maken en dan hartstochtelijke
woorden spreken, zooals, om een voorbeeld te nemen, in het
jaar 15 90 een Brielsch ingezetene van de hoogst nuttige en
wijze verordening, dat men de huizen niet meer met riet maar
met pannen moest dekken »hard dak" noemde men het
in dien tijd zeide, dat de regeering zich daardoor het
oordeel Gods op den hals haalde. Maar zoo'n wissel op de
toekomst trekken, wordt door niet één regeering zoo kwalijk
genomen, als wanneer men meer direct aan het schelden gaat.
En dat deed een zekere Adriaen Adriaensz. Puyckpaert, die
wel stoutelijk tot verkleining van de authoriteit van de Magistraat had gezegd : »ik wilde dat ik beul zou wezen en helpen
geeselen degenen, die deze ordonnantie op het loopen en
rijden van de wagens langs de straten gemaakt hebben."
We kunnen ons voorstellen, dat hij het wel een beetje
gekleurder zal gezegd hebben, maar zoo deftig als wij het in
het officieele verslag zien aangekleed, is het nog kras genoeg.
Het warmbloedig persoontje werd naar 's heeren gevanckenis
geleid op de gevangenis, heet het altijd, omdat zij boven
de Waag gebouwd was en na daar acht dagen »gelegen"
te hebben, den 7den November voor de heeren gebracht, die
hij zoo dolgraag had willen geeselen. Toen zonk hem de
moed in de schoenen, en toen hem gevraagd werd, of hij
zulke woorden had gesproken, deed hij het gewone, wat in
zulke omstandigheden het meest gebruikelijk is : hij ontkende
dit bestaan gehad te hebben. Of de heeren nu andere bewijzen konden aanvoeren, weet ik niet. Ik geloof ook niet,
dat zij zich daarmede moeilijk maakten, Ziende hoe deemoedig
dat manneke voor hen stond, begrepen zij wel, dat er bij
hem voor zijn leven de schrik in zat. En of hij nu al ontkende
of niet, men ordonneerde hem met gebogen knieën en gevouwen handen God en de justitie te * bidden om vergiffenis,
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en te verklaren, dat hem het gesprokene van harte leed was,
welke amende en verklaring hij in juditio g edaan heeft. En
is hem voorts gelast zich voortaan in alle sti lligheid, als een
goed burger toestaat, te dragen, op pijne van anders naar
gelegenheid van der zake gestraft te worden.
Wie eenigszins op de hoogte is van het intieme leven onzer
voorvaderen, zal erkennen, dat Adriaen Adriaensze Puyckpaert er nog al goed af kwam. Och, de burgers der stad
konden veel, heel veel doen, eer het te bar werd. Meestal
werd gewezen op drift of dronkenschap o f j onkheid der jaren,
soms kwam wel eens een oude moeder tusschenbeide en
met een knieval was het afgeloopen. Men boog dan toch
eigenlijk slechts de knieën voor God. Maar we zijn er zoo
zeker niet van, dat de Sluissche visschers er zoo goed afgekomen zouden zijn, indien de heeren van »de Oude en de
Nieuwe Wet" genoemde zeerobben op 's heeren gevanckenis
hadden weten te krijgen.
Doch, nu we ons zoo in het jaar 1609 thuis gaan gevoelen,
eischt de billijkheid, dat wij, voor we weder over Zuid-Afrika
naar ons huidig vaderland terugkeeren, even die Brielsche
heeren leeren kennen. Wat is Paul Kruger zonder zijn Boers,
wat was Johan van Oldenbarneveld zonder zijn Regenten ? En
bijna op geen beter oogenblik kan ik ze aan u voorstellen.
Want ge zult hen zien worstelen om hun stad er boven op
te brengen en de middelen leeren kennen, welke zij meenden
te moeten toepassen om haar bloei en welvaart te doen
wederkeeren en, kon het zijn, te vermeerderen. Ging Johan
van Oldenbarneveld van de stelling uit : »wat God de Heer
zegent, moogt gij niet tegenhouden", de Brielsche regenten
hadden de energie deze stelling om te keeren en de proef te
wagen, of dat, wat men niet tegenhield, door God gezegend
zou worden. Men ging in die dagen niet met de handen over
elkaar, op Gods zegen zitten wachten ; men aarzelde niet
die af te dwingen, waarvan immers in het Evangelie voorbeelden waren 1
Reeds den 26en Juli 16o8 was het ter sprake gekomen,
maar den i I en Maart 16o9 werd het eerst met ronde woor-
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den erkend, dat het slecht stond met deze stad, en werd er
gesproken van haar »sobere" nering, waarvoor alle middelen
in het werk moesten worden gesteld, om die niet geheel te
doen verloopen.
Nu zal men, denkende aan de kwestie met Maassluis, vermoeden, dat de stedelijke regeering alle mogelijke vormen van
protectie toe ging passen, en er vooral zorg voor ging dragen
op alle mogelijke wijzen geld in de stedelijke kas te doen
vloeien, of, om mij voor die dagen juister uit te drukken, de
stedelijke inkomsten te doen vermeerderen. En zie, geheel
het tegenovergestelde was het geval.
Had men den 26en Juli 16o8 den tol op de versche visch
afgeschaft, onder de expresse bijvoeging »tot verlichting van
de visscherij," men zou dit nog een proef kunnen noemen,
omdat er verder in deze resolutie staat, dat, zoo men ziet
dat de nering erdoor aanwast, men in den toekomenden tijd
ook zal letten op het afschaffen van den 4oen penning op de
tonnenvisch. Doch den i I en Maart 1609 is er nog geen
schijn of schaduw te bekennen, dat de stad begint te floreeren. Integendeel.
In plaats van nu den eersten inzet terug te nemen, uit
vrees van met dezen nog veel meer te verliezen, gaat men
onversaagd op den eens ingeslagen weg voort. Ik kan heel
die lange resolutie hier niet teruggeven ; ik deel u slechts
mede, dat al de bepalingen waaronder de visscherij in Den
Briel meer bezwaard mocht zijn dan in andere plaatsen, afgeschaft werden : de floste penning, de impositiën van het kaai-,
het kerke-, het St. Jansgeld. Maar behalve dat stelde men
premiën vast voor ieder vreemdeling of ingezetene, die een
buis of boot te water bracht; 200 gld. voor een boot boven
de 30 last, 50 gld. voor een kleinere, mits men zich verbond
zes jaar van hier te blijven varen. En wie uit den vreemde
kwam, werd alle mogelijke tegemoetkoming geschonken : vrije
erven om er huizen op te bouwen, acht jaar vrij van verponding, van schutterij en van burgerwacht.
Men krijgt schik in zulk een worsteling met het lot. Maar
men vraagt zich af, wat diezelfde energieke persoonlijkheden
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gedaan zouden hebben, als al deze middelen. viel hadden gebaat, als de stad toch nog achteruit was blijven gaan.
En zie, het antwoord is er.
Want, in weerwil van al deze kranige maatregelen, nam de
bloei der stad niet toe. En daarom kwamen de heeren den
1 oen November 16o9 bijeen om over deze aangelegenheid te
raadplegen.
» Alzoo op den i i en Maart i 6o9 voorleden genomen was
zekere resolutie om de nering binnen dezer stede te begunstigen zooveel doenlijk is, en dit tot nu toe zooveel niet
heeft uitgewerkt en zooveel gevolg gehad als men gewenscht
had en ten dienste van de stad vereischt werd, zoo is, om
de zaken te hervatten ...."
Juist, dat was het waarin onze kloeke vaderen uitmuntten.
Hervatten, opnieuw aanpakken, niet opgeven, totdat 'de goeie
God zelf zei, dat het onmogelijk was ; driemaal door het ijs
naar het Noorden gaan en in dienzelfden tijd naar het Zuiden
en naar alle deelen der wereld ; volhouden, koppig .. , maar
met de koppigheid van een hoofd, dat denken, gelooven,
hopen kon, dat middelen kon vinden, waar geen middelen
meer waren. " Ah ja ! men heeft ons Chineezen genoemd.
Chineezen waren we toen. Lieden, die overal waren, te taai
om uitgeroeid te worden door tyrannen of natiën ; lieden,
die door niets werden tegengehouden of vermoord, door geen
ijsvelden of gloeiende woestijnen, door geen aarde en geen
zee, ja, om het eerlijk te zeggen, door geen hel en geen
hemel ...
De heeren van Den Briel wijzigden hun resolutie. Wie
nieuw liet bouwen of nieuw gebouwd van buiten invoerde
een haringbuis van 30 last en daarboven, zou een subsidie
van 700 gld. genieten, een van 28 tot 30 last 500 gld., van
20-28 last 200 gld., mits zij de geheele teelt bleven varen,
en ankers, zeilen, alles wat tot het loopende en het »legerwant" zou behooren, in Den Briel kochten. En als er iemand
een oude haringbuis van deze stad wilde doen varen, kreeg
hij de helft van bovengenoemde subsidiën. Men moest zich
verbinden zes jaar in deze stad te blijven; zoo niet, dan zou
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men onder zekere bepalingen het geld moeten terugbetalen,
doch slechts naar advenant der jaren, dat men gevaren had.
Verging het schip, dan vroeg de stad echter niets terug.
Tegelijkertijd werden voor de zoogenaamde kleine visscherij de
meest gunstige bepalingen gemaakt, wat aanbelangt den
afslag. Zoo ongunstig stond het met de stedelijke financiën,
dat de stad na eenigen tijd op het besluit aangaande den
afslag voor een wijle moest terugkomen; doch dit was werkelijk alleen door den nood gedwongen.
De gevolgen konden bij zulk een wijze van handelen niet
uitblijven. Reeds den Sen December leest men van een
compagnie schepen, en, in denzelfden royalen geest voortgaande, stelde de Magistraat de nieuwe kamer in den Doele
aan den President en de boekhouders dier nieuwe Compagnie
beschikbaar voor de vergadering en voor wat ze maar wilden.
Den 20sten Januari 1610 wordt op verzoek der Compagnie die, zooals we nu vernemen, uit zes haringbuizen bestaat besloten, dat men van de Kaaibrug een ophaalbrug zal maken
om er gemakkelijker de schepen door te laten gaan, dat men
de haven bij den Papiermolen zal laten uitdiepen en uitbaggeren, maar dat men nog in bedenking wilde houden om
den wille der groote onkosten om eenige kaaien en straten
te maken. Den 22en October I 6 I O werd alweer toegestaan
op de kaai een hang te stellen om er de netten op te drogen.
In één woord, al wat de regeering doen kon, deed ze, en we
zien, dat heel haar wijze van doen het tegenovergestelde van
protectie ... en toch protectie was.
Doch niet alleen ten opzichte van de visscherij ging de
Brielsche regeering op deze wijze te werk. Wie het plan
had zich hier te vestigen, zooals b.v. den 2en Juli 1611 de
Delftsche boekverkooper Jan Claeszoon, werden niet alleen alle
mogelijke vrijheden toegezegd, maar hem zijn transporten
terugbetaald, wat in dit geval niet weinig was.
Maar waar zou ik eindigen 1 Ik mag eenvoudig hier niet
in plaatselijke bijzonderheden afdalen. Laat ik dan nog maar
één voorbeeld noemen, dat ieder, die weet hoe nog in deze eeuw
Den Briel naijverig is op het veer naar Maassluis, pakken zal.
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Om er toch maar voor te zorgen, dat Den Briel op de
wekelijksche marktdag zoo gemakkelijk mogelijk te bereiken
was, werd den toen Mei 161 I bepaald, dat ... ja, vergun mij
hier in zake het veer, waarover nog zooveel jaren niet geleden, een belangrijk proces gevoerd is, dat alle instantiën
doorloopen heeft, en waarin men dus gewoon geworden is
alles letterlijk terug te geven,. hier even van mijn goede
gewoonte af te wijken, en de resolutie in de schrijftaal van
haar tijd terug te geven.
Er werd dan geresolveerd »dat een ijder op d'ordinaris
weeckmerct 't geheele jaer deur sal mogen comen met sijne
coopmanschappen van alderleij bestiaelen, terwe, greijnen,
gansen, hoenderen niet uijtbesondert met alsulcke schepen én
schuijten alst henluijden gelieven ende goetduncken sal, ende
d'voors. coopmanschappen, coopluijden ende passanten brengen en vervoeren sonder aende veer ofte merctschepen verbonden te zijn, alles in conformiteyt van de gedructe billetten
allomme aengeslagen." i)
Nu trekt onze pen onwillekeurig weder naar Oldenbarneveld heen, nu kunnen we haast niet nalaten hier even te
wijzen op den man, die, zooals wij u konden mededeelen,
zoo eigenaardig zijn leer omvatte in de woorden : »wat God
de Heer zegent, moogt gij niet tegengaan." En als ' wij nu
niet nadenkend het opschrift aangezien hadden, dat wij zelf
boven dit opstel plaatsten, zouden we niet kunnen nalaten te
spreken ... te stamelen dan, van den man met zijn Nederland
als porto-franco, zijn Oost-Indië met havens, die voor alle
andere natiën gesloten waren, en zijn exclusieve Compagnie;
stamelen van den vrijhandelaar, die geen doctrinair was.
Maar over dit machtig ontwerp heenglijdende, zouden we
Oost-Indië willen inkrimpen tot Maassluis en de Indische zee
tot de rivier de Maas met het aan Brielle toegekende privii) Dit, evenals al het voorgaande, is ontleend aan »het Memoriael Bouck der
Stede van den Brielle, deel vijf (t Oct. 1597 -20 Sept. 1613). Bij het teruggeven
heb ik wel de stadhuiswoorden vermeden en de tegenwoordige spelling gebruikt,
maar zooveel mogelijk de constructie bewaard, die aan de meeste geschriften uit
dien tijd zulk een eigenaardige bekoorlijkheid bijzet.
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legie van betonning en wat dies meer zij. En als we dan ons
Vaderland deden inkrimpen tot Den Briel, zouden misschien
de handelingen der Brielsche regenten als die van Oldenbarneveld in het klein, door u in een ander en mocht
het zijn
beter en juister licht worden beschouwd.

SCHETSEN
DOOR

A. ALETRINO.

EEN LIEFDE.

Voor Louis Harts.
Na 't eten waren we voor 't hotel gaan zitten in de schemerkoelte die op begon te duisteren uit den heenlevenden dag.
Boven de lood-doffe aarde steeg een langzaam-zuiverende
frischheid door het broeiig-loome drijven van de athmospheer,
een ijle voeling van vocht die geleidelijk de matte drukking
van de zonlooze daguren heen-levendigde, een opwakend
helderen uit de droomende lamheid waarin alles had gedommeld beweegloos en mat. Rondom hoogden de donker-zware
bergen vast tegen het laat-nawittend schijnsel van de lucht,
een diep-geheimende glooiing van fluweele zwartheid waarin
even sterrend een klein lichtje begon te prikken, alleen,
onbewegelijk starend tusschen de ineendoezelende boomen.
En alles was stil, een wijd-omruimende stilte waarin zacht,
gestadig het ruischen van 't water suisde, altijd voort, weg
in de dichte donkerte tusschen de hard-hooge oevers, onzichtbaar stuwend het klaar-weeke geluid in den stijgenden nacht,
altijd voort, altijd voort.
Wij waren de eenige in het hotel, een vreemd-bijeen gevonden troepje van menschen toevallig hierheen gedwaald,
een schilder met zijn vrouw, een doctor die nieuwe frischheid zocht in het ongeweten dorpshotel van 't heenvergeten
plekje, een schrijver met zijn vrouw en zijn schoonzuster,
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dadelijk vriendend met elkaar in het dagelijksch, wêerkeerend samenzijn. En als eiken avond begon 't gesprek
over wat ieder dien dag had gedaan, ongemerkt uitwijdend
over alles wat opnevelde in onze uitgemoeide hersens. En als
eiken avond ratelde het praten van den schilder over ons
heen, wild-heldere woorden van paradox-lijkende gedachten,
waarin het zachte antwoorden van een vrouwestem bedaarde,
of een plotseling uitklinkend lachen rolde.
Alleen de doctor had nog niets gezegd en zat zwijgend
te trekken aan zijn sigaar, die een klein, telkens voor-rossend
lichtje schijnde in 't donker. Toen vroeg op eens een van
de dames : »bent u niet wel doctor dat u zoo stil bent, u
zegt niets?"
Hij schokte op uit zijn peinzen en zeide langzaam : »neen
mevrouw ik ben heel wel, ik luister maar. Ik voel me van
daag een beetje somber, ik kan niet goed tegen zoo'n warme
broeiende dag met een bedekte lucht, 't énerveert me en ik
voel me altijd melancholiek als 't zoo klam en rustig is buiten.
En nu juist komt me door dat zeggen van onzen schilder,
dat alle gevoel egoïsme is, een verdrietigheid in mijn gedachte. Ik weet niet waarom ik juist van avond er aan
denk, 't loopt soms zoo raar in je hersens. 't Is misschien
omdat ik al den heelen dag zoo verdrietig en nerveus voel.
Daarom zat ik daareven zoo stil. Maar ik ben anders heel wel."
En antwoordend op het vragen wat die verdrietigheid
was, zeide hij : »och 't is geen geheim, jelui mogen 't wel
weten, maar je moet er niet om lachen wanneer ik 't verteld
heb. 't Is eigenlijk een gekke historie, waarom ze me zoo
altijd is bijgebleven weet ik niet, ik geloof omdat 't de
eenige niet egoistische vrouwen-liefde in mijn leven is geweest. Ik ben nog ongetrouwd, ik geloof niet dat ik ooit
zal trouwen, ik begin zoo langzamerhand oud te worden,
en heusch, wat ik rond me heb gezien van andere huwelijken,
behalve de twee hier naast me, heeft me niet verlangend
gemaakt om te trouwen. Zie je, ik heb dikwijls een vrouw
kunnen vinden, ik heb dikwijls genoeg een vrouw ontmoet
die me lief zou hebben, maar altijd vergelijk ik die liefde
4
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met die eene die ik heb gezien toen ik nog jong assistent
was in het gasthuis, en toen een van mijn patiënten verliefd
op me was.
» Ik had haar 't eerst gezien op de polikliniek, 's morgens om
acht uur. Een beroerde winter-ochtend met mist en somber
licht, een vervelend gevoel van vroeg uit je bed te moeten,
't waren de ellendigste uren uit mijn assistent-schap, die ochtendpoliklinieken. Later als de boel eens aan den gang was dan
ging 't wel weer, maar dat beginnen, dat inkomen in de
sombere wachtkamer die al propvol was van misère, 't gaan
zitten in de doctors-kamer, een ellendig hok met grijs-smerig
bovenlicht, waar altijd 't gaslicht nog moest branden tot 't
heelemaal dag was en dan dat wezenlooze eerste inschrijven
van de nieuwe patienten. Wanneer dat eens was afgeloopen
en je begon met ze een voor een te onderzoeken, dan liep
't van zelf en dan voelde ik ook langzamerhand mijn verveling
heendrijven ; tegen 't midden van de kliniek was ik weêr de
oude en voelde me als andere dagen.
» Ik zat er altijd met den anderen assistent, en we namen om
de beurt een nieuwen patiënt, nu eens twee mannen die tegelijk
binnen kwamen, dan eens twee vrouwen. Soms nam een de
mannen voor zijn rekening, de ander de vrouwen ; die andere
was ik meestal, ik vond 't altijd veel prettiger om vrouwen te
behandelen. Hij vond mannen plezieriger, dus 't ging heel
goed. Dien ochtend had ik weer de vrouwen en er kwam een
klein, kromgegroeid jufferje voor mijn tafel, een juffie van een
jaar of zeven-, acht-en-twintig, een vreeselijk navrant vervormd
lichaampje met de gewone ellendig-onderworpen oogen van
dat soort schepsels, die hun heele leven zijn bespot en uitgelachen. Ik herinner me niet meer waarover ze klaagde,
wel weet ik dat ik haar zei om achter het scherm te gaan
en zich uit te kleeden en me te roepen wanneer ze klaar was.
En ik vergat haar heelemaal in het komen en gaan van
anderen. Toen alles was afgeloopen, vond ik haar stil zitten
op een stoel met haar kleeren half uit, angstig in elkaar gekromd met een gloei-rood gezicht. Zij had me niet durven
roepen, zei ze. Ik onderzocht haar, ze was vreeselijk zenuw-
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achtig en beefde aan al haar leden. Toen ik gedaan had,
ging ik naar de tafel terug om haar een recept te schrijven
en zij kleedde . zich weer aan. Zij had een hartkwaal, een
hartkwaal die we als jong assistent een mooi geval noemen
en waarom je jaloersch op mekaars patiënten bent. Ik zei,
dat ze over een dag of veertien maar weer eens moest terug
komen en ik weet niet waarom, maar voor ze wegging gaf
ik haar een hand en liep een eindje met haar meê den gang
door. Ik dacht heelemaal niet meer aan haar toen ze veertien
dagen later weêr voor me stond. Zij zag er heel anders uit,
't viel me dadelijk op, iets fleurigs in haar uiterlijk, iets van
een paar kleuren op haar hoedje en haar manteltje was ook
veel netter. Zij had nog altijd dezelfde klachten en ik gaf
haar weêr een recept en bestelde haar over acht dagen terug.
Toen ze weer kwam was ze nog fleuriger als de vorige keer,
iets vroolijks, een soort navrante coquetterie in haar bewegingen en iets lief lachends in haar arm, blauwig gezicht.
De pijn in haar borst was weêr erger geworden, 't was zoo
erg, klaagde ze, dat ze bijna geen adem kon halen. En toen
zei ik haar om weêr achter het schot te gaan en zich uit te
kleeden. Nu riep ze me dadelijk en ik vond haar heelemaal
uitgekleed, wel nog even zenuwachtig als den eersten keer
maar toch iets vrijmoediger. 'T was niet zoo goed met haar
als de vorige maal, ik onderzocht en onderzocht nog eens
en nog eens, 't was moeielijk, want ze was zoo verschrikkelijk
nerveus en hijgde zoo erg, dat ik bijna niets kon hooren.
En op eens, terwijl ik me voor haar buig om haar hart nog
eens te luisteren, voel ik dat ze me een zoen geeft in mijn
hals. Ik schrok wel even, maar ik deed of ik niets had
gemerkt ; wanneer ik 't gemerkt had, had ik mijn waardigheid
moeten ophouden en haar streng de deur moeten wijzen;
je staat als doctor veel te hoog, zeggen ze, om dergelijke
familiariteiten te verdragen.
Toen ik opkeek was ze lijk-bleek geworden, een weeke
schudding van haar hart schokte haar heen en weer van
zenuwachtigheid. Ik zei niets en ging naar de tafel, ik dacht
er over om haar te zeggen dat ze t'huis moest blijven en
;
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haar eigen doctor laten komen, maar toen ze voor me kwam,
klein, nog meer in elkaar als anders met een beroerd, pijnlijk,
angstig staren uit haar moewe oogen, toen had ik er den moed
niet toe, en ik bestelde haar terug over een paar dagen, dan
kon ze opgenomen worden. Ik had een stille hoop dat ze
naar een andere afdeeling zou gaan, ik hield haar bewijs-kaart
in om te beletten dat ik haar zou krijgen. En toch, er was
z66 iets beroerds in haar weggaan, iets z66 verdrietigs in haar
zeggen : dag doctor, dank u wel, iets zoo ellendigs in haar
laatste kijken toen ze bij de deur was, dat ik zonder 't te
willen mijn hand weer uitstak. 'T was een zeldzame handdruk dien ik van haar kreeg, ik heb 't den geheelen dag nagevoeld en zag haar telkens weer voor me zooals ze klein,
nederig en weinig bij de deur stond. Misschien was er ook
een beetje ijdelheid bij ; hoe weinig een vrouw ook is en hoe
leelijk, een man is mal genoeg om trotsch te zijn wanneer
hij ziet dat hij indruk heeft gemaakt. Den volgenden dag
dacht ik er niet meer om.
»Een paar avonden later kom ik op mijn zaal de avondvisite maken toen de hoofdverpleegster naar me toe komt
en me zegt dat we een nieuwe patiënte hebben opgenomen,
een van de polikliniek. Ik kon heelemaal niet denken dat
zij 't was, ik dacht niet meer aan 't heele menschje, en
jawel, daar vind ik haar te bed, zacht hijgend en met
groote oogen kijkend naar mijn dichtbij komen. Zij stak
even schuw haar hand onder 't dek van daan, ze was
schor van zenuwachtigheid en ik vond 't maar beter haar
rustig te laten liggen tot den volgenden dag tot ze wat , op
haar gemak was gekomen. Toen ik haar onderzocht was ze
veel erger geworden, waar die snelle ruïne van daan kwam
kon ik niet begrijpen, 't was of ze in die paar weken van
binnen was uitgevreten door een onzichtbaar beest dat ik
hoorde snorren in het jachtend trillen van haar hartslag. Zij
had koorts en was jammerlijk verzwakt.
»Toen begon een reeks dagen van wanhopige melancholie,
een rij dagen waarin ze altijd maar stil lag en zonder beweging, dof, zonder spreken; alleen wanneer ik de visite
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maakte leefde ze een beetje op, en keek me aan met groote,
droog-huilende oogen. En dan zakte ze weer in mekaar tot
ik 's avonds terugkwam. Soms ging ik bij de nachtvisite nog
even naar haar bed. Dan lag ze nog als 's morgens, klein,
verdwijnend in het groote bed, zacht te sluimeren. Wanneer
ik bij haar stond werd ze altijd wakker en dan in het
schemerdonker durfde ze haar hand boven het dek steken
en dan hield ze mijn hand vast ; ik durfde ze nooit terug
te trekken.
Langzamerhand werd ze beter. Ze kon nu opzitten in
haar bed, haar arm, mager lijf gesteund tegen een paar
kussens, en kon met me praten wanneer ik de visite maakte.
In 't begin was 't heel goed tusschen ons beide maar langzamerhand begon ze iets stugs te krijgen, iets terughoudends en eindelijk zei ze niet meer tegen me dan wat
noodig was ; wanneer ik wel eens probeerde een aardigheidje tegen haar te zeggen draaide ze haar hoofd om en
wilde me niet meer aanzien. Bij de nachtvisite vond ik haar
altijd wakker liggen kijken ; maar wanneer ik naar haar bed
ging dan kroop ze onder dekens en wilde ze me niet zien.
Ze werd hoe langer hoe onvriendelijker tegen me. Ik begreep
er niets van, want ik was nog net zoo tegen haar als den
eersten dag. Toen op een avond vertelde de hoofdverpleegster
me onder 't napraten op de gang de oorzaak : ze was verliefd op me, de patiënten hadden 't gemerkt en hielden haar
er mee voor de mal, de verpleegsters wisten 't en lachten
met elkaar er om, en wat 't ergst was, ze was vreeselijk
jaloersch omdat ik met andere patiënten even vriendelijk was
en net zoo lang en langer soms met andere patiënten bleef
praten als met haar. Dan was er den heelen dag geen woord
uit haar te krijgen, vertelde de hoofdverpleegster, en was ze
onhandelbaar. Dan kon ze heele middagen liggen huilen of
ze was woedend, doodstil met een paar diepe, scherpe oogen.
» 't Was een raar geval en ik wist niet wat ik er mee moest
doen ; haar wegsturen kon ik niet en wilde ik ook niet, 't
zou te wreed zijn geweest. 't Ergste was dat ongemerkt
iedereen 't begon te weten, de verpleegsters hadden 't mis-
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schien verteld, misschien de andere patiënten, en ik werd er om
belachen aan tafel en wanneer ik een verpleegster ontmoette
in den tuin was 't me of ik een spottend lachje om haar mond zag.
»Toen heb ik er lang over loopen denken wat 't beste
was om te doen : ze zou nooit beter worden, dat wist ik
zeker, ze zou nooit weer 't gasthuis uitgaan, ten minste
levend, dat wist ik ook, ze had nog maar een paar maanden
te leven. En toen ben ik erg goedig tegen haar geweest,
ik bleef heel lang met haar praten 's morgens en wanneer
ze boos op me was omdat ik geen tijd had om lang bij
haar te blijven dan ging ik 's avonds naast haar bed zitten
en maakte allerlei gekheid met haar. Dan schoof ze voorzichtig de hand in de mijne en streelde zachtjes heen en
weêr onder 't praten. Soms bracht ik haar bloemen mee,
't kon me niet meer schelen of ze me uitlachten ; 't was
te navrant, die stervende liefde.
» Op een nacht stond ik weer naast haar bed, ze had op
me gewacht, 't was al laat toen ik op de zaal kwam, en
terwijl ik me over haar heen boog om haar zachtjes goeden
nacht te zeggen, keek ze eerst schuw heen en weer naar
de patiënten die naast haar sliepen en pakte ze op eens mijn
hoofd vast en zoende ze me een langen, innigen zoen, op mijn
mond, een volheid van diepe liefde, zooals geloof ik nooit
een vrouw me in mijn leven zal zoenen. En toen barstte
ze op eens uit in een zenuwachtig snikken. Wist ze dat ze
zou doodgaan ; voelde ze 't navrante van nooit te zijn lief
gehad, of was 't dankbaarheid dat ik de eenige en eerste
man was die niet om haar had gelachen en goed voor haar
was geweest ? Ik weet 't niet, ik heb er nooit naar gevraagd.
» Korten tijd daarna is ze gestorven, een nacht dat ik niet in
't gasthuis was, plotseling, in een snel-opknijpende benauwdheid. Toen ik den volgenden avond terug kwam was ze al
van de zaal weggedragen naar den kelder. De hoofdverpleegster zei me dat ze een vlecht van haar haar had afgeknipt voor me, dat had ze haar allang te voren moeten beloven. Ik heb die vlecht nog en bewaar die bij alle andere
beroerdheden uit mijn leven,
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»En ik ben den volgenden dag naar de anatomie gegaan
en heb haar zien liggen op de tafel, onder 't hooge witte
licht van de stille zaal en ik heb alleen staan staren op dat
arme misvormde lichaam, en heb zachtjes gestreeld over
haar bleeke wangen, ik haar eenige liefde. En ik heb voorzichtig 't doodslaken over haar heen gespreid, voorzichtig
en langzaam ; niemand had 't beter kunnen doen, ze had
me heel lief gehad. En toen ik weer in mijn kamer was en
ik haar vlecht uit 't papier rolde toen voelde ik langsaam
hooger kroppen het huilen dat in mijn keel stikte over de
groote, wijde misère van het leven, de enorme ellende van
het bestaan waarin zoo'n schepseltje wordt geboren en leeft
zonder vreugde, zonder licht in de donkere geheiming van
haar noodzakelijk mee-zijn."
De doctor zweeg. Buiten in den luw-koelen zomernacht
ruischte het water voort, altijd voort, een weemoedige weving
van week-fluisterend geluid door de hooge rust. Een tijdlang
bleven we stil. Toen fluisterde een van de dames voor zich
heen, schor-sprekend van ingeknepen huilen: »ze is tenminste
een korten tijd heel gelukkig geweest. Dat is al veel in het
leven."

EEN LEVEN.
Toen zij op haar kamer was liet ze zich neerzakken op
een stoel en bleef zij moe zitten zonder haar hoed of mantel
af te doen. Zij was buiten adem van het trappen klimmen,
drie hoog, en voelde haar hart bonzen in haar borst. Den
heelen dag had zij al een gevoel van loomheid gehad in haar
beenen, een zwaarte die haar stappen moeilijk maakte, en die
haar al van 's morgens dat zij was uitgegaan had laten verlangen om te zitten. Maar zij had doorgesleept den heelen
dag, van les tot les, en eindelijk na de laatste was zij naar
huis gelangzaamd, op straat al met angst denkend aan de
hoogte die zij zou moeten klimmen voor zij op haar kamer
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was. En zij bleef machteloos zitten voor het half opgeschoven raam, zonder gedachte,. zonder kracht om zich uit te
kleeden en haar huishoudentje te doen zooals eiken dag.
Zij woonde alleen, een voorkamer en een alkoof; de
kamer had een wijd uitzicht over het breede water met aan
de overzij groene weilanden, eene groote, ruime kamer die
ze had gehuurd om de mooie vlakte waarover ze heenkeek
maar die te koud en te groot was voor haar alleen zijn.
Daarom had zij de alkoof genomen voor zitkamer, een kleiner
gezellig vertrekje met een breed raam naar het Oosten waar
den halven dag de zon lichtte, met een verdere ruimte naar
den horizont, een strook van het donkere water met dwarsheen ver-voorthelderende gras-velden en heel schemerig in
wijkenden afstand de mistige horizont die neerschuinde over
de onzichtbare zee. Zij woonde er al jaren, zij was er oud
geworden ; ze was nu vijftig jaar, zij had er haar eentonige leven
door-geëenzaamd van haar dertigste af. Familie had zij niet,
zij was alleen, heelmaal alleen ; de eenige menschen die zij
sprak waren haar buren en haar leerlingen die ze pianoles gaf. Zij kon zich bijna niet herinneren dat er nog een
tijd in haar leven was geweest die zij anders had geleefd;
't leek haar of zij altijd daar had gewoond, of zij nooit jong
was geweest of zij altijd dezelfde was gebleven van haar
eersten dag af tot nu.
Toen haar ouders leefden had zij in het andere gedeelte van
de stad gewoond ; zij waren gegoede burgermenschjes die haar
hadden opgevoed met een vaag gevoel dat zij een dametje moest
worden ; zij was op school geweest tot haar zestiende jaar en
had les gehad in teekenen en pianospelen. Zij hadden altijd
hoop gehad hun dochter goed getrouwd te zien ; maar de
jaren waren over haar heengegaan zonder dat er een geschikte man was gekomen ; die haar wilden, vonden de ouders
niet hoog genoeg en de mannen die zij wenschten wilden
haar niet. Op haar dertigste jaar stond ze plotseling alleen,
haar ouders stierven kort na elkaar en ze had maar weinig
gevonden na hun dood om van te kunnen leven. En toen
was 't misère-bestaan begonnen van lessen geven voor weinig
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geld, een kunst-beunhazerij om in het leven te blijven, een
dagelijksch weerkomend getob met onwillige leerlingen die
moesten piano-spelen om hun opvoeding te voltooien, een
leven van ellende, grofheden van ouders die ze moest verduwen, en die haar lieten voelen dat zij de mindere was die
van hen moest leven, een bestaan waarin ze telkens zag
dreigen 't ophouden van de weinige tien-stuivers lessen die ze
had en den tijd dat ze alleen zou zijn, zonder iets waarmee^
ze haar leven zou kunnen rekken.
En haar dagen waren regelmatig heengeschemerd zonder
wisseling, zonder verandering, de eene dag na den anderen, zonder licht, zonder vroolijkheid. In de geregelde
sleur van haar leven waren maar een paar ongeregeldheden gevallen : een verhuizing van het benedenhuis naar
de kamers waar ze nu woonde, een jaar of vijftien geleden, en een klein erfenisje dat ze kort daarna had gekregen
van een oom, een broer van haar vader dien zij nooit had
gezien en die nooit bij haar ouders was thuis gekomen. Zij
wist niet eens dat de man bestond. Daarna was haar leven
weer gegaan zonder eenige wisseling, zonder eenige verandering van sleur.
Zij was er aan gewend geraakt en dacht er nooit aan, dat er
andere levens waren, dat er menschen waren, die een ander bestaan doorgingen. Zij leefde .van den eenen dag naar den anderen,
zonder verder zien ; een toekomst had ze niet, wat verder
geheimde dan morgen bestond niet voor haar eentonigheid ;
zij deed morgen wat ze van daag deed en wat ze gister had
gedaan, regelmatig, 't zelfde. 's Morgens vroeg stond ze op
en maakte haar kamer in orde, ze haalde 't bed af, stofte de
meubelen en maakte den boel geregeld voor wanneer ze t'huis
zou komen. Dan ontbeet ze even, altijd 'tzelfde, een kopje
thee en een boterham en ze ging de deur uit naar
haar lessen, den heelen dag op straat, en kwam weer
thuis en dan bleef ze op haar kamer bezig met huishoudwerk, naaien en verstellen van haar kleeren, een handwerkje maken voor de oude meubelen, 's winters bij de
warme kachel, 's zomers bij het open venster; zij las een
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beetje en dan ging ze slapen. Alleen haar lessen veranderden,
er gingen leerlingen weg, andere kwamen er bij, een ongemerkte wisseling in haar omgang ; maar de groote egaalheid
bleef voor haar zien in de weinige verandering van klanken
en geluiden en woorden die ze om zich heen luisterde. En
in de gewoontesleur van haar dagen bleef haar gemoed egaal,
zonder verlangen, zonder behoefte naar iets anders, een denkeloos meegaan in het moeten van haar lot waaraan niets
kon veranderd worden. Zoo had ze al jaren geleefd.
Nu, terwijl ze zat uit te moeien voor het venster, voelde ze
pas hoe mat haar lichaam zwaarde, hoe loom ze den heelen
dag was geweest. En nu pas kwam 't tot haar bewustzijn dat
't haar denken was dat haar zoo ellendig had laten moeien met
haar lichaam ; 't was niet enkel haar lichaam, haar hoofd voelde
zwaar van matheid. Nooit had ze zoo vreemd gevoeld, iets
vaags verdrietigs in haar borst, iets onduidelijk-verlangends
naar een onbekend iets dat een mooiheid zou lichten om haar
heen. Nu pas herinnerde zij zich hoe ze dat gevoel had gekregen onder 't loopen langs de stille schaduw-grachten, een
verademing van rustige frischheid zonder het zon-droog-stoffige
gewoel der straten, een vredende kalmte buiten het roesemoezig
herriën der voortjachtende menschen rondom. Zij had heel
langzaam geloopen onder de hooge boomen waaraan de lichtdun-groene knoppen begonnen te schemeren. Zij had geluisterd
naar het zachte tjilpen van vogels die telkens even kort donkerden tegen het teere blauw van de lucht en een weekweemoedig verdriet was in haar opgetreurd, een neiging om
niet terug te gaan naar haar eenzaamheid waar alles was
zooals jaren geleden, een langzaam opdroomende lust anders
te leven dan tot nog toe.
En ze was teruggekomen op haar kamer waar niets was
veranderd, waar alles was zooals ze 't al jaren wist, in de
duistere schaduwing van den middag, een melancholiek,
zonloos licht, waarin de oude meubelen beweegloos sliepen, kleurloos en dood. Buiten blikkerde de hooge zon
een wit, warrelend licht over het voortzilverend water, waarachter de weilanden dun-groen strekten naar den onzichtbaren,
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mistigen horizont, helder lichtend de klomp-warrelende huizenmassa van de stad, waaruit de torens grijs-blauwig spitsten
omhoog, dicht bij twee slanke naast elkaar waartusschen het
leien kerkdak blauw glansde, verder daarachter een breedhoekige waarboven een gouden weerhaan glom, heel ver
achteruit boven de wijkende daken-snijding, scheef na elkaar,
onduidelijk lijnend tegen de dampige lucht hooge koepels van
gebouwen, stil, rustig uit het luide stads- leven beneden. En
de roezing van het groote rondgaan der stad nevelde in ijle
wolken omhoog naar het venster, onduidelijke klanken van
ver geluid waartusschen helder van onder de diepte van het
venster de menschenstemmen galmden uit de leege straat.
Zacht, met weeke zuchten suisde de wind door den geopenden
raamkier, een teere lentelucht mee-zwellend in de kamer, een
zwevenden geur van versch groen waarin een vochtige koelte hing
van 't water waarover de wind streek met donkere rimpeling.
En scherper als toen ze op straat was voelde ze dat vreemde,
onzegbare gevoel optreuren, dat vage verlangen naar iets moois,
zooals ze 't nooit had gehad. Zij wist dat haar werk haar wachtte,
ze had 't bewustzijn dat ze over korten tijd zou berouwen
dat ze zoo niets had uitgevoerd in haar stil zitten, en toch
ze voelde zich onmachtig op te staan en te doen wat ze moest.
Zij bleef kijken naar een paar scheepjes die met wit-heldere
zeilen voortgleden aan de overzij, kleiner en kleiner donker.end boven het zilver-puntend water ; alleen de zeilen lichtten
nog tegen het wit-blauw van den hemel en toen zag zij ze
heenlossen in den horizon. En ze staarde naar een donkere
dooreenwarreling van menschen dichterbij op de kade, een
troep mannen bezig met het uitsjouwen van een schuitenlading, telkens één scherp donkerend in de streep zonlicht op
straat en weer indonkerend in de schaduw van het grijshouten
gebouw er naast. En ook dat hield op, ze zag de mannen
de straat leeglaten achter zich in de zonneruimte die smaller
was gelicht in het heen-schuiven van de zon achter de hooge
huizen, en 't was haar of ze alleen bleef boven de stad, ver
alleen nu er niets meer was om te zien.
Toen op eens opschokkend uit haar zitten liep ze naar
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haar slaapkamer en een tijdje daarna kwam ze terug met
haar oude japon en een boezelaar met naaiwerk om bezig
te zijn wat ze moest. Ze schoof het venster dicht ; 't begon
koeler te waaien over het water en ze bleef weer zitten kijken
met haar werk voor zich in haar schoot, zonder kracht om
te beginnen wat ze had meegebracht.
Geen jaar had ze de lente z66 gevoeld als nu, geen jaar
was ze zoo vreemd in haar denken geweest als dezen dag.
En vroegere jaren kwamen voor haar op, ver geleden tijden
uit haar jeugd toen zij nog bij haar ouders woonde, een kleinziende zonning van mooi licht die in haar voelen een weeke
smart herinnerde van voorbij zijn. Na die jaren had ze nooit
meer geweten wat leven was. Zij sleurde door, 't zelfde, zonder
eenige verandering. Toen zij een meisje was had ze illusies
gehad, even hoog als de burger-omgeving waarin haar ouders
waren, illusies van leven in een eigen huishouden met een
familie om haar heen, een man dien zij liefhad en met wien ze
zou door het leven gaan in een gewone, zacht-gelukkige
vloeiing van haar dagen, terwijl ze haar kinderen zou zien
grootgroeien om haar heen. Hooger had ze nooit verlangd.
Maar ook dat was nooit gebeurd, ze had alleen geleefd ;
vriendinnen waren getrouwd en hadden een huishouden gekregen waarin ze gelukkig waren ; zij alleen was minder geworden, een oude afgeleefde vrouw zonder vooruitzicht, zonder
licht in haar leven.
Eens herinnerde zij zich, eens net in haar jeugd had zij
't gevoeld, de liefde van een man, en nog wist ze niet
zuiver of 't dat echte gevoel wel was geweest. 't Was een
dag van feest, een uitzonderings-dag in de burger-kleine
sleur van hun huishouden, ze waren uitgeweest naar een tentoonstelling waarover iedereen sprak en ze hadden rondgeloopen in het groote gebouw, moe van al het zien en van
de menschen-schuifeling langs hun ongewoonheid. Zij waren
gaan rusten buiten in den tuin waar muziek werd gemaakt,
een troep Italianen die zongen, een zacht-tonend geluid van
innige mannenstemmen, iets droomerig-vloeiends van zonneschijn en gouden licht dat voor haar hooren een vaag-kleu-
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rend beeld luidde van mooi-helderend leven, heel ver, in een
omzwevende wolking van hoog geluk. Tusschen ieder lied
kwam een van ze geld vragen, een donkerziende jonge man,
die. haar telkens wanneer hij langs haar kwam aankeek en
een paar vreemde woorden sprak, lachend tusschen zijn lippen
zijn hard-witte tanden. En zij voelde dat zij telkens rood
werd, moeite doende om het weg te houden voor haar ouders,
en telkens scherper had hij haar aangekeken, vast-starend zijn
oogen naar haar gezicht.
Toen ze weggingen had ze nog even omgekeken naar zijn
staan en had ze gezien hoe hij haar gegroet had, wuivend
een kushand naar haar heen. En in het langzaam naar huis
loopen, naast het praten van haar ouders was zij stil geweest
en had voortdurend gedacht over den vreemden man, den
eersten die lief tegen haar had gedaan en 's avonds toen zij
te bed lag had zij zijn gezicht weêr gezocht in het donker
van haar slapeloosheid. Een paar dagen later had zij hem
weêr gezien, ze was weer naar de tentoonstelling gegaan,
zonder dat haar ouders het wisten, met een vriendin en weer
was hij langs haar gegaan en had - vreemde woorden tegen
haar gezegd, mooi zangende klanken die ze . niet verstond
maar die nazongen in haar denken al de dagen die zij thuis
bleef. En nog eens was ze er heengegaan en ze was gaan
zitten aan de andere zij van het orchest, hij had haar niet
gezien, en ze lette op hoe hij voortdurend rondkeek, loopend
langs de plaats waar ze anders zat en op eens had ze hem
zien schrikken toen hij haar merkte. En weer was hij langs
haar gekomen, anders als de vorige keeren en had niets tegen
haar gezegd, alleen had hij haar strakker aangekeken. En
plotseling was hij heen, ze had hem dien middag niet meer
gezien. Maar toen ze wegging vond zij hem staan bij het
hek en hij had haar een briefje in haar hand geschoven dat
ze had aangepakt, angstig dat iemand 't zou zien, een klein
briefje dat ze voorzichtig in haar handschoen had gekreukeld
tot ze thuis kwam en op haar kamer had gelezen. Er waren
een paar woorden in geschreven, een dag, een uur en een plaats.
Zij had geleefd in een soezing van denken de paar dagen
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die moesten verloopen, twijfelende om te gaan waar hij
zou wachten, haar fatsoenlijkheids-voelen drong tegen haar
verlangen hem weêr te zien en ze was gegaan, zich zelf vertellend dat zij zou voorbij loopen om te zien of hij er was
en hem niet zou spreken. Maar hij was naar haar toe gekomen, moeielijk zeggend een paar woorden die zij verstond
en ze was met hem voortgewandeld machteloos heen te gaan
uit de wolking van zacht-teer geluid die hij nevelde over haar
hoofd. Wat hij had gezegd wist ze niet, maar 't was een zoo
innig geluid, een zoo lief-dwingend vraag-klanken in zijn stem
dat ze was gebleven den heelen middag en ze was van hem
heengegaan toegevend aan zijn vragen om weêr te komen,
een avond dien hij wilde. Hoe ze het gedaan had begreep
ze nooit, hoe ze 't huis was uitgekomen had ze nooit geweten,
maar ze was naar hem toe gegaan en ze hadden samen gewandeld ; hij had haar arm genomen in den zijnen en langzaam
waren ze voortgegaan buiten de stad onder de diepe schaduwing der boomen, alleen, ver alleen. Toen had hij haar gezoend,
nog eens en nog eens en had haar gezegd dat hij haar liefhad; zij had het begrepen uit den klank van zijn spreken, uit
het voelen van den druk van zijn handen.
Daarna had zij hem niet weergezien. Haar moeder was
ziek geworden en ze was thuis gebleven, zij kon niet meer
heenloopen en daarna had ze nooit meer iets van hem gehoord. En haar leven was weer eentonig gegaan bij haar
ouders, de dagen gewoon, de omgeving zonder verandering.
Soms ging ze alleen naar haar kamertje en haalde het briefjee
voor den dag en las 't over en over, nasoezend waar hij was,
of hij nog wel eens aan haar zou denken, of hij zou gewacht hebben op haar weer-koen zoolang hij in de stad
was geweest. Daarna had er niets meer gelicht in haar bestaan. 't Was grijs geworden, gelijk, egaal.
Buiten begon de donkerte op te zweven boven de straten.
De zon was heengedaald achter de stad, alleen een veging
van helderzachte kleuren welfde tegen het blauw van de
lucht. In de buurt begon alles verlaten te worden, de kade
lag leeg uit, eenzaam onder het loopen van een enkelen voort-
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ganger, verder en verder dofden de geluiden heen. Achter haar
in de kamer stond de duisternis dicht-vast, met een vaag schijnsel van licht dat opweefde uit de lantaarn-lichten beneden.
Boven de stad begon een dunne wolking van licht te zweven
over de ineen-klomping der huizen, waaruit de kerktorens hoog,
donker strekten naar de strakker-blauwende lucht. En week, uit
eindeloozen afstand nevelde het geluid omhoog altijd door, vaagwevend naar haar heen een onduidelijken voortgang van leven.
En terwijl ze zat te staren naar de verre heenduistering
van het omgaan der menschen voelde zij een pijn-smartende
weinigheid wrangen door haar denken. Zij was niets in den
grooten rondgang der menschen, niets in haar onbekende
kleinheid tusschen de wijde woeling van het leven, zij had
alleen geleefd, een nietige nutteloosheid onder de stuwing
van vooruit-jachtend samenzijn ; niemand wist haar bestaan
hier alleen boven de groote stad, niemand kon weten dat ze
daar hoog zat boven de breede lichtheid diep beneden haar
wachten op 't eind. En 't was of plotseling voor haar oogen
wegscheurde de dichte lichteloosheid waarin haar dagen hadden
voortgesleept, of op eens scherp tegen de duisternis van den
nacht het heldere licht vlamde waarin zij haar leven zag, haar
kleine doellooze leven zonder nut, zonder belang. En zij dacht
na over de jaren die nog zouden komen, jaren doorgëeenzaamd als de laatsten, jaren zonder wisseling, zonder verschil in
de grauwheid van hun geregelden voortgang. Nooit zou 't anders zijn, ze was te oud, ze was te afgeleefd, ze was te moe.
In de benauwde donkerte van de kamer hing de lucht
lood-dof onder de schemerende zoldering. 't Was haar of een
zwoel-stikkende damping van machteloosheid neerdrukte op
haar lichaam, een slaperig duizelende holheid leegde in haar
hoofd. Zij schoof het venster hoog open, en ademde diep den
zachten lentenacht op die naarbinnen koelde. Ver van over
het water zweefde een frisch-riekende golving van lucht naar
binnen, meesuizend een zachten geur van versch groen, onzichtbaar komend uit den nacht die wijdwelfde over de wijkende
velden. En de stilte stond ruim-uit, een statige, zegenende
stilte, waartegen de stadsgeluiden zwaarder hijgden, moeielijk,
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onrustig opdwalend uit de donkere huizenmassa. De woeling
ging voort, rusteloos voort, jachtend zonder ophouden achter
de klomp-loggende huizenmuur, opstuwend de klanken naar
haar alleen zijn. En luisterend naar de ademing van geheimzinnig leven voelde zij haar eenzaamheid zwaarder dompen
in haar denken, een weemoedig-smartende moedeloosheid
nooit mee te zullen zijn met de anderen.
En een moeheid om langer te kunnen zwaarde over haar
heen, een neerlammende lusteloosheid verder te leven zooals
al die jaren, een benauwende angst voor de dagen die zouden
komen, waarin ze eiken dag zou doen wat ze al zoolang had gedaan, dagen waarin ze geen herinnering zou vinden, geen belofte.
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De nacht stilde voort, zacht, luw-koelend de stads-geluiden
die langzaam heenzweefden naar de hooge lucht. En het stadsleven sliep heen, een donkere rust dekkend over de huizen,
beweegloos en zwaar.
En de ochtend kwam, een licht-helder-zonnende lenteochtend
waarin de stad wakkerde, opvroolijkend het klanken van
uitwijdend leven naar den wind-wolkenden hemel, grooter en
grooter spreidend de galming van geluid omhoog. Het
zonlicht blankte wijder over de stad, wijder langs den blauwteeren hemel ; dichter juichten de klanken op in een verre
spreiding van wolkend geluid, voller jachtte het leven voort,
altijd voort, rusteloos zonder eind.
En de dag waakte heen, moewer loomden de wolkingen
van geluid langs de lucht. ; de zon schoof weg achter den rosdunnen nevel van damp die zacht opmiste aan den horizont.
Wêer kalmde de nacht omlaag, de luwe lentenacht waarin
alles heenzweeg, luidloos en mat, de teere lentenacht met zwevende welvingen van koel frisschenden wind, met droom-geurende zuchten van geheimend leven, ver, ver heen uit de
slapende aarde.
En weer blankte de ochtend op uit de dampige neveling
van den nacht, weer zuiverde de zilver-schitterende zonneglans
langs den dun-mistigen hemel, weer begon het stadsleven. te
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roezen in staagen voortgang, weer waakte het jachtend-rondgaan in de helder zenuwende witheid van den dag.
En de geluiden zweefden door het zwijgend-starende venster,
het licht bleekte in het vertrek over de donker-beweegloose
meubelen.
Hoog-alleen, roerloos sliep zij voort, eenzaam, ongeweten.
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Toen de buren haar in geen twee dagen hadden gezien
kwamen ze op haar kamer. Zij lag dood op de sofa over
het venster. Zij had zich van kant gemaakt.

5

LIMBURG AAN DE LAHN
DOOR

ALBERT VERWEY.

Waar rank en wijnloof rots en burcht begroenen,
En kalm en breed uw gele Rijnstroom reist,
Zag ik op berg, in spoorbaandal, den koenen
Nabouw van burcht en torens die daar rijst.
Niet naar een schoonheid als wij thans haar voelen,
Niet meê in 't landschap als 't ons thans verschijnt,
Maar met verwaand, nabootserig bedoelen
Heeft, dacht ik, hier de mensch 't oud schoon verkleind.
En zonder vreugd om 't leven spoorde ik verder;
De mensch, zei 'k tot mijzelf, doet anders niet
Dan zijn klein zelf in beeld brengen als werd er
Eeuwig wie 't Leven voor zijn Zelf verried.
Toen kwam ik avonds waar de Lahn door velden
Van puinen splijtend 't water landwaarts zond,
De bogen door der brug die steen-stil helden

op al dien storm dien ze eeuwen door doorstond.
En daar ik schreed en naast mij die ik minde,
Twee menschen wij wier elk in éénen tijd
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Van leven 't leven eeuwig vond, en vinde,
Door liefde die elk uur vereeuwigheidt,
Toen zag ik

en de zon die. juist gezonken

Van achter 't veld een laatsten schijn opscheen,
Hing 't laatst en 't liefst daar en onze oogen blonken
(Wij hand in hand verheerlijkt gaand) erheen
Naast brug van steen, maar hoog van steen .daarboven,
Zagen we een kerk, gothiek, uit duitsche streek,
Maar die met brug, stroom, velden en het hoven
Van d'avond één volkomen landschap leek.
Wij liepen stil, wij voelden dat er daden
Zijn die geen tijd, geen oord, geen sterven stoort,
Die de Natuur doet groeien meê en raden
Liet haar geheim waardoor ze altijd bekoort;
Wij voelden dat een ding kan zijn van tijden,
En van éen tijd, maar dat een menschenziel
Kan scheppen ook wat eeuwig wil verblijden,
Als 't maar met de eeuwge schoonheid samenviel
Hij die dit maken deed, hij die dit maakte
En wijl wij 't voelden traden we aan de deur
Waar de een en de andre naar die Schoonheid haakte,
Die meer dan vorm en duurbrer is als kleur
Hij die dit maken deed, hij die dit maakte,
Ridder die 't zwaard, bouwheer die 't maatlood hield
(Zie, op de zuilen daar 's kerks deur in haakte
Lag elks klein beeld geloovig neergeknield)
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Ridder en bouwheer baden dat hun bouwsel
Beeld van de onzichtbre Schoonheid wezen zou,
Dan dat bij zongestraal en starre-flauwsel
Het één zou zijn met hemel en landouw.
En met veld, stroom, en lucht is 't éen gebleven,
En éen met de Eeuwge die elk mensch vereert -Niet wij, o Leven 1 baden ze, en het Leven
Heeft van hen beiden zich niet afgekeerd.
3 Juli '96.

DE FAMILIE VAN DEN FRIESCHEN BOER
DOOR

T. J. DE BOER.

Het geslacht van onzen tijd wordt in veel grooter omvang
dan vroeger door de school gevormd. Nog klein en weinig van
zijn omgeving bewust wordt het kind er heengebracht. Daar
is het een onder velen en met anderen gelijk. Elk kind heeft
er zijn naam, zijn recht, de gelegenheid om zich persoonlijk
te ontwikkelen. Maar alle onder hetzelfde gezag, naar hetzelfde plan, dat, op kleiner of grooter schaal berekend, in elk
geval ver buiten de enge grenzen van familieleven en familiebelang treedt. In de school leert het kind zich voelen als
eenling en tevens als lid van een grooter kring, van volk,
maatschappij, menschdom. En het uitgebreide verkeer en de
verspreiding van allerlei bladen en geschriften zetten voort
wat de school heeft begonnen. Het bewustzijn, in de eerste
plaats tot een familiekring te behooren, wordt al zwakker en
zwakker. Daarom is het van belang, bij het volk te onderzoeken, in hoeverre dit bewustzijn nog leeft en op welke wijze
het zich uit. Ik heb daaraan iets gedaan bij den gezeten
landman in de friesche streek tusschen Leeuwarden en Sneek,
dat is in den zoogenaamden g reidhoek met zijn vee- en zuivelboeren. Wat ik verzameld heb, laat zich zeker, vooral uit
andere friesche streken, nog aanvullen.
De familie van den frieschen boer strekt zich, buiten het
eigenlijke huisgezin, i) niet ver uit. In 't verleden wel niet ver-

r) Familie beteekent in de volkstaal doorgaans vee wanten buiten het eigen gezin.
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der dan tot de grootouders, de levenden. Familieoverleveringen zijn schaarsch en zelden treft men iemand aan, die aan
familiepapieren als zoodanig waarde hecht. Van de overgrootouders kent men dikwijls zelfs niet den naam. In de levende
familie worden graden van verwantschap onderscheiden, en
dat verschil in graad is het best uitgedrukt in den korter of
langer rouwtijd over een gestorven lid der familie. Over
ouders en kinderen, man en vrouw, is er een rouw van drie
jaren. Deze twee gevallen staan gelijk, omdat beide verhoudingen rechtstreeks familievormend zijn. Bij den dood van
broeder of zuster neemt men voor twee jaar, van grootouders of kleinkinderen voor één jaar, van oom en tante, neef
en nicht voor een half jaar den rouw aan. Er zijn ook trappen van zwaren en lichten rouw, maar niet overal gelijk.
Geboorte-, huwelijks- en doodberichten zendt men nog aan
neef en nicht (cousin en cousine). Zulke neven en nichten,
vaak zijn 't schoolkameraden, beschouwen - zich zelf in den
eersten tijd als naë familie ; trouwen ze, dan sterft het af, omdat
ze nu zelf een familie krijgen. Van achterneven en -nichten
zegt men algemeen, dat ze eigenlijk geen familie meer zijn,
of wel men noemt hen uiterlijke familie.
In sommige opzichten staan de buren met de naaste familie
gelijk. Hun worden geboorte, huwelijk en dood bekend gemaakt.
Verzuimt een jonge boer dit, dan voelen de buren zich beleedigd. En terecht. Een of meer van de buurvrouwen hebben
de kraamvrouw geholpen. Na den dood en vooral bij de
begrafenis hebben de buurmannen (hier ook al buurlieden
genoemd) hun plicht te doen : de • aangifte bij den burgerlijken
stand, bekleeden en kisten van het lijk, dragen naar het graf
en luiden van de klok. Is 't een vrouwelijke doode, dan wordt
ze door vrouwen bekleed. Ook heeft gewoonlijk een buurvrouw
den voorgang van de vrouwen, die achter de mannen en als
deze een voor een het lijk volgen naar en om het graf.
Indien ten minste de vrouw van den geestelijke deze taak
niet verricht, zooals haar man den mannen voorgaat.
De boer, van wiens familie er een gestorven is, is in den
regel wel in staat, de kosten der begrafenis te betalen. Velen
-
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verlangen dan ook niet meer, dat de buren hun plicht doen
of dien door hun knechten en arbeiders laten verrichten ; zij
huren zelf de noodige dragers en klokluiders. Maar de
kleinere boer (die in deze streek sedert de 16e eeuw bijna
verdwenen is) en de arbeider behouden hun recht en
maken daarvan gebruik.
Behalve in buitengewone gevallen, dat spreekt van zelf,
komt het dikwijls voor, dat de eene buur de hulp van den
ander noodig héeft. Dit houdt het gevoel van saamhoorigheid tusschen de buren als breedere familie levendig. Mede
tengevolge van betere verkeerswegen en -middelen en van
grootere maatschappelijke veiligheid wordt echter ook dit verband losser. Vroeger hielden de buren in den zomer gezamenlijk oogstfeesten, in den herfst slachtmalen ; ook spinnemalen waren gebruikelijk. Nu geeft men 's winters theevisites. Op bruiloften en kraamvisites worden de buren nog
genoodigd, maar begrafenismalen zijn afgeschaft.
Het begrip buur heeft buiten een beteekenis, die men in
de stad, zelfs in de bebouwde kom onzer dorpen, niet kent.
Een aantal buren vormen een buurt of buurschap (fr. buórren ;
stadsfr. buren.) Veel wijst er op, dat die buurschappen vroeger
vaster gesloten gemeenschappen waren dan nu. De meeste
dragen nog denzelfden naam, dien we in oorkonden van de
1 5e en 1 6e eeuw aantreffen. Uit zulke buurten of vereenigingen
daarvan zijn onze tegenwoordige dorpen en steden ontstaan.
De kom van een dorp, waar de kerk staat, noemt men de
kerkbuurt of de buurt. En de namen der buurschappen om
het dorp werden en worden veel met buurt samengesteld.
Zulk een buiten- of uitbuurt telt nu van tien tot twintig huisgezinnen, soms minder of meer. Vroeger is dat getal veel kleiner
geweest. Het middelpunt van de buurschap is meestal de terp,
waaraan zij haar naam ontleent. Zooveel terpen (kleine hoogten,
waarop de oude Friezen woonden en van waaruit zij 't omliggende veld bebouwden), zooveel buurten. Ook dit pleit er
voor, dat de nog gevoelde burengemeenschap oorspronkelijk
een soort van familieverband is geweest.
Nog iets verder dan de buurt strekt de familiezin zich uit.
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De geheele dorpsbevolking voelt zich een. 't Is nog niet
lang geleden, dat schelden en vechten tusschen de jongens
van naburige dorpen heel gewoon was ; de sporen ervan
ontbreken nergens. i) En overal vindt men wel enkele oudjes,
die door alle dorpsgenooten met den voornaam en het
enklitisch daaraangehechte oom of tante worden aangeduid.
Vroeger deed men dat met het nog inniger vader en moeder. 2)
Nu komen we tot de familie in enger zin. Het volledig
huisgezin bestaat uit boer, vrouw (vroegér boerinne en, in
den derden persoon nog wel, wijf), kinderen, knechten en
meiden. Een deel van het jaar, vooral in den drukken hooioogst, bij sommige oude boeren het geheele jaar, leeft ook
de arbeider niet het gezin mee. Doch alleen overdag;
's avonds keert hij tot zijn eigen familie terug. Verder is
het vee innig met de familie verbonden. Ieder beest heeft
zijn naam ; bij velen dezelfde als die van de kinderen des
huizes. In de afkomst van zijn koeien stelt de boer meer
belang dan in zijn eigen stamboom. Eigenbelang en de
dagelijksche gewoonte, waardoor een hechte band wordt
gelegd, verzekeren den dieren een zachte, zorgvuldige behandeling. Men eet niet eens gaarne het vleesch van een dier,
dat als zijn voorouders de familie trouw heeft gediend.
De verhouding tusschen boer en vrouw ter eene en knecht
en meid ter andere zijde is nog al goed. Vooral in gezinnen
zonder kinderen en zulke, waarvan de kinderen al getrouwd zijn.
Reeds de vrijheid om te gaan waar men wil en de hun niet
ongunstige verhouding van vraag en aanbod verzekeren den
dienstboden een goede behandeling. Ten getale van minstens
twee, zelden meer dan vier, leven ze geheel met de familie
mee en eten aan dezelfde tafel. Eenige jonge voorname
boeren zijn in dit opzicht zeldzame uitzonderingen ; hun getal
zal wel toenemen. De diensttijd gaat in voor één jaar (12
i) Vooral op kermissen ziet men dit. Maar ook anders. In zeker dorp is het
vrijers van buiten dat dorp niet geraden te komen. Bij hun vertrek wacht hun
een koud bad, om hun liefde te doen bekoelen.
2) De algemeen friesche naam van vader (heit) is niets dan 't oude alla, dat
den dorpsrechter of burgervader aanduidt.
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Mei 12 Mei), maar 't strekt geen van beide partijen tot
bizondere eer, als die niet verlengd wordt. Binnentijds weg
te gaan of weg te zenden wordt altijd nog den een of ander
als schande aangerekend. De jongere dienstboden verwisselen het meest van plaats, wat gedeeltelijk aan den aard van
het bedrijf is toe te schrijven.
Oudere boeren spreken alle dienstboden aan met du (dou).
Bij de jongeren is dat, zooals ook in andere gevallen, geen
gewoonte meer ; zij gebruiken tegenover den grooten (eersten)
knecht en de groote meid den beleefdheidsvorm je (jou).
Maar de afstand tusschen boer en knecht, vrouw en meid,
is nergens groot. Want men werkt samen, eet en drinkt
samen, spreekt over dezelfde dingen, leest ook al dezelfde
boeken en bladen. Nog geringer dan het verschil van maatschappelijken stand is het onderscheid in geestelijke ontwikkeling, die, op de gemeenschappelijke dorpsschool begonnen,
in denzelfden familiekring wordt voortgezet. Dat is hier dus
een gunstiger toestand dan in de landbouw- en fabriekstreken,
waar men zooveel zelfstandige jonge arbeiders heeft, minder
goed gewapend in den strijd om het bestaan en tegen de
gevaren van het vrij gezellenleven. Doch de penning heeft
een keerzijde. Trouwen knecht en meid, dan is de zorg de
derde in den bond. Die van hun twaalfde levensjaar af verwende kinderen der boerenfamilie deelen vaak het lot der
uitgestootenen. Wel is de werkmansstand hier uit den aard
van het bedrijf minder talrijk dan in de landbouwende en
nijvere streken, maar de toestand van velen is even treurig
en in vereeniging vindt men minder kracht.
Het hoofd van de boerenfamilie is de boer, wiens beroepsnaam zijn eeretitel is. Zijn vrouw deelt in zijn aanzien en
bezit een tamelijke zelfstandigheid. Er heeft een zekere verdeeling van den arbeid tusschen hen plaats gehad. Volgens
't volksrijmpje is de boer baas bij de hij (koeien) en de
vrouw bij de brt, hij dus in koestal en weide, zij in keuken en woonhuis. De keuken is, ten minste in den zomer,
en in sommige oude huizen het heele jaar door, de woonkamer van den boer met zijn gezin. De voorkamer is het
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pronkheiligdom der vrouw ; de middel- of winterwoonkamer
is tevens slaapkamer ; de meiden slapen in keuken of karnhuis, de knechten in den koestal.
Bij de verdeeling van den arbeid houdt men zich natuurlijk
niet streng aan den regel van het volksrijmpje. De meiden
moeten met den boer en de knechten melken en op een
drukken oogstdag mee in 't hooi. En de vrouw moet de boter
bereiden, terwijl de. boer zelf kaas maakt. In de bouwstreken
is al dit werk meest voor de vrouwen, die bovendien nog
veel veldarbeid moeten verrichten en dus reden hebben om
haar zusters in den greidhoek te benijden. Ja, nu er overal
zuivelfabrieken worden opgericht, beperkt de taak der vrouw
zich nog meer tot den huiselijken kring dan voorheen. De
oude echte boeren en boerinnen klagen dan ook steen en
been daarover, dat de eerste de beste juffrouw uit de stad
nu wel met een boer kan gaan trouwen, zonder dat zij eenig
verstand hebbe van zuivelbereiding.
Voor de zelfstandigheid der friesche vrouw pleit het, dat
velen, weduwen geworden, zelf de boerderij besturen. En
weinig boeren zijn er, die iets van belang zullen ondernemen,
zonder eerst hun vrouw te raadplegen.
De kinderen voelen zich ondergeschikt, vooral aan 't nog
hechte vaderlijk gezag. Vertrouwen en innigheid in 't verkeer,
die niet ontbreken, ontdekt men bij de eerste kennismaking
nauwelijks. Men moet al eenigen tijd met die schijnbaar
stugge nuchtere menschen verkeerd en hun vertrouwen
gewonnen hebben, eer men iets van warmer gevoel in hen
opmerkt. Bij de kinderen spreekt zich in de eerste plaats
achting uit, eerbied voor 't ouderlijk gezag. De ouders worden
daarom, evenals geestelijken, geneesheeren, schoolmeesters, in
't algemeen hoogerstaanden, in den derden persoon door de
kinderen aangesproken : vader, wil vader mij dit geven?
moeder, zal ik moeder eens wat zeggen ? enz. Du zou te vertrouwelijk, zelfs het beleefde je te gemeenzaam zijn. Kinderen
noemen elkaar du en worden door iedereen met du aangesproken. Als ze volwassen zijn, blijven alleen hun ouders het
hun doen ; evenzoo broeders en zusters onderling, schoon
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onder den invloed van 't stadsfriesch uitzonderingen voorkomen. Het vertrouwelijke du tusschen man en vrouw is op
vele plaatsen reeds verdwenen.
Het kind heeft in de wandeling slechts een voornaam, en wil
men het van andere kinderen met denzelfden voornaam onderscheiden, dan doet men dit niet door den toenaam of familienaam
van liet kind er bij te voegen, maar men vereenigt in verschillende samenstelling met den naam van het kind den naam des
vaders of van beide ouders (voornaam met of zonder toenaam),
aldus : Sjouke (2e naamval van den naam des vaders) Douwe;
Sjouk'-en-Minke (ouders) Douwe ; Douwe van Sjoukes (= Sj .
huis of familie) ; Douwe van Sj ouk'-en-Minke ; of, minder gebruikelijk : Douwe van Sjouke Douwes- (zoon) en Douwe van
Sjouke Sjouksma. Al deze uitdrukkingen verraden het besef,
dat het kind niet zelfstandig is, maar aan den vader of de
ouders, tot een familie behoort. Ook voor volwassenen, zoolang zij niet getrouwd zijn, bezigt men dezelfde aanwijzingen.
Ongetrouwden krijgen nooit de eerenamen van man en vrouw,
maar zij blijven tot in lengte van dagen feinten of jongens
en fammen (meisjes). Verliezen ze hun ouders, dan worden
ze N.N.'s veezen genoemd. Ik heb een paar grijze broeders
gezien, die nooit getrouwd waren en die men algemeen N.N.'s
jongens noemde. Wie zelf geen familie sticht gaat zonder
naam in 't graf.
Spreken kinderen, ook volwassenen, over hun ouders, dan
zult ge zelden van iemand hooren : min vader of min moeder.
Als men een voornaamwoord gebruikt, dan is het ons. Het
persoonlijke treedt achter de familiebetrekking terug. Van ik
en min en zelf kan men eigenlijk alleen als hoofd eener familie
spreken. Kinderen, die deze woorden in den mond beginnen
te nemen, worden uitgelachen en op alle mogelijke wijs
bespottelijk gemaakt. Ten spijt van alle individualistische
psychologie vindt men zulke kinderpretenties ongerijmd.
Nemen we nu aan, dat de bovengenoemde Douwe met
Joukje trouwt. Nu heet hij niet langer Sjouke Douwe of
Douwe van Sjoukes, maar opeens Douwe Sjoukes-(zoon). Ten
minste tot voor ongeveer 25 jaren was dit het geval. Voor
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de Fransche revolutie hadden slechts enkele boerenfamiliën
een toenaam, en eerst in onzen tijd wordt de familienaam
levend in 't gebruik. Tot nu toe stond hij op 't papier.
Wanneer men van oudere lieden wil weten, hoe hun familienaam is, moet men niet vragen, hoe ze heeten, maar hoe ze
zich schrijven. 't Verandert tegenwoordig snel en de Douwe,
die nu trouwt, zal algemeen Douwe Sjouksma worden genoemd.
Doch tien tegen één, dat hij Douwe Sjoukes Sjouksma schrijft.
Zooals het derde lid geschreven werd eer het leefde, zoo zal
het tweede lid, dat afsterft, nog een tijd lang worden geschreven.
Op het papier schijnt het hetzelfde, maar er is verandering
in het gebruik en daarnaar wijzigen zich de begrippen. De
familienaam gaat over van kind tot kind, dat zich niet meer
naar den vader noemt. Zoo worden de grenzen der familie
uitgezet, het familiebegrip neemt aan omvang toe, maar het
verliest aan inhoud en de grenzen verflauwen.
Het is mijn doel niet, hier familieleven en familiegebruiken
verder in bijzonderheden te schilderen. Daarover raadplege
men Waling Dijkstra's Uit Friesland's Volksleven. Het was
er mij om te doen, een en ander bijeen te brengen tot bepaling van omvang en beteekenis van het familiebegrip bij
den frieschen boer. Uit het medegedeelde kan men zien,
dat hier als elders het familieverband, de grondslag der oude
maatschappelijke orde, losser, ruimer wordt. De lofredenaars
van het verleden kunnen dien toestand niet genoeg laken.
De oude boeren zuchten over het jonge volkje, dat zich niet
meer bij den familiehaard weet te vermaken, maar uit zucht
naar genot en verstrooiing gezelschap zoekt. Het feit is niet
te loochenen, al is het, dat de ouden overdrijven en oorzaak
en gevolg met elkander verwarren. Het leven gaat zijn gang,
door niets te stuiten. Zie, daar staat het voor het heiligdom
der familie, waaraan eeuwen hebben gebouwd en verbouwd.
Zal dit een nieuwe verbouwing ondergaan ? Of zal het
vallen, om plaats te maken voor den tempel der vrije liefde?
17 Mei '96.

KINDEREN.
Schets
DOOR

F. ROOSDORP.

Met knieën en handen klom kleine Jan de hooge keldertrappen op en stond in 't nauwe straatje.
De huisjes, pas ontwaakt, stonden op te klaren in den zonneschijn en lagen stil nog in 't blauwig waas van eenen helderkouden morgen van November. De meeste winkeltjes en kroegen
waren nog niet open.
Nauwelijks was Jantje boven, of met haast en vreugde keerde
hij zich weder naar den kelder:
»Jo 1 Jo ! kom 'es kijke wat 't lekker van nacht hêt gevrore,
de gote zijn verstopt ! Gàuw 1
Zijn zusje Jo, twee jaar ouder, die beneden aan de deur
stond haar rokken op te binden, repte zich zenuwachtig en
kroop zoo vlug ze kon de trappen op,
»Verdikkie ja! Zie je die plas daar Jan ? Werachies heelemaal bevrore. Gauw, daar gane we een heerlijk baantje make?
Vooruit jonges 1
Op een blij drafje liep ze een eindje in de straat, waar een
plas lag toegevroren. Met haar verstelde leêren sloffen ging
ze voorzichtig op 't dunne vlies staan trappen, om te probeeren hoe hard 't was.
Jantje, op groote, doffe overschoenen, haar nieuwsgierig
achterna.
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» Vooruit maar hoor! Je zal 'es zien hoe lekker of dat gaat.
Zal ik beginne, of durf jij 't eerste, hè?
Jantje draalde.
» Nou, ik dan maar. Zal je goed kijke hoe ik met me
beene doe?"
Ze liep een eindje achteruit om een loop te hebben, spuwde
en wreef een paar keer in haar handen en kwam toen met
vaart op 't plasje af. Maar met wijde stappen trapte zij er
overhenen toen zij zich wou laten glij en. 't Vlies piep-kraakte
onder hare beenen.
» Nou, dat mag strak over. 't Is nog niet glad genoeg, zie
je ? Nou j y** .... Kom 1 Je laat je maar sulle as je op 't ijs
staat en dan ga je van zelf."
Jan, op zijn wije overschoenen, wou niet graag en bleef
voor dat hij een loop nam, nog even dralende naar Jo zien,
die hem toen achteruit trok en begon op te hitsen:
» Kijk jonges, hij durreft niet ! .... -Vooruit suffie, bè je
bang dat je op je gatje valt ? Gauw, of je mag niet eens
meer, hoor 1
Op zijn magere prikkèbeenen, 't smalle lijf fiér op, in de
oogen woesten moed, rende hij eensklaps met lange passen
voorwaarts, de schoenen half slijpend langs den grond.
»Mooi zoo ! Laat je nou glijje hoor !" schreeuwde Jo nog
onder 't loopen.
Hij waagde 't in plotseling opgewelden moed en met vaart
wou hij over de ijskorst strijken. Maar zijn stroeve schoenen
bleven steken, 't beenig lichaam knikte middendoor en met
de broekspijpen lag hij voorover in 't gebroken plasje.
Jo, die met haar handen op de knieën van plezier er eerst
naar stond te kijken, kwam nu geschrokken en driftig op hem
af. Scheldend en rukkend trok zij hem weer op zijn magere
beenen.
»Lammeling, waarom blijf je niet op je poote staan? Gauw
verdikme, meê de straat uit; as moeder 't ziet, wor je plat
geslage."
Hij werd ruw aan een arm vastgegrepen en haastig langs
den huizenkant naar 't eind der straat gesjord. Bij 't laatste

KINDEREN.

79

huisje moest hij stilstaan, tegen een vuil muurtje, half verbor
gen achter een goteplank.
Hij huilde een beetje van de schrik en stond van angst en
kou te trekken met zijn dunne beenen.
»'t Is jou schuld ook 1 J-j-jij heb me opgestookt dat ik
most sulle 1" hikte hij.
»Zeg 'eres, je bekkie dicht hoor, of ik laat je staan, smeerkaan, leelijke vuilpoes 1 Zal ik thuis alles eve gaan vertelle,
hè ? Kijk 'es, kreng, 't is verschrikkelijk, hoe krijge we 't er af?
Nou motte me zoo meteen na school en onze boteram nog
ete 1"
Jan stond te leunen tegen 't muurtje en begon met zijn
rood geworden knuistjes langs de moddervegen zachtjes heen
te wrijven. Jo bleef voor hem staan, terwijl ze middeltjes
bedacht om 't boeltje schoon te krijgen.
Haastig zocht ze heen en weer ' of er niet ergens iets lag,
waarmee ze aan 't werk kon gaan. Daar zag ze een brok
krantepapier aan d' overzij. Ze haalde 't gauw en ging er
mee bij Jantje op haar hurken zitten om te vegen langs de
modderpijp. 't Was een kort, zwart broekje, veel te wijd.
De magere beenen staken er uit als stijve stelen. Lijdzaam en
stil bleef hij er naar zien en veegde met zijn mouw soms de
oogen droog. Zijn smal en bleek gezicht werd witter van de
kou, zijn bibberende vingers trok hij in de mouwen.
't Papier werd nat en vuil en was gauw stukgewreven,
maar altijd bleven op 't broekje nog de bruine veegen.
» Schudt toch niet zoo an me beene, ik val haast om,"
begon hij bevende te klagen. Zijn bleek bruine oogen waren
waterig van ingehouden tranen, 't smal, onnoozel-hopeloos
gezicht keek bang en treurend. De schouders had hij naar
omhoog, zijn bonte pet diep naar beneden.
En Jo op hare hurken aan zijn voeten, werd rood en moe
van 't werken. Telkens moest zij de dikke, zwarte haren die
over 't gezichtje vallen kwamen, met haar modderige hand
of met rukken van 't hoofd naar achteren slaan. Dan wreef
en trok en wrong ze met alle kracht weer aan 't modderbeen.
't Dik en stevig lichaampje, waarover een kort lijfje en strakke,
-
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baaien rokjes, bukte en draaide in alle houdingen onder Jan
zijn oogen rond. De vinnig bruine oogjes gloeiden van woede
en gezondheid uit de ronde, harde wangen. De harenbos
verward, vuile vegen langs dé armen en wangen,wreef en
streek ze voort, haastig, ruw en handig.
Toen Jan begon te klagen, smeet ze 't laatste brok papier
op zij:
»Ja, nou mot je nog standjes make ook 1 Ken ik d'r wat
an doen, lammert? Is 't niet mooi dat ik je help ? Wil ik
je thuis liever dood late rammele ?" Kom 'es hier, ik
weet wat, maar hou je bek dicht en begin niet te griene, of
ik ransel d'r op hoor!"
Ze zag even rond of alles veilig bleef en wou 't toen met
een punt van haar onderrok gaan probeeren. Maar dat ging
zoo lastig, dat ze Jantje bijna plat moest drukken, om goed
bij de pijp te komen.
» Nee, dat gaat niet, hoor. 't Wil er verdikme niet meer
af," zei ze nijdig.
Hij bleef nu maar geduldig en stil kijken naar een winkeltje
waar uit werd gestald. In elkaar gekrompen, 't bovenlichaam
wat voorover, stond hij tegen 't muurtje.
Jo wist ook geen raad meer en ging nu maar met haar bloote
hand, die ze eerst in een open plasje doopte, aan 't werk.
Met nieuwe drift begon ze te rukken en te stooten, tot Jan
zijn magere lichaam stond te knikken en doormidden wilde
breken. Toen stond ze nog eens op en ging op een afstandje kijken hoe de boel er uitzag.
»Je ken zoo nog niet na huis hoor. Ze zoue je harsens
in mekaar slaan. Waarom hè je dan niet opgepast, ellendeling ? Hoe komme we na school, ik geloof dat 't al half
nege is."
»Ik wor zou koud, late we nou toch na huis gaan," huilklaagde hij.
»Ja, dat zou je wille hè ? Je weet dat 't je goeie broekie
is. En as moeder an 't slaan gaat, scheidt ze niet meer uit."
»Laters we dan eve na ouwe D aatj e gaan, die hêt heet
watert''
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» Dat leelijke kakelwijf het rusie met moeder ! Zulle we
maar stiekem zonder ete na school gaan, hè ? Maar ik heb
net zoo'n honger ! ... Gos, daar hê je Gerret ook. Laat ie
ons niet zien hoor ! da's die vuile klikspaan."
Ze verscholen zich even om den hoek, toen een kleine
jongen, een eindje verder, uit een vuurnering in 't straatje
kwam. Hij was in zijn bloote hoofd, zag even rond en liep
weer, overvallen door de kou, naar binnen.
» 0, gelukkig ! Ga nou maar weer mee, we moete uit kenne
kijke of moeder ons zoekt."
Ze gingen weer bij de gootplank staan, Jo ongeduldig naar
't broekje kijkend, dat nog altijd modderig was.
» Weet je wat, es kijke of dat gaat l"
Ze trok de dikke muts van schapevel van Jan zijn gore,
witte haren, om daarmee als een spons te gaan wasschen.
»Da's toch een oud en sterk kreng", verklaarde zij.
Jan stond nu in zijn bloote hoofd en streek met zijn vingers
over zijne haren. Hij begon te grienen van de kou. Jo,
al bezig de muts nat te maken in een gootdoorloop, die zij
open had gestooten, rukte druftig naar omhoog.
» Hierzoo, kouwe dries, zet mijn hoed maar zoolang op je kop."
Ze droeg een stijf kastoren hoedje, met een bosje afgevreten
bruine veertjes en zette dat op 't hoofd van Jan, die al
dieper in elkander stond gedoken.
Verlegen trok hij even met zijn mond om te willen lachen,
toen hem de meisjeshoed stijf op 't hoofd werd gedrukt.
Jo begon nu in haar bloote hoofd en liet de lange haarsprieten maar , gaan zooals ze gingen ; 't lijfje losgewoeld, de
kousen half gezakt. Ze verbeet zich van zenuwachtigheid en
woede.
»Ken je niet een beetje hellepe ? We komme zoo nóoit
klaar hoor!"
Jaap rilde van neen en verzette zijn hoed een beetje.
Na een paar ruwe vegen werd de in elkander gewrongen
bonte muts weer op zijn hoofd gezet en vond Jo dat 't voldoende was.
»'t Is nou toch zoo erg niet meer. Je moet thuis maar
6
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gauw een sponsie met wat water neme en dan veeg je d'r
zelf nog maar een beetje overheen. Laat moeder niks merreke,
anders beleef je wat. Nou mot je stiekum met me mee gaan
en vlak naast me blijve loope, dan zal ik je wel op 't plaassie
bij de kraan brenge. Vooruit dan, je staat er bij as dooie
Lotje. Wacht, eerst je snoet een beetje schoon."
Ze maakte een paar schoongebleven vingers nat en waschte
langs 't vuil gegrient gezicht van Jantje. Met haar mouwen
droogde zij hem af. Toen pakte ze een verkleumde hand
en trok hem vlak naast hare rokken, zoodat de broekspijp
onzichtbaar was.
»Zie je, zoo mot je blijve loope, dan zien ze niks as we
door de kamer gaan ... Verdorie 1 daar komt moe met
Mietje waarachtig an, ze hêt ons al gezien," zei ze plotseling
zacht, toen ze niet ver meer van den kelder waren.
»Blijf vlak bij me hoor en kijk niet zoo suf. As moeder
hier is mot je tegen d'r rokke kruipe en zoo meegaan hoor 1
Ik zal je wel hellepe," waarschuwde ze nog voor 't laatst.
Uit den kelder was een groote, wit-gejakte vrouw verschenen, met op haar arm een kindje. Ze keek zoekend rond
en bemerkte Jo en Jantje, schijnbaar in druk en stil gesprek.
Loom en langzaam kwam ze nader, strak voor zich ziende,
bijna onbewegelijk loopend. Ze hield bij de kinderen stil en
vroeg lusteloos wat ze daar deden.
»0! we telle af moe! We gaan een beetje spele .. .
» Ole, gestole, gekrege, gekocht,
Driemaal naar de lommerd gebrocht .. .
begon Jo onnoozel af te tellen, bij ieder woord een vingertikje gevend op de borst van Jantje en zichzelf.
»Weet je niet dat 't schooltijd is en je boterham al een
uur klaar staat," zei de moeder koud, met nadruk.
0 jé, dat ware we haast vergete, hè Jan?
Jan was op een oogenwenk van Jo, naar de breede rokken
van de vrouw geslopen, die starend voor zich uit bleef zien.
Jo zong lustig hare aftelliedjes voort en liep dansend mede.
Even langzaam en serieus keerde moedér weer terug, stijf
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als een boom, de starre zorgoogen in gedachten voor zich uit.
't Kind dat op haar arm zat en stijf was ingebakerd, scheen
ze niet te zien. 't Zat onnoozeltjes en stil te kijken en begon
bleekjes te lachen tegen Jo, die grimmassen maakte. Jan
hield zich aan de plooien van de zwarte rokken vast en liep
drentelend mee, zonder dat de vrouw iets van 't geval bespeurde. Toen zij bij den kelder kwamen, liet hij zich los en
de vrouw kalm verder loopen. Hij klom gauw de treden af
en liet op 't plaatsje een paar kommen water over de pijpen
stroomen, terwijl Jo voor de deur op den uitkijk bleef en haar
gehavende kleertjes in orde bracht.
»Breng onze boteram maar mee hoor, as je klaar bent,
die ete we onderweg wel op. 't Is bij negene," schreeuwde
ze Jantje toe met hare radde stem.
Weldra verscheen hij met natte pijpen en vier boterhammen in zijn handen.
De moeder verdween juist stijf en statig in een winkeltje.
»Verdomme, wat zie jij d'r uit jonge l Weet je wat ? We
gaan vandaag maar stukkies draaie hoor ! Dan gane we
langs 't IJ na de groote schepe kijke en eerst bij tante Toosie
bij de kachel zitte, wantje bent geloof ik, heelemaal bevrore ?"
Hun brood verborgen onder 't hes van Jantje, slopen zij
hand aan hand 't straatje uit, dat nu in leven kwam. Jo met
haar korte, vlugge pasjes en Jan ernaast, met magere, onzekere
schreden. Beiden in spanning wat er vandaag nu wel met
hen gebeuren zou.

Uit het tweede deel van het Kruisdrama
DOOR

ANDRÉ JOLLES.

HIRAM.

Gij ziet het huis in al zijn statigheid,
Adoniram die van den Libanon
Komt afgedaald, om wien de vrije lucht
Een pantservracht van stalen spierkracht hing;
En 'k voel uw wondrend lachen bij het zien
Van mij den zoon der weeuw uit Naftali,
Die zwak ben en misvorremd en verwijfd,
En nauwlijks torste met het heele lijf
Wat ieder van uw handen spelend voert.
Gij ziet den tempel en uw luide stem
Roept helder als de roode morgenstond
De wellekomst van uw bewondering,
Terwijl ik zacht en uit vermoeide borst
U kuchend antwoord, waar geen ouderdom
Mijn stem nog snoert. En toch was 't Hiram's geest
Die al het bouwwerk dat zich hecht verheft
Met hooge daken eens ontvangen heeft,
En Hiram's handen die de scherpe stift
Bestuurden tot het kille lijnenstel
Met aem van leven gloeide, Hiram's oog
Dat elke glooiing van een gevellijn
In 't wijde samenstel heeft voorgevoeld.
Ik heb dien tempel en dat hooge huis
Doen opgaan als een blijbesnaarde zang
Van David's harp, en Koning Salomo
Die in der wijsheid purpren mantel treedt,
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Aan wiens gezalfden mond een spreukenrij
In gulden optocht immerdoor ontgaat,
Sliep zonder Hiram in de linnen tent
Waaronder eenmaal David heeft gerust.
Of tot Jehovah ging geen klinkend koor
Zoo niet een tempelwelving dubblen klank
Bracht aan de woorden uit den priestermond.
Noch zag het alziend oog bij elke zon
Den wedstrijd van het aardsch en hemelsch goud,
Zoo" Hiram niet het welbetorend dak
Met puurder goud uit Ofir had belegd.
Jehovah kent mij, geen hoovaardigheid
Bedampt den glans van wat ik eenmaal schiep.
Hoe zou zij ? wie zich zelven heeft vertrapt
Weet zich een worrem voor dien zwaren voet;
Al wat er aan dien tempel opwaarts gaat
En schijnt te rijzen tot Gods heerlijkheid
Is haat van wien haar vormde. Wel weet God
Te smelten in zijn eeuwge wereldkroes
Het laagste voelen en het hoogst begeer
Van menschen tot een heilig amalgaam,
Want wat mij werken deed was trots en haat.
Ik die verachtlijk van gestalte was,
Die nooit de liefde van een vrouwen-oog
Verwarmend op mij rusten heb gevoeld,
Die mij in bange nachten heb gekromd
En schor in staamlen van mijn voozen mond
Jehovah en den Hemel heb vervloekt,
Ik die geen levensdaden dorst te doen
Maar die dorst lastren in mijn eenzaamheid,
Ik ben het die Jehovahs tempel schiep
En 't hoog gevaart voor Salomo den Vorst.
ADONIRAM.

Vruchtig bedauwd wie weent zijn - eigen ziel
En wekt een Broeiing uit zijn dorren geest,
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Zoo als toen na een tijd van grooten vloed
Waarin eens alles wat de adem Gods
Had aangeblazen dood was en verstikt,
Waar watren honderdvijftig dagen lang
De aarde dekten tot van d'elfde maand
Den zeventienden dag de ark zich vond
Op Arrarat den allerhoogsten berg,
En later Noach wien de blijde duif
D'olijftak van de hoop had meegebracht
Het dak van d'arke tild' en om zich heen
De aarde in- haar nieuwen aanschijn zag,
Toen ook zijn uit den vochten grond gegroeid
De jonge kruiden en een leven kwam
Tot nieuwe vorming wijl de felle zon
Den grond bevruchtte in zijn dampig nat,
De sterren lachten in den luchten nacht,
En door de dalen van het wijd Heelal
Een adem ging van louter vruchtbaarheid.
HIRAM.

Uw stem is drachtig als een zomerwind
En zwaar als 't loeien van den runderstoet
Die t'avond langs de steile helling keert.
Gij zijt van 't ras van hem die op den berg
Van Efraïm den koopren horen stak
Totdat gansch Israël te zamen liep
En Ehud die van Moab onderbracht,
Of Anath's zoon die met een kouterschaar
Zeshonderd Filistijnen neer kon slaan,
En van den zoon van Joas : Gideon
Den Jerubbaial voor wien Baal boog,
Toen in een enklen nacht het trotsch altaar
In 't heilig woud omvergeworpen was.
Uw armen trillen bij het forsch gewricht
Van 't vurig wachten naar den grammen leeuw
Dien Samson als een boksken open peet.
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De koele vrede kan 't verhitte bloed
Niet minder fel doen golven door het net
Van stoer gespannen aders en de strijd
Lokt u als heilig tot Jehovah's eer.
ADONIRAM.

»Dat ook een leger mij omlegen hield,
Mijn hart vreest niet, en of een oorelog
Tegen mij opsta, ik vertrouw den Heer.
Jehovah is mijn kracht en hij mijn God
Twist met mijn twisters, met mijn strijders strijdt.
Grijp schilden en rondassen, maak u op
En breng den snellen speer voort, sluit u aan
En trek die mij vervolgen te gemoet"
Zoo zong de harpenaar wanneer de harp
Te vreedzaam was en met claroengeschal
En duizend klinkende bazuinen hij
Te velde trad, wanneer het traplend heir
Den grond deed daavren, vaardig tot den s' tg.
Wanneer de helden Gods hun klinkend lied
Op deden galmen uit hun luiden mond
Tot begeleiding van hun zwaren gang;
En dreunend rythme of een eeuwig woud
Van niet t' omspannen stammen zich in gang
Gezet had en den oud bekroonden top
Verlaten ging en schrijdend daalde neer
Langs d' effen glooiing in een lange rij
Van onafzienbre onverwinlijkheid.
Wel was het strijden mij, de tijd van rust
Verklamde mij het hart, mijn felle vuist
Verzwakt' in 't rusten, totdat Salomo
Mij helderziend in wijsheid wonderlijk
Naar 't hoog gebergt in Tyrus opwaart zond,
Welks top belooverd door een donkren drom
Van wijde kruinen nu al eeuwen lang
Geen daglicht kende, waar het groen verwulf
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En breed getakte schut het zonlicht af.
Hier vond mijn kracht haar weerstand, dag aan dag
Hieuw ik de ceders van den Libanon
En stond als hoofdman over een getal
Van tachtig duizend houwers wier gebeuk
De torentoppen van den ouden berg
Weer deden galmen als de klank gekaatst
Het dal uitkeerde honderdmaal herhaald.
En iedre reus die hijgend kraakte neer
Scheen mij een vijand en ik zong het lied
Der tien, die van den zwarten nacht gedekt
'T geboomt der opgeschoten auterhaag
Neersloegen tot een brandoffer aan God:
»Des Heeren zwaard en dat van Gideon."
Zie al het rustig hout dat goud-gedekt
Der tempel schoort en Salomo's paleis
Zag ik vijandig vallen, veld' ik zelf
In 't blinkend Tyrus uw geboorte-land.
HIRAM.

Ik ken de brooze kracht van cederhout
Dat harstig traant maar niet te buigen is
En telken maal als weer de blauwe zee
Een vlot van boomen bracht stond ik aan 't strand
En wachtte als een overwinnend vorst
Den krijgsbuit dien mijn veldheer nederzond
Van overwonnen helden. Met gejuich
Ging 't dan op wagenen die 't zweetend span
Van zeven hengsten moeizaam zwoegden voort
De duinen langs naar hoog Jeruzalem.
Hier liet ik ieder binnenwand van 't huis
Beleggen, liet er houten drempels slaan
En breed kozijnwerk schaven, met gebint
Den voorhof dekken van gehouwen steen.
Maar eenmaal heb ik te vergeefs gezocht:
Een hooge pijler midden in de hal
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Ontbrak, er was geen balk die hoog genoeg
Het dak kon schragen en alom in 't land
Zochten de meesters, geen zoo groote boom
Stond in de wouden bij de heilge stad.
O, ' dit's de dag geweest toen vreemd geluid
Mij scheen t' omwaaien en een oude stem
Mij onverstaanlijk fluisterend omging.
En moede dwaald 'k in den groenen hof
Dien David heeft geplant ; het slingerpad
Mij zonder opzien en gedachteloos
Deed gaan tot ik ontwaakte van den roes
Van 't onbewuste, en mij zelven vond
Te midden van een welig bloeiend veld
Daar in het midden stond een hooge stam
Recht naar den Hemel als een steile schicht
Driewerf gekroond met een drievuldig loof.
Hier schenen pijnboom, ceder en cipres
Beneden saam gegroeid maar bovenaan
Gescheiden, om den gladden stam een glans
Van zilver lichtte, want een dertigtal
Van hecht geklonken ringen blinkend wit
Aaneen gesmeed omgordelden den bast.
Hier stond ik lang als in herinnering.
Ik wist hoe David hier in stil gebed
De lange nachten door verzonken bleef.
En hoewanneer hij keerde, van zijn harp
De gouden klanken zwollen als of God
Hem had gezegd in heilige muziek
Een profetie van wondre heimlijkheid.
Nu ging tot mij het zilveren gerucht,
En effen preevlend ging mijn stille mond
Te bidden aan een kinderlijk gebed.
Maar plotslijk voer een fel bewogen zee
Stormvlagend mij door het aandachtig hoofd
En sloeg in golf op golf ,een wetenschap
Van zwarte wijsheid kokend in mij op.
Ik die een zwakke was in lichaamskracht
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Had in geheimenis van tooverij
Sterkte gezocht, mijn armelijke stem
Wist formulieren die den Satan zelf
Doen als vasal aan mij dienstplichtig zijn.
En nu op eenmaal in een wilde drift
Joeg al dit magisch weten mij door 't lijf.
De donkre krachten in een werveling
Mijn adem knelden en mijn berstend hart
Zonk in een draaikolk van verderflijkheid.
Ik was Jehovah's tegenstander weer;
Ik voerd' een leger van vervloeking aan:
Ik greep mijn bijl, met rusteloozen slag
Hieuw 'k op de drie gebonden stammen in,
Tot langzaam met een vreemde statigheid
Het loover boog en met een lichten dreun
De boom .op aarde viel. Een helder licht
Klom van de wortels, want een klare bron
Fonteinde met een tintiend borlen op
En van den Hemel riep met luider stem
»Aanziet het Hout des Heils." Onmachtigheid
Ging met een rooden sluier langs mijn oog.
En tempelwaarts bracht men den blanken stam:
Ik zelve richtte hem omhoog. Te kort.
Het steile hout kromp voor onz' oogen in
Vijf voet en rekte weer, wen neergelegd,
Vijf voet en had zijn oude lengte weer.
Verwonderd stonden wij, de wijze vorst
Verborg zijn majesteitlijk onverstand
In plechtig schudden het eerwaardig hoofd.
Daar trok een wagen door de open poort,
Met donker loof en scheutig groen bekransd,
En voerd' een cederstam die versch geveld
Van achter vaagde, hangend van geblaart,
Krullend gewolkte uit het stof des weegs.
Op rees de mast en schoorde 't tempeldak
Voldoend' in lengte, met een blij gezang
Verwellekomde 't bouwvolk den pilaar
.
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Die 't midden torste van Jehovah's huis.
Maar iedren morgen als mijn voet betreedt
Den hof driemaal ompijlerd en de hal
Zie ik dien andren boom uit Davids tuin,
Jehovah's boom dien ik heb neergeveld,
En die de toekomst wachtend eenzaam ligt.
ADONIRAM.

Eens in het scheemren van zijn ouderdom
Aanschouwd' ik David in den avondstond,
Het hoofd gebukt, het zilver van zijn baard
Scheen langs de gouden snaren neergegolfd,
En in 't getouw der harp schoof zachtelijk
Zijn oude hand in blauw dooraderd blank.
Hij zong in weedom en vermoeid van hart
Een lang verklonkene accoordenrij :
Ik roep u aan heer die te prijzen zijt,
De baren van den dood omwoelen mij,
Belials beken overstelpen mij,
Mazen van 't hellenet benauwen mij,
De strikken van den uitgang vangen mij.
Maar niet als eenmaal beefde dreunend d'aard
En ging de stem van uit het koningshuis
Tot aan Jehovah's oor. Het fundament
Der diepe Hemelen bleef onberoerd;
En niet als eenmaal toen Jehovah's toorn
Vurige dampen aan zijn neus en mond
Ontgaan deed, hij het eeuwige gewelf
Deed deinen en gestut op duisternis,
Gezeten op een cherub van den wind
Bevleugeld, nedervoer en al rondom
De donkert zaaide en de waatren bond
Tot wolkententen door zijn bliksemglans
Doordonderd : op des Allerhoogsten stem
Gingen de kolken van de zee te kijk
En toonden monsterbroedsel uit de diept:
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De droge aardkorst splijtend overlangs
Reet zich in dalen en ravijnen op:
Nu niet aldus : de klamme stilte hing
De velden over : en het teer geklink
Van gulden koorden dompte naar omlaag.
Al zachter beefde laigs het scheemrig gras:
»Gij zijt een toren van verlossingen,
Ik roep u aan om goedertierenheid
Voor mij den u gezalfde, voor het zaad
Van David tot in alle eeuwigheid."
En met zijn stem vervaluwde het licht
En David zat in duistre eenzaamheid
Bij 't nieuwe autaar op Arauna's land,
Waar d' Engel van verderf zijn giftig zwaard
Dien dag op Gods bevel geborgen had;
Maar 't was één zelfde klank met uw verhaal
Die van het moe geklonken speeltuig voer,
En 't is of hier herinnering zich bindt
Aan wondren daar de toekomst zwaar van gaat.
SALOMO.

Jahweh Adonoi, God van Israël,
Neig Heere tot het smeeken van uw knecht.
Hoor het gebed dat voor uw aangezicht
Een koning roept die u dit huis gebouwd:
Open uw alziend oog op deze plaats.
Nachts en des daags verhoor wat hier het volk
In deemoed bidden komt, hoor en vergeef.
Wanneer Isrel opstandig tegen u
Schendig verdrukt wordt en Jeruzalem
Aan plunderende horden openleit,
Maar zich bekeerend voor uw aangezicht
Uw eindeloozen naam belijden komt,
Hoor gij dan uit den Hemel en vergeef
Het volk dat zondigend is afgedwaald
En voer het zachtlijk in het land terug
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D'aartsvadren in genade toegewijsd.
Wanneer de poorten van den zoeten dauw
Gesloten zijn en droogte schrijnend zengt,
Hoor gij dan uit den hemel zoo in rouw
Dorstende kindren roepen uwen naam,
En zend de zoelte van den regen neer.
Wanneer er honger zijn zal en een pest
Venijnig stremt, en kopergroen in 't graan,
En op 't met honigdauw bedrabde veld
Het ongedierte onvernielbaar wolkt,
En als de vijand om de poorten zit
En veldplaag oorlogsplaag komt nagezet,
Wanneer één enkel man zich dan bewust
Van eigen schuld en machteloosheid is,
En krank zijn handen breidend tot u roept,
Hoor gij dan uit den hemel, uit de sterkt
Van uw welheilge woning en vergeef,
En schenk een iegelijk naar zijnen weg,
Gelijk gij kent het innigst van zijn hart.
Wanneer de roepend'echo van uw naam
Gaat tot de verten van het donker land
Van avondzon of op het kort gedein
Der ' golven een in storm onttakeld schip
Van goddeloos of afgoddienend volk
De kust opdrijft van 't heilig Israël
En in een andre taal een smeekeling
Zijn bede op doet gaan van uit dit huis,
Hoor gij dan uit den Hemel, uit de plaats
Die gij tot vaste woonstee uitverkoort:
Vervul den vreemdeling waarom hij roept.
Opdat elk volk van zonnen-ondergang
Tot zonnen-opgang uw geweldigheid
Zal vreezen als het volk van Israël
En u in gehoorzamigheid aanbid'.
Open uw ooren God, open uw oog,
En rust u in de Arke des verbonds ;
Bekleed de priestren in hun kostlijk kleed
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Met heilig heil en geef verheugenis.
Aan al wat goed is, aan uw gunstgenoot
Jaweh Adonoi, wend uw aangezicht
Uw vlammend aangezicht niet meer van mij
Den u gezalfde, doe weldadigheid
Aan Salomo, zoo gij aan David deedt.

VOLK EN KATHOLICISMF_
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
Nu ik bedenk over welk boek of welke gebeurtenis, als
belangrijkst in het geestelijk leven van de laatste maanden,
ik dit keer schrijven zal, treft het mij dat er geene zijn overeenkomstig in belangrijkheid met den hartstocht waarvan men
toch door geringere uitingen voelt, dat deze tijden zijn vervuld.
Want de waarheid is dat men geen bezoek aan een vriend
kan afleggen zonder dat er oogenblikken komen waarin men
elkander aanziet met kloppend hart en benevelde oogen om
den ernst dien men voelt bonzen achter glimlach en aarzeling
bij schijnbaar klein verschil van meeningen ; de waarheid
is dat men geen dagblad kan lezen in zijn binnenkamer zonder
den dreun van de stoeten te hooren die den geringsten woorden-tweespalt zullen waarmaken tot één ontzettende werkelijkheid : en de waarheid is ook dat ernst noch ontzetting het
kenmerk zijn van de hedendaagsche daden en literatuur.
Ieder weet dat men lang genoeg de politiek van Europa
en Amerika waar kan nemen zonder ergens iets op te merken
dan weerstrijd van groote geldbelangen, en dat men in zeer
lage sferen moet dalen om de werkelijke belangen van de
menschheid aan het werk te zien in de bladen en bonden
van de arbeiders. Evenzoo : dat men met de aristokratie
van den geest jaren lang vertrouwd kan zijn voor men dien
strijdenden geest komt te voelen waartegenover op dit oogenblik alle aristokratisme negatie is zonder meer.
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Daden en literatuur, voor zoover er iets groots aan is, gaan
om buiten dien hartstocht waar de toekomst door gevormd
zal worden. Die hartstocht zelf heeft groote daden en groote
literatuur nog zeldzaam voortgebracht.
II.
Een klein bewijs van hoe die hartstocht letterkundige
kringen beroert zonder er toch nog tot duurzame uiting te
geraken, is het twistgeschrijf van Juni en Juli 1.1. in De Kroniek.
Bauer, de schilder, onder den indruk van de kroningsfeesten
te Moskau, schreef dat hij gejuicht had voor den man die
de wereld zulk een schouwspel gaf. P. L. Tak, de redacteur,
maakte daartegen de opmerking dat hij liever zou zien dat
de Tsaar zijn volk wat meer ontwikkelde. Dit was voor
Alphons Diepenbrock, den dichterlijk-wijsgeerigen musicus,
die zijn droom van een aristocratisch en intellectueel katholicisme zoo hoog draagt, dat hij er niet dan in verheven stemmingen aan reiken kan, en zoo altijd bij zich dat hij gevaar
loopt hem door het meest alledaagsche te zien gekreukt, aanleiding zich heftig tegen de idyllische volksvereering en
vóór de overgeleverde liefde tot het Tsaar-dom uittespreken.
Het belangrijke was nu dat week aan week de meest verscheiden pennen bedrijvig waren met deze tegen-stelling of
een deel ervan aan de eene of de andere zijde aan te
vallen of te verdedigen. Geen van de strijders natuurlijk
vleide zich met de meening dat zijn mede-hulp in de kolommen
van het weekblad beslissend was : schrijvers-trots trad op den
achtergrond, schrijvers-kunde, schrijvers-geest vooral waren
niet het opmerklijkste : ieder was aangevlogen ter verdediging
van zijn »zaak."
Of het de vraag van Bauers juichen was ? Niemand geloofde het. Volk tegen Tsaar-dom. De liefde voor de Aarde,
tegen de liefde voor den Hemel. Het was de heele nieuwe
levens-leer nieuw : een paar eeuwen zijn weinig als het
er om twintig gaat de nieuwe levensleer tegen het oude,
het middeleeuwsche Geloof. Heeft dit laatste dan nog zijn
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bewonderaars ? Ik geloof niet dat allen zoover gaan dat zij
de werkelijkheid volhouden van de christelijke verbeeldingen;
maar de een mag in het wijsgeerig en hierarchisch stelsel
van de Kerk in de middeleeuwen de beminde woning van
zijn geest, de ander in haar beelden en verbeeldingen het
schoonste feest voor zijn gevoel, een derde in aard en zede
van het leven in die tijden den droom zien waarnaar hij verlangde in de ontgoocheling die volgde op den roes van de
bête burgerlijke maatschappij ; redenen genoeg voor geestdriftige bewondering zijn er in dit nog door geen schepping
van den nieuwen tijd beschaduwde gewrocht van JoodschGrieksch-Europeeschen geest.
De Kerk staat nog, en de meest-onmiddelijk werkzame
afdeeling van de soldaten van het nieuwe leven, de sociaaldemokraten meen ik, weten wel dat haar onmiddelijke organisatie de wel-toegeruste vijand is, die zij na de nederlaag
van alle andere overgeleverde grootheden zullen hebben te
verslaan. Die toekomst-strijd, in België al eenigszins zichtbaar, heeft in bovengenoemd twistgeschrijf, in het geestelijke,
een verkleind beeld gehad.
III.
De zaak is dat men zich niet verbazen moet, nu álle leven
in Europa weer bloeien gaat, ook het Katholicisme nog eens
in bloei te zien. Zij die niet zoozeer den groei van het
leven als wel dien van hun eigen idee in het oog houden,
spreken van achterlijk en begrijpen niet dat een idee aan
de hunne vijandig, een idee die ook werkelijk en blijkbaar
haar schoonsten bloei achter zich heeft, toch altijd weer werkelijk en blijkbaar bloeien kan. Men behoeft de portretten
van een Willem den Zwijger en een Filips den Tweeden
(beide door Moro, meen ik) maar gezien te hebben, het eerste
't bloeiende en bladstille vertrouwen op een toekomst van
blijder leven, het tweede de lijk-bleeke grandezza van de
stervend onverwonnen gedachte : om te weten dat ideeën van
toekomst en van verleden levende schepselen voor elkaar
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kunnen zijn. Waren, naderbij en kleiner, Thorbecke en Groen
van Prinsterer niet vrienden, en de één een levende werkelijkheid, de ander een stervende verstelseling ? Ons gaat het
ook zoo, nietwaar? 'Wij hebben gemeend, in den aanvang,
na den triomf van het liberalisme, dat een andere dan de
idee van het nieuwe leven voorgoed had afgedaan. En wat
gebeurde er ? Terwijl wij opgroeiden, levend en vol levenslust, groeiden naast ons op, onze vrienden, bloedwarme menschen als wij, de helden, »edel en tenger van geestelijkheid,"
van de gestorven gewaande idee. Het Katholicisme herleefde,
èn wij beminden het. Wij beminden het in zijn vaandragers,
in die enkelen, kunstenaars of wijsgeeren, die wij tot de
puursten en edelsten rekenden van de Aristocratie van den
geest. Hebben wij ons verbaasd toen wij merkten wie zij
waren ? Wij verbaasden ons niet toen zij zich in kunst uitten.
Waarom dan wel nu zij het zich in meeningen doen?
Zien wij waar onze gemeenschap ligt. Juist, in de eerste
plaats, in dat Leven, dat opbloeit in beiden. In de sympathie
die wij voelden, in de schoonheid die wij deelden. En
en dit is zeker lang een sterke band geweest in een gemeenschappelijken haat. Nu nog is het feit dat kunstenaars
en wijsgeeren samenhoudt, dat hen doet schromen zich van
elkaar te scheiden om bijkomend onderscheid, de haat dien
zij gemeen hebben tegen de platheid van onzen tijd. 0, welk
een voor alle andere onontkombaar feit is dit : dat wij haten,
gezamenlijk haten dat wat, àl wat groot schijnt, zich heeft
groot gemaakt, zich op een plaats gesteld in deze burgerlijke
maatschappij. In regeering en onderwijs, in kunst en leefwijs,
overal zien wij dat van gezag zijn wat naar ons aller onverdeelde meening laag, ploertig, onbeduidend, middelmatig is.
Daarin ligt onze Eenheid, dat wij allen zonder uitzondering
haters zijn van de grootheden van dezen tijd.
Maar van daaraf begint nu ons onderscheid. Wie het Heden
haat, heeft maar éen keus van liefhebben. Verleden of Toekomst
heet die keus. Verleden of Toekomst, en die beiden genomen
in, sints eeuwen reeds, hun konkrete vormen : wat zeggen
zij anders dan de Katholieke Kerk of het Volk.
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Dat is de groote traditie : het Katholicisme. Een andere
heeft Europa niet. Dat is de Toekomst, de eenig-zichtbare,
vol van mogelijkheid en leven : het Volk, dat alle toekomst
zal zijn.
Deze splitsing eenmaal uitgesproken, is de scheiding onvermijdelijk. Wij, de afstammelingen van het Protestantisme,
nu de verdedigers van het Nieuwe Leven, staan als eenmaal
Willem de Zwijger voor de gezanten van Filips in Geertruidenberg, en »Niets zonder het Volk!" zeggen we hem na. En
het antwoord van onze vrienden, als toen van die gezanten
zal moeten wezen: »Niets zonder de Katholieke Kerk !"
IV.
Toen de Kerk in de Middeleeuwen de Gehoorzaamheid
die het Geloof is door deed dringen in staat en leven, toen
wendde zij tot . den bouw van die maatschappijen het eenige
cement aan waar maatschappijen mee worden gebouwd. Geen
maatschappijen zijn mogelijk als het mindere zich niet aan
het meerdere onderschikt. En terwijl zij de breinen gevangen nam door de Idee van een God die Vader, Zoon en
Geest was, en de verbeeldingen bond door het drama van
zondenval en verzoening, regelde zij door haar stelsel van
bemiddeling, de ongebrokenheid van de priesterlijke wijding,
en streng-gereglementeerde reeks van goede werken, van hoog
tot laag de levens van geestelijke en leek. En geen gevaar
was er dat zij, die biecht en mysteriën en al de wijdingen
van het gezelschappelijk leven voor haar vrienden en ban en
interdict voor haar vijanden in handen had, voor het voortduren van die gehoorzaamheid niet zou doen wat zij kon.
Ieder weet hoelang zij haar behouden heeft. Gehoorzaamheid
wordt altijd gegeven aan wie men zijn meester weet. Toen
de breinen, den stroom van het Humanisme volgend, het
abstracte Dogma toetsten aan het tastbare Bijbelboek, Luthers groot hart angstig klopte naar een gemeenschap
die niet één ceremonie hem meer geven kon, toen de
bemiddeling onnoodig bleek, de wijding geen slecht man
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goed maakte, de Genade, Christus' in zichzelf gevoelde verzoening, de verdienste ontnam aan de goede werken, en biecht,
ban en verdoemenis zonder indruk bleek, gehanteerd door
niet langer gevreesde machten, toen sprak het vanzelf dat
de gehoorzaamheid van de volken ging toevallen aan andere
geesten en andere overheden dan de Katholieke Kerk.
Luther en Calvijn, roomsche en onroomsche Vorsten en
Burgerijen trokken de gehoorzaamheid van de wereld aan zich.
Slecht zou het er toen met de Kerk van Rome hebben
uitgezien, als Loyola niet haar soldaat en Filips van Spanje
haar beschermer geworden was.
Luther en Loyola. Zooals Luther in angst van lichaam en
geest onmiddelijke gemeenschap met een God zocht, en haar
vond in de onverslaanbare zekerheid van een Genade die hem
geworden was en een verzoening door den kruisdood van
Christus, zoo zonk Loyola in extatischen zielsnood saam
op de trappen van een kerk van Manresa, toen het mysterie
van de Drieëenheid, in de gedaante van drie toetsen door
hem werd aangeschouwd, toen de Moedermaagd, zooals de
Kerk haar kende, in een vizioen hem verscheen.
Een gemoedservaring bij den germaanschen hervormer, een
verbeeldingsextase bij den spaanschen kerksoldaat — lag het
verschil van wezen niet in dezen aanvang : het gemoed van het
Volk dat nieuwe kracht dronk uit de bron van alle christenen, de verbeelding van het Katholicisme, dat zich extatisch nog eenmaal sterk maakte aan zijn eigen dogmatiek?
De strijd is gestreden. Voor de bron van alle christenen is
de bron van al wat leeft, de Natuur in de plaats gesteld.
De Liefde tot het Leven, de Gehoorzaamheid aan zijn eischen,
het Geloof in zijn heerlijkheid bezielt allen die leden ook
onder dien laatsten menschendwang. Vrijwillig, uit nieuwe
gehoorzaamheid, vesten wij de toekomstige maatschappij. Weer
is 't het Katholicisme — wat anders zou het ook ? dat er
tegen strijdt. En het wapen ? Het wapen is dat wat ook wij
haten in de nieuwere samenleving. De gelijkheid, niet voor
allen, maar voor enkelen ; die zij noemen, kortweg : gelijkheid,
en zeggen: ziedaar uw beginsel. De platheid en ploertigheid,
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die de macht geeft aan de middelmaat, aan het geld, aan de
vuisten, aan de smakelooze weelde, aan de eigenbaat die het
volk ontzenuwt, ontzedelijkt en vermoordt. Die de schoonste
resten van vroegere eerbiedwaardigheid grondwettig vernarrekapt, de edelste opwellingen van de volken parlementair
verschaalt. Dat zijn zijn wapenen.
Wij antwoorden dat wij niets daarmee van doen hebben.
Wij die niet verlangd hebben de gelijkheid van enkelen tot
meerdere ongelijkheid van de anderen ; wij die niet begeerd
hebben uit het volk de middelmatigheid, maar het hoogste
en het diepste : de aristocratie van den geest, en het koningschap
van het gevoel dat bij het volk alleen veilig als water koel
in diepe wellen is : op hoogere toppen, in diepere schachten
wijlen wij dan waar dit wapen reikt.
Dat het geloof aan de schoonheid van het leven, aan zijn
onafwendbaarheid, uit het diepst van het volk opwellend door
de monden van zijn geloovigsten spreken zal; dat de gehoorzaamheid aan de noodzakelijkheid van het leven als een
nieuwe vrijheid de volken ontbinden, als een nieuw cement
ze vereenen zal, dat gelooven wij.
En zoo zeker als wij weten, dat het beste van ons allen
dat is wat de plebejers onder onze voorvaders ons hebben
meegegeven, zoo zeker vertrouwen wij dat dit laagste eens
het hoogste zal zijn.
9,4
Nu wij zoover gekomen zijei, past het een blik terug te slaan
op de jaren, die wij gezamenlijk zijn doorgegaan, en in dat
overzicht de vraag te beantwoorden, of wij, die gedurende
die jaren in eendrachtigen samengang dit geslacht hebben
vertegenwoordigd, ook gescheiden, ook strijdende, 'de vertegenwoordigers ervan kunnen zijn.
Laat ons zien hoe het verleden was.
Ik heb elders reeds aangetoond hoe de bezieling, die Europa
dreef, nu haast anderhalve eeuw geleden, om, nu niet van een
traditie uit, maar uit het diepst gevoel van natuur en leven
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andere kunst, andere wijsbegeerte, en ten slotte ook andere
maatschappijen te baren, niet in de eerste plaats van Nederland
is uitgegaan. Terwijl de liefde voor een gelukkige werkelijkheid
het eerst-wordende Duitsche volk aangreep in Göthe, en die
midden-uit en hoog-boven het klein-steedsche kleine-statendon
een kunst voor de wereld schiep, die in eersten aanleg even
groot als natuurlijk was, heeft ons ondergaand vaderland op
éene wijs van zijn taaiheid, op een andere van een bemoedigende ontvankelijkheid blijk gegeven, maar op geen wijs
zoo, dat zijn stem over Europa in het koor van het nieuwe
leven klonk. Bilderdijk, Europeesch als geest bijna, bleef
onder het oppervlak van het bloeiende en geurende Duitsche
leven, dat hij miskende en hoonde, met de starre hardnekkigheid
van een brein dat niet sterven kon, bezig aan het in dorre
begripstaal brengen van dat wijsgeerig-theologische stelsel, dat
stellig door zijn hartstocht en zijn eenheid nadert aan het
geestelijk-grootste van toekomstige scheppingen, maar in * zichzelf toch niet meer dan de laatste abstraktie is, waarmee
het Hollandsche protestanten-dom een nieuwe levenseenheid
benaderen kon. Klein en zwak, van niet geestelijken maar
zinnelijken kant uitgaande, waren de stemmen en beeldjes,
waarmee een Van Alphen, een Feith, een Bellamy hun gevoel
van een nieuwe wereld uitspraken, zonder door anderen dan
landgenooten te worden gehoord.
De jaren na ' r 5 waren van veel treuriger middelmaat. Niet
gedragen door den trots, kort te voren den stormgolf van
nieuw leven gedeeld te hebben ; niet gesterkt door het besef
van kracht en onafhankelijkheid, dat in Engeland nawerkte
en weldra zich uiten zou ; bang en gelukkig tegelijk in een
gevoel van door een vaderlijk koningschap huiselijk opgenomen
hulpeloosheid, was er hier geen denken aan dat Hollandsche
kunst gelijknamig zou zijn met Europeesche, vreesde men zelfs
dat Hollandsche geest luider klinken zou dan der vaderlandsche
verdraagzaamheid geviel.
Men weet hoe er een eind aan kwam. Met den nieuwen
lust die na '20 over Europa voer, die in Engeland onmiddelijk
zijn helden had ook in dat aan de behoud-zieke regeeringen
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en instellingen weerbarstige dichterschap dat door Shelley's
naam onsterfelijk zal zijn, met dien nieuwen lust bewoog zich
ook iets hier. Wetenschap, geloof en kunst vielen af van het
tijdschrift dat de Hollandsche middelmaat het kleingeestigst
vertegenwoordigde. Was het onze schuld dat wat in andere
landen een groote strijd tegen staat en zede was, hier een
klein kabaal tegen een overheerschend tijdschrift moest zijn?
Ook in de vroegere aandrift van Europeesche begeerte, in
1 793, waren de Vaderlandsche Letteroefeningen het lichaam
van papier geweest waartegen Feith en de Kantelaar, voormannen van het nieuwe leven, den strijd hadden begeerd. i)
Toen te vergeefs.
Nu zou het beter gaan. Al in 18 i 9 komt Byrons naam
voor in de Clercq's Dagboek. 2) Byron ; Shelley zou eerst
later, zou eerst door ons geslacht als de eerste, ook boven
Byron, worden erkend. In Van Lennep's en Van der Hoop's
werk verschenen de eerste pogingen om de magerheid van
de begrippentaal waartoe onze taal geslonken was, weer lichaam
en leven te geven door invoering van de kleurige zinnelij kheid van de romantiek. Potgieter, meer dan al zijn tijdgenooten op de hoogte van de Europeesche letteren, voelde
zich zeker dat daar een leven, een kleur, een klassiekheid
waren, die hij huwen zou aan het beste van den vaderlandschen vorm.
Withuys zal hij hebben opgemerkt onder de jongere , Loots
onderscheidde hij onder de oudere tijdgenooten, Staring vooral,
die niet den machtigen adem maar wel de kleur en de conciesheid had van wie weten dat alle kunst in de eerste plaats
zinnelijk, zoo mogelijk plastisch moet zijn. Dat was het
hoogvlak waarop hij blijven zou ; het hoogvlak van waaruit
Kloos later aanwees op welke steilere tochten de toppen van
ons begeeren kunnen worden bereikt. Bakhuizen ving in de
breede vouwen van zijn professorale toga, hij student nog,
de hulde aan van dien professor die zoozéér stylist was, den
r) Zie mijn opstel Toen de Gids werd oj5gericht. N. G. II. 66 en de noot.
Eerste druk (niet in den handel). D1. I. 116.

2)
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edelen steen waarop zij hun proza-verlangens slepen, professor
Geel. In hen geholpen weldra door ernstige en breede
zoekers en bouwers van kleurig proza, bemoedigd door de
zangerigheid en natuurlijkheid van gelukkiger en meer werkelijkheidvolle verzen — was de kracht en de grootheid van een
nieuw Nederlandsch volk. Nog altijd, en misschien was dit
een deugd van hen, steeg hun eerzucht niet tot het wedijveren met het buitenland. Ook door hen, in de Vriend des
Vaderlands van 183 5 i), werd uitgesproken dat men natuurlijk
met geen Byron gelijk kon staan. Maar wat deed het er toe
of zij streefden naar die betrekkelijke grootheid, als zij toch
de stellige verlangden van werkelijk dichters en kunstenaars
te zijn. De grootheid van Holland zooals het vroeger was.
Als wij eerst maar weer daarvan het gevoel hebben. En
vast zoowel als vol waren de tonen en vormen waarin Potgieter een Hollander van voor twee eeuwen trachtte te zijn.
Weet gij wel wat er gebeurd was in Nederland, waardoor
uit dat Holland van voor twee eeuwen een element hergroeide
dat tot Potgieters tijd toe was versmoord ? Met den groei van
het leven van '30, krachtiger nog nadat hier de bisschoppelijke
hierarchie hersteld was, kwam ook het Roomsche volk weer
aan het woord. Alberdingk Thijm was zijn woordvoerder.
Cuypers zijn kunstenaar. En geenszins is het een toevallige
gebeurtenis, dat, als een vreemdeling mij vraagt welke de
twee monumentale werken zijn, die kunstenaars hier tusschen
'3o en '8o hebben voortgebracht, mijn antwoord is dat het
Potgieters Florence en Cuypers Rijksmuseum zijn geweest.
VI.
Zoo was het geslacht van voor '8o volkomen afgerond. Het
nationale had gezegevierd. Het was zoo schoon gebleken, dat
men het Europa toonen kon. Zoo nationaal toch dat het de
vraag is, of iemand buiten Nederland het begrijpt. Zonder
i) In een beoordeeling, geteekend P. P., van Van der Hoop's Slot van Ysselntonde.
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in te gaan op buitenlandsche invloeden, die het Katholicisme
bij ons versterkt hebben, kan gesteld worden, dat er in zijn
opkomst hièr een nationale verheffing school. En zijn overwinning vertoonde zich in het monument dat Potgieter, de
meest nationale Hollander, in zijn boek Het Rijksmuseum,
had begeerd.
Wat was er nu meer te doen ? Bedenk dat Potgieter gestorven was, dat het Rijksmuseum zelf een levend getuige was
in hoeverre de kunst van onze ouderen nog meer op het
nationale dan op het algemeene, op kunstige saamstelling van
geleerde onderdeelen, dan op bezielde schepping van gevoelde
geheelen was gegrond. Indien één ding zeker was dan was
het dit wel, dat dit geslacht, en dus ook zijn kunst, Europeesch meer dan vaderlandsch, menschelijk meer dan geleerd
zou wenschen te zijn.
Kleinere pogingen zijn voorafgegaan. Waarschijnlijk wel
door de grootere uitbreiding van het onderwijs, was het niet
meer moeilijk in het bezit te zijn van een Europeesche kultuur-kennis. Een heel geslacht van gewezen theologen, nu
publicisten, had zijn best gedaan ons in voeling te houden
met het geestelijk leven van Europa. Veel meer dan
vroeger kwamen herinneringen aan buitenlandsche dichters de
weefsels vervroolijken ook van de groversoortige poëzie. Men
vervolgt allerlei kunstenaars-bestrevingen, van klank, van
plastiek, in de verzen van kleinere dichters, eenige jaren voor
1 880. Emants Lilith was een datum, zoowel door inhoud
als handwerk, in de nieuwere verzenkunst. Maar Jacques Perk
was veel meer dan dat. Hij was een openbaring, zooals geen
van zijn tijdgenooten, gedrukt door het officieele gerijmel, nog
verwacht hadden, de openbaring van een nieuwe, natuurlijke,
Europeesche poëzie. Hij stond evenver af van Potgieter als
Potgieter van Bilderdijk. Hij stond even dicht als Göthe bij
de bron van alle dichterschap, de Natuur. Nu nog kan men
niet zeggen dat Perk overtroffen is. Nu nog heeft niemand
geloof ik de idee van dezen onzen tijd zoo volkomen uitgedrukt : niet de Maatschappij: de Natuur.
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Maar de akker van dien tijd wachtte op bewerking. In
veelvuldige vormen moest het zaad van die Idee uitschieten.
En de man die de gaardenier van onzen tuin zou zijn, bleek
gevonden in Willem Kloos. Veertien jaar Literatuurgeschiedenis heet het boek waarin hij de opstellen verzameld heeft die
gedurende zooveel jaar, eerst in Spectator en Amsterdammerweekblad, daarna in de Nieuwe Gids de leading articles waren
van de nieuwe partij. December z 879 is de dagteekening van
het oudste. Lilith en de Gids is de welsprekende naam ervan.
Indien Kloos zich nooit anders geopenbaard had dan als de
man van massieven stijl, nagelvaste logica, zekeren smaak en
degelijke werk-methode die hij zich daar vertoont, voor
een jonge beweging zou het al meer dan wel zijn geweest.
Meer dan aan een jong dichter doet hij er aan een volgroeiden Lessing denken, en de heer Boissevain die toen het
ongeluk had als Gids-schrijver door hem te worden te lijf
gegaan, kon en kan zich verheugen in een onsterfelijkheid als
die van wijlen den door Lessing terechtgestelden geheimraad Klotz.
Toch is het duidelijk dat tot aan het In Memoriam Jacques
Perk, November i88i, Kloos' ideeën meer beduiden dan zijn
persoonlijkheid. De stijl is een, misschien wel op dien van
Dr. Doorenbos gevormde, zwaar van inhoud, knellend van
wendingen, een door vooral niet luchtigen geest en vooral
niet oppervlakkige karaktereigenschappen doorbroken geleerden-stijl. Een andere toon schalt door het In Memoriam. De
af keers-uitingen tegen Beets en Ten Kate hadden in de vorige
opstellen nog onvruchtbare mokkerijen kunnen lijken, van de
kreten naar hoogere kunst en grootschere idee daarin wist
men nog niet recht of zij echos waren dan wel het dof geklop
van een nog gebonden stroom van levenwekkende aandoening:
maar nu is er geen twijfel meer. De aanval op de huiselijke
poëzie is waardig, maar in die waardigheid van een onverbiddelijke bitterheid, het vaststellen van de elementen die
háár ontbreken en door Perk werden aangebracht zoo stellig
-
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mogelijk, en eindelijk de verheerlijking van Epipsychidion in
eens voor de van hoop kloppende harten van jongeren waarmakend wat zij van de mogelijkheid van een kunst die hoogmenschelijke aandoening zijn zou heerlijkst hadden gedroomd.
Het is een wonderbaar ding met aandoening. Schrijf welke
gedachte gij wilt, ga van de hoogste tot de laagste, van de
konkreetste tot de algemeenste zoolang gij ze enkel schrijft
om hun verstands-waarde, is uw stijl van een uniforme
geslonkenheid. Wees dan aangedaan, en het is of de klanken,
diezelfde klanken waarmee gij in andere schikking uw hoogwijze leegte hebt uitgedrukt, het is of zij zwellen en glanzen
en gloeien en beven, vol en doorzichtig van beteekenisvolle
ziel. Kloos is de kunstenaar van die aandoening. Van af dat
In Memoriam heeft hij de ideeën van de nieuwe periode als
levende, van aandoening gezwollen klanken, doen stroomen
over ons strijdend papier.
Zonder dat de een het den ander zeide werd op den datum
van zijn verschijnen, door de weinige hier en daar verspreide
jongeren en jongeren-vrienden, het In Memoriam als een mani
fest beschouwd. En wat op dat oogenblik voor ons meer dan
een manifest beteekende, dat was de belofte van het verschijnen van Perks gedichten, vergezeld van, zooals wij al heel
spoedig wisten, een inleiding van Willem Kloos.
In de uitgave van Kloos' proza is die Inleiding vooraan
gesteld. Zij verdient cie plaats. De zoetheid van den stijl en
de helderheid van de denkbeelden zijn gelijkelijk onovertreffelijk. Die denkbeelden zelf het program van de Nieuwe-Gidspartij. Wat voor Perk de Natuur was, was voor Kloos de
Aandoening. In hun verhouding tot de Aandoening wordt de
aard van Kritiek en Poëzie door hem blootgelegd : Kritiek
een kunst en geen wetenschap ; de kunst namelijk, den lezer
nader te brengen, voor hem te ontleden en hem te doen inzien
de schoonheids-aandoening van den dichter en de elementen
waardoor hij die heeft geuit. Poëzie : beeldgeworden aandoening. Hoe men niet door een uiteenzetting, maar wel door
beelding aandoening kan uitdrukken, hoe die beelden het doel
zijn en het wezen van de dichterlijke verschijning, hoe die
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beelden, losgemaakt van het verband met de aandoening die
hen heeft voortgebracht en opgevat als zelf een werklijkheid,
de figuren worden van een geest-doodende retoriek. Hoe een
beeld niets is zonder die aandoening, een vorm niets zonder
zijn gedachte, hoe vorm en inhoud één zijn, zoodat men vormen-inhoud er voor schrijven moest. Herhaald wordt dan de
aanval op de huiselijke, een beeld van een hartstochtelijker
Poëzie, zooals Kloos zich die dacht, aangewezen, en de bewering weerleid alsof de onverstaanbaarheid van een nieuwen
dichter aan de verwardheid en niet aan de nieuwheid van
zijn ideeën zou te wijten zijn. In het tweede deel volgen dan
na een uiteenzetting van Perk's verzen, de bladzijden over
het Sonnet, die de schoonste zijn die daar ooit over zijn gezegd.
VIII.
Ieder die de Kronieken gelezen heeft, kan inzien dat zij
niets zijn dan dit program, uitgewerkt, en toegepast op oudere
en nieuwere Nederlandsche literatuur. Zoodra Kloos het geschreven had was dit zijn voornemen. De beginselen van de
Inleiding populariseeren werd zijn bezigheid. Dit zijn de artikelen die hij als Sebastiaan Sr. voor het Amsterdammner
Weekblad geschreven heeft. Een grootere stand was toen nog
niet mogelijk. Men moest zich getroosten in een houding
waarin men zich niet geheel vrij gevoelde, op leesbaren en
populairen trant te schrijven voor een nog door geen enkele
gezonde uiting gevormd publiek. Vandaar het zooveel kleinere van die paar opstellen. Kloos schreef ze in afwachting
dat hij spreken kon.
Dat kon hij in 1885. 1 October verscheen het eerste NieuweGids-nummer. i December Kloos' eerste Literaire Kroniek.
Van de Kronieken is het niet noodig ze stuk voor stuk
aan te wijzen of ideeën of proza te beoordeelen. Kloos'
grootste kreatie zijn niet de Kronieken, maar is de figuur van
den Kroniekschrijver geweest.
De figuur van den Kroniek-schrijver.
In zijn eerste opstellen had hij groote ideeën opgesteld. Een
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ideale Eenheid van het leven zooals de Grieken die toonden,
was zijn ideaal geweest. Over al de eeuwen heen van christelijkheid tegen het Christendom bleef hij altijd over staan
had hij gegrepen naar het Griekendom. Op een vertaling
van een stuk van Aeschylus door Dr. Burgersdijk was hij
met liefde ingegaan, op een boek met Frauengestalten der
Griechischen Sage und Dichtung, had hij attent gemaakt. Zelf
beproefde hij eenige malen de konstruktie van een Grieksche
tragedie in antieke maat. Maar de idee week bij hem voor
de Persoonlijkheid. De eisch van den tijd was een groot
kritikus. Met Huet meet hij zich in een artikel over den
dichter Honigh. De Koning der Nederlandsche Kritiek schijnt
hem de bekleeder van een waardigheid die hij verlangen kon
op zich te zien overgaan. In de eerste Kroniek komt die
uitmuntende karakteristiek van Huet voor die later door een
uitmuntender bladzij in de Kroniek over Hofdijk zou worden
aangevuld.
Kloos had de verbeelding die hoog vloog en persoonlijk
was, die zich ook een praktische en ondichterlijke werkzaamheid niet anders kon voorstellen dan als een door hem vorstelijk en kroondragend te voeren bedrijf.
Dat was zijn schepping van Kroniekschrijver : de kroondrager die ten troon zat, gescepterd, hoog, in de laaiing van zijn
kritische bliksems, en die, zoo zijn arm voor daad, zijn mond
voor meening te loom bleek, heerschte door een gebaar.
Lees de eerste zin van de eerste Kroniek maar eens. Iets
te zwaks, iets te groots is in die opzet van weinig woorden..
Maar eerst draagt en dan vult hij hem Zijn gevoel, zijn wil,
zwelt het oordeel tot orakel, het gebaar tot banvloek aan,
en sprekende heft zich zijn hoofd, verkrachtigt zich zijn stem, en
de gestalte wordt werkelijkheid die hij beginnende zich maar
had gedroomd.
Een groot aantal bladzijden zijn die droom in volkomenheid..
En dan mocht soms ook een het wankele in zijn volzinnen aanwijzen of een ander trachten te ontkomen aan meeningen
die meer beslist dan doordacht waren, de allure was iets
onoverwinnelijks, en wat maakte een zwakheid uit bij toch
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daar en elders zooveel gedegen kracht. Daar kwam bij:
Kloos' persoonlijkheid ontwikkelde zich : de vaste smaak, de
soliede gedachte, de doorzichtige voorstelling die wij wisten
dat hem eigen waren, bleken het meeste niet. Zijn heele
persoonlijkheid, de lach en de glimlach, de schimp en de
scherts, de liefheid en de cynischheid, al wat als zooveel
wonderen in de geheimen van zijn hart verscholen, eerst laat
en moeitevol lichtte in zijn trekken en volzinnen, bewoog hij
heen, deed hij glijden om, deed hij stroomen langs, deed hij
stralen en stormen over de persoon van den schrijver dien
hij besprak. Of het altijd de schrijver was ? Ook niet soms
zijn droom ervan ? Het behoorde tot Kloos' voorstelling van
den Kroniekschrijver dat die zetelde boven zonneschijn en
wolken hoog als een richtende, ijskoude God. Maar wat was
hij het tegendeel. Al zijn aandoening ging over op den
behandelde. Hij omgaf, hij methamorphoseerde hem ermêe
tot een schoonheid of een gestalte waar de besprokene zelf
niets meer van begreep. Wij verstonden niet hoe altijd weer
zooveel uitstroomend gevoelsleven zich om dikwijls zoo onbeduidende helden vereenigen kon. Kloos lachte dan : dat was
zijn schepping van Kroniekschrijver. Die maakte waar wat
hij zelf zonder die ook niet gedaan had, die inspireerde zich
boven onze hoofden aan dien droom van Koningschap over
de Hollandsche Literatuur.
In deze gedaante nu, juist- in zulk een als voor ons geslacht
noodig was, niet in een van geleerde, of ervarene, of maatschappelijke, maar in eene van door dichterlijken droom vergroot geziene natuurlijke menschelijkheid eene waarvan de
verschijning een droom, maar de werkelijkheid een mensch
als geen ander was in deze gedaante heeft Kloos onze
denkbeelden ter overwinning geleid.
IN.
Hier is het einde van wat, gezien van den kant van een
die er als dichter deel aan nam, de beweging was van de
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Nieuwe Gids. Het naturalisme ziet hij niet op een tweede,
maar op een eigen plaats, niet erin op- , maar er mee
samengaand. Ook ermee samen ging de kritiek op de schilderkunst. Met het eind ervan komen wij tot de beantwoording van de vraag aan het begin van het 5de hoofdstuk
gesteld.
Zullen wij, die gedurende die jaren in eendrachtigen samengang dit geslacht hebben vertegenwoordigd, ook gescheiden,
ook strijdende, de vertegenwoordigers ervan kunnen zijn?
Men ziet dat wij ter beantwoording ons moeten begeven
op een ander dan het eigenlijke Nieuwe-Gids-plan.
Perk was de peet van de Natuur geweest. Kloos' program
stelde de kunst onafscheidelijk van de Aandoening. Naturalisme
noch schilderkritiek bracht daarin in het tijdschrift verandering.
Op de Natuur, in aandoening zoowel als uiterlijke verschijning,
werd door beiden een kunst gegrond. In heel dit verbond
dus geen tegenspraak. Eerst later, en toen eerst zijdelings,
in artikelen die een nieuwe kunst, de Muziek, raakten, werd
door Diepenbrock een idee uitgesproken, die, schijnbaar, zoo
niet aan de theorie, dan toch aan de praktijk van het tijdschrift
vijandelijk overstond.
In korte woorden : de praktijk van het tijdschrift, van zijn
beste en meeste schrijvers, was als die van Kloos geweest:
van de ideale levenseenheid, waar men zich een deel in voelt,
af, naar het ideale Individualisme, dat zich als het middelpunt
van het leven stelt, toe. Na 'go verlangde men het omgekeerd.
Deze strijd is er een, die sints dien tijd, meer in gesprekken
dan gezaghebbende opstellen, de gemoederen bewogen heeft.
Geen wonder was het, dat het eerst van Katholieke zijde
deze idee gesproken werd. Het Katholicisme had zijn eenheid
klaar in een verledene werkelijkheid, klaar in nog huidige
godgeleerdheid en kerkbestuur. Thijm had levenslang de
schoonheid van juist deze eenheid in zijn Warande voorgesteld.
Cuypers had haar bouwkundig monument gesticht. De eenheid
van het nieuwe leven daarentegen is er eene die in wording
is. De heele tijd schreeuwt erom. Sociale, zoowel als dichterlijke
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en wijsgeerige bestrevingen zijn er heengericht. Maar zoo
ook aan de ziel, aan de zinnen heeft ze zich nog niet
geopenbaard.
Een levens-eenheid in Katholieken geest zocht, en vond
voor zijn deel, ook een schilder onder ons : Derkinderen. Hij,
voortzetter van Thijm en Cuypers, had, in toen een tweetal
groote wandschilderingen, verbeeldingen gegeven, waarin de
adem van een gehoopte levens-eenheid bezielend voelbaar is,
en tevens een beslist verlangen naar de vormen van het
Katholicisme bleek. Veth heeft in een artikel over een derde
wandschildering een treffend beeld gegeven van dien jongen
schilder, half priester, half schoolmeester, die na de tingeltangeldeuntjes van luchtiger atelier-broeders een ernstig lied
inzette met een stem, waarin de teederheid van den vroegeren koorknaap nog klonk.
Klopt dit niet volkomen met wat ik in het begin van
dit opstel schreef? Ook het Katholicisme leeft weer, en er is
geen reden waarom het niet nog eenmaal bloeien zou, onder
ons kinderen van het aan het Katholicisme vijandige volk.
Maar laat ons ons nu hoeden voor het verkeerd zien van
ons onderscheid. Een levenseenheid, door de N. Gidsschrijvers in praktijk als in theorie, in de jaren '80 'go zeer zeker
niet begeerd, is na dien tijd even zeker de eisch geworden
van allen die tot hen behoord hebben. Even zeker als zij
toen allen één waren daarin dat zij de persoonlijkheid van
hun gevoel stelden tegenover de banaalheid van de hen
omringende gedachten, even zeker als zij toen hun levend en
levenuitstroomend Individualisme hoog hielden tegenover de
vervlakking en vervaging van het burger-klasse-geloof dat
toen voor allen gold, even zeker voelden zij nà hun zegepraal
dat de individuën van het nieuwe leven zich zullen ordenen
tot een eenheid, zoo schoon en schooner als eenige vorige.
Niet tusschen Persoonlijkheid en Levenseenheid zal de strijd
ontstaan, maar tusschen die machten die wij hierboven als de
twee Idealen van Levenseenheid hebben genoemd en aangewezen : Het Volk en de Katholieke Kerk.

VOLK. EN KATHOLICISME.
Zie hier dus aangetoond, hoe er op dit oogenblik geen
houding buiten deze mogelijk is. De beweging, die den geheelen tijd vult, die uit de geheele Europeesche menschheid
voortgekomen, in deze twee groote stroomen zich gesplitst
heeft, heeft, evenals het aan ons voorafgaande, ook ons geslacht in zich opgenomen, en zal ons indeelen, den een aan
dezen, den ander aan den anderen kant.
De vraag of een beweging die haar taak zoo begrijpt, heeft
opgehouden het geslacht te vertegenwoordigen waar ze een
deel van is, behoeft niet gesteld te worden. Buiten haar, in
haar groepeering van twee groote strijdende machten, is geen
beweging denkbaar noch mogelijk.
Juli Aug. '96.
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(Vervolg van blz. ¢85)
XV.
» Men vraagt het persoonlijk gevoelen van de Economist
omtrent het zoogenaamd nieuw Malthusianisme, ook wel
twee-kinderen-stelsel genaamd." Uitvoerig voldeed de Heer
De Bruyn Kops aan het tot hem gerichte , verzoek. Zijn
tijdschrift 1 879, Dl. I, bl. 13 2 13 6, bevat een artikel dat
aangemerkt kan worden als het laatste woord door de
oudere ekonomen over de kwestie gesproken. Wij zagen
dat hun onmiddelijke opvolger, Mr. N. G. Pierson, voor
den drang van de logika der feiten bezweken is ; en, de
aanwezigheid van eene »overbevolking" zoo weinig kunnende
verklaren als ontkennen, zijns ondanks gedreven werd in de
engte waaraan geen uitkomen is, tenzij door het slop van
het Nieuw-Malthusiaansche systeem. De teruggang van de
klassieke staathuishoudkunde, de strenge en juiste leer van
het burgerlijk interest, tot de burgermans-ekonomie, bestaat
hierin, dat de verschijnselen van kapitalistisch verval, waarmede de oudere wetenschap niet te maken had omdat zij
zich toen nog niet voordeden, met een mooi praatje worden
verbloemd. Haar doel was de angstigheid van de bourgoisie
te sussen en haar voor zelfverwijt te bewaren. De Heer
Pierson is in deze litteratuur op zijne wijze klassiek ; te opmerkelijker omdat hij, meer dan De Bruyn Kops, aan zijne
meeningen een wetenschappelijken stijl geeft, en minder dan De
Bruijn Kops het wetenschappelijk standpunt heeft gehandhaafd.
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Wij hebben de radikale strooming gevolgd, thans met de
liberale samengevloeid.
Boven de vereenigde plassen steekt uit het sobere en verstandige woord in de Economist van i 879 als een stille
vuurtoren. Men gevoelt dat de schrijver nog altijd vertrouwde
op de redding door de liberale ekonomie. Dit is zoo kortzichtig en was in t 879 reeds zoo kortzichtig als men wil;
maar het is de kortzichtigheid van den man die op de sterkte
van zijn wetenschappelijke overtuiging zich verlaat zonder
te vragen naar gevolgen of gevaar. De Bruijn Kops, noch
iemand zijner tijdgenooten en geestverwanten in zijne klasse,
bezat de kennis van het vraagstuk der bevolking. Maar hij
muntte uit boven de latere radikalen door een nauwgezette
wetenschappelijkheid en een vastere logika. Aan de eischen
van de veranderende tijden voldeed zijne theorie niet meer;
maar hij hield haar vol in het achtenswaardige geloof aan
hare kracht. De radikalen gaven geene betere theorie, maar
gingen haspelen met de oude. Het zijne bij het hunne is
wetenschap bij knutselwerk, redeneering bij sofisterij, een manlijke overtuiging bij zelfzuchtigen angst.
» Gaarne antwoorden wij, dat wij in het Nieuw-Malthusianisme onmogelijk een nieuw economisch stelsel kunnen zien, ja,
de bespreking van de daarbij voorgestane kunstmatige verhouding tusschen echtelieden zelfs niet als een economisch
vraagstuk kunnen beschouwen : het is een physiologisch detail
uit het kader van Malthus' theorie."
De Heer de Bruyn Kops, namelijk, behoorde niet tot hen
die bevangen waren door de verschrikking van de arbeidersbeweging, welke zooals de Heer Vissering het uitdrukt, de
theorie van Malthus weer in de mode had gebracht, en het
meest geavanceerde verstand deed stilstaan bij de wanhopige
gedachte aan een zondvloed van proletariërs. Hij kon niet
bevroeden dat voor hen die door deze hallucinatie worden
vervolgd, de kunstmatige verhouding tusschen echtelieden het
ekonomisch vraagstuk bij uitnemendheid moest zijn. Want
die verhouding zou aan den stroom van proletariërs een einde
kunnen maken; en welk ekonomisch vraagstuk kan belang-
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rijker wezen dan het behoud van de burgerlijke maatschappij?
Wie, zooals De Bruyn Kops, het gevaar nog niet voelde,
kon slechts glimlachen om het overgroote gewicht, toegekend
aan middelen om het af te wenden.
Deze betrekkelijke gerustheid, zeidep wij, onderscheidt het
artikel in De Economist. De schrijver herinnert aan de hoofdbeginselen van de Malthusiaansche bevolkingstheorie ; minder
dan anderen bevreesd voor de vele proletariërs, moest hij meer
dan anderen letten op de mogelijkheid van vermeerdering der
produktie. »Dit gedeelte van Malthus' leer wordt o. i. te dikwijls
ter zijde gelaten, en men wijdt te veel de aandacht aan de
middelen tot intooming der bevolkingstoename." Natuurlijk,
want de waarheid omtrent het kapitalisme werd door de
radikalen wel gevoeld, schoon niet begrepen ; de waarheid nl.,
dat in het kapitalisme het produktieve vermogen, hoe ontzaggelijk toegenomen het is, niet en steeds minder in staat
blijkt aan de werkelijke behoeften van de consumtie te voldoen.
De tijd van onderzoek naar de oorzaken zan dit verschijnsel,
van overleg om deze zonderlinge én noodlottige werking te
stuiten, zou voor de bourgeoisie in geen van hare fraktiën
weer aanbreken. Het onderscheid tusschen de beide fraktiën
was dat de konservatieve de gebreken van het stelsel, voor
de andere zichtbaar geworden in eene aanwassende agitatie
onder de misdeelden, niet of nauwelijks bespeurde ; of zoo
zij er opmerkte, toeschreef aan het stelsel niet, maar aan eene
min juiste aanwending van het stelsel. En zoo zou, indien
de voorschriften van de liberale staathuishoudkunde werden
uitgevoerd, om toch goed te zorgen voor een » meer intensieve
produktie," de verhouding tusschen populatie-, en , bestaansmiddelen wel steeds beter worden. De radikalen daarentegen
die gemerkt hadden dat de arbeidersbeweging toenam met
de intensieve productie, hadden hunne zwaarwichtige redenen
om »dit gedeelte van Malthus' leer" ter zijde te laten, en
» al hunne aandacht te wijden aan de middelen tot intooming"
-- van het cijfer der proletariërs.
De kritiek, welke de Heer de Bruyn Kops over het NieuwMalthusianisme uitspreekt, is op deze gedachte gebaseerd.
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Wie de dringende noodzakelijkheid beseft van eene beperking
der arme gezinnen zoolang de arme gezinnen niet bij
machte zijn hunne aandacht met praktische gevolgen te wijden
aan »het andere deel" van de theorie, gevoelt dat deze kritiek
geene rekening houdt met het meest pertinente bestanddeel
van de werkelijkheid. Doch daarentegen ziet men, dat de
geavanceerde schrijvers, die een beter oog hadden op wat er
gebeurde, hunne juistere inzichten gebruikten niet om de
klasse welke onder de waargenomen euvelen het zwaarste
moest lijden, te helpen om aan den nood een eind te maken;
maar alleen voor de propaganda van maatregelen, die de
bevoorrechte klasse moesten beschermen tegen het gevaar
dat hunne bevoorrechte plaats onder den druk van de andere
zou bezwijken. De konservatieven, het is waar, redeneerden
gemakkelijk over een kwaad dat zij voor anderen niet gevoelden en voor zichzelf niet vreesden. Maar het kwaad dat
de radikalen wilden verhelpen was het kwaad dat zij gevoelden voor hunne eigen klasse ; en indien hunne raadgevingen
ook aan de proletariërs eenigszins ten goede zouden komen,
zoo verbetert dit niets aan het zelfzuchtige oogmerk van het
advies. Konsekwente en oprechte hardheid aan de eene
zijde ; onlogisch opportunisme en voorgewende menschlievendheid aan de andere.
De schrijver in De Economist, zeiden wij, vond dat men te
weinig lette op de produktie, te veel op de bevolking. Ja,
men ging nu zoo ver van er allen nadruk op te laten vallen.
Malthus had wel gesproken van maatregelen door menschen
te nemen teneinde ongewenschte vermeerdering te voorkomen:
zoowel door personen als door de wetgevers. » Mill, op deze gegevens voortbouwende, bespreekt zelfs de wenschelijkheid voor
de wetgeving om als voorwaarde tot het aangaan van een
huwelijk, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen te vorderen." Maar welk onderscheid, vraagt de Heer De Bruyn
Kops, »welk onderscheid is er nu tusschen die inzichten en
het zoogenaamd twee-kinderen-stelsel ?" Hij geeft zelf het antwoord, waarmede het standpunt van de oude ekonomie volkomen is aangeduid. »Eigenlijk geen,' zegt hij. »Den raad
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van Malthus ten grondslag nemende, om bij min ruime middelen
geen kinderen te verwekken, die in armoede zouden moeten
opgroeijen, is het louter een kwestie tusschen de echtelingen
onderling op welke wijze zij dat zullen aanleggen. Het is een
privatissimum, waaraan de sociale ekonomie ten eenemale
vreemd blijft. En hij voegt er bij : »is er genoeg voor twee kinderen, welnu, dan is het oud-Malthusianisme in dat geval ook een
twee-kinderen stelsel, en daarentegen, heeft het ouderpaar dat
twee kinderen verwekt heeft, niet genoeg over om er meer
groot te brengen, dan geeft het zoogenaamde nieuwe stelsel
ook een zuiver onthoudingsgebod." De onjuistheid van het
laatste verbetert de schrijver door vervolgens als »het eenige
onderscheid" aan te voeren, dat in het nieuwe stelsel » sexueele verrichtingen kunnen voortgaan." Gesproken als woordvoerder van een klasse die in den regel hare kinderen wel
behoorlijk groot kon brengen', vooral als de Staat een beetje
hielp, is dit een karakteristieke verwaarloozing van een in
werkelijkheid overwegend verschilpunt. Is niet het begin en het
eind van het Nieuw-Malthusianisme gelegen in den bijzonderen
aard van haar »onthoudingsgebod ?" De liberale ekonoom
echter, brak er zijn hoofd niet meê dat hier werkelijk een
nieuw voorschrift werd gegeven. Voor hem en de zijnen behoefde van geen onthouding, zuivere noch onzuivere, veel
sprake te zijn. »Het eenige onderscheid" nu ja, was het niet
onthouden van geslachtsgemeenschap, dit en al het mogelijke
blijve den werkman vergund, als hij zijn ras maar met bescheidenheid voortplant. Doch De Bruyn Kops, in zijn onwrikbaar vertrouwen op de toekomst van de liberale staathuishoudkunde, die ook voor de arbeiders zou zorgen, als zij maar
goed oppasten, meent een onderscheid te mogen gering achten,
dat in de harten van de angstigen de redding was van de
menschelijke maatschappij. De Econoznist bespreekt vervolgens
de fyzieke zijde van het vraagstuk. »De argumenten, wat de
lichamelijke gevolgen betreft, komen ons voor een logischen
grondslag te missen."
Wij hebben gezien op welke wijze de natuurkundige wetenschappen gebruikt werden om aan het betoog van de be-
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langen der bezitters indrukwekkenden schijn te geven. Een
van de gronden van dezen aard voor het Nieuw-Malthusianisme
aangevoerd, wordt door de Heer de Bruyn Kops weerlegd.
Onthouding van geslachtsgemeenschap, werd beweerd, was
nadeelig. Het advies van Malthus, derhalve, zou zonder slechte
gevolgen voor het menschelijk geslacht niet toegepast kunnen
worden. »Laat men echter aan geslachtsdrift den vrijen loop,
en voorkomt men door huismiddeltjes de gevolgen voor de
populatie, dan heeft de natuur haar eisch, en de voorname
factor, lichaamskracht der bevolking, blijft ongedeerd." Maar
de schrijver doet uitkomen dat deze redeneering, een redeneering die het doorzichtige omhulsel is van het feit dat men
zich bitter weinig bekommerde over de manier waarop in de
proletarierswereld de sexueele hartstochten werden bevredigd,
en van te voren alles goedkeurde wat den omvang van die
klasse binnen de perken hielp houden ; dat zij, indien ze
waarheid bevat, toch slechts de helft zegt van de geheele
waarheid. » Het onlogische van dit betoog bestaat o. i. hierin,
dat het de zaak alleen in betrekking tot het mannelijk geslacht (en dat nog zeer kwestieus) beschouwt. Immers, de
natuur heeft niet haar eisch wat de andere helft van het
menschdom, de vrouwelijke bevolking betreft." En de schrijver
eindigt met deze vraag te stellen aan de natuurkundigen die
deze terechtwijzing van den ekonoom dubbel verdienden :
» waarom conventioneele op non-activiteitstelling voor sommige
organen wél, voor andere niet schadelijk zoude zijn ?"
Het derde bezwaar is de anders geformuleerde maar overeenkomstig gedachte opmerking van Mr. Greven. Namelijk
de bezorgdheid, dat de gegoede lieden, door hunne gezinnen
sterk te beperken, geestelijk en zelfs lichamelijk zullen teruggaan. Anders geformuleerd. Want bij Mr. Greven, die iets
gevoelde van de motieven welke het radikalisme schiepen,
is de tweede helft van dit bezwaar uitdrukkelijk genoemd:
dat de gegoede lieden zullen eindigen met door de behoeftige
menigte overvleugeld te worden. Zij, die het Nieuw-Malthusianisme het minst noodig hebben, zeide hij, en het ontnam den
jongen dokter alle hoop, zullen het Nieuw-Malthusianisme het
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meeste toepassen. De Heer van Houten wees hem op de
verscherpte armenwet, die de arbeiders zou dwingen het voorbeeld te volgen. De Bruyn Kops echter, stond buiten een zoodanige diskussie. De angst voor een overstelpende, in het wilde
teelende werkliedenmassa, ontroerde hem niet. De waarheid
is dat de staathuishoudkunde van De Bruyn Kops en zijne
geestverwanten, zich verschrikkelijk weinig met de werklieden bemoeide. Wij noemden haar een zuivere klassenleer, en wel geene
bladzijde van hare gezamentlijke litteratuur welke dit kenmerk
duidelijker draagt dan deze van de Economist. Wat bij Greven
wel een overwegende moeilijkheid is, maar toch een moeielijkheid, wijl hij haar in het debat brengt, voor diskussie vatbaar;
en in het ergste geval de bezorgdheid dat de vermindering van
het getal armen eerst in de tweede plaats en te langzaam
zal gebeuren : nadat de welvarende en ontwikkelde burgerij
reeds sterk gedund zal zijn en inmiddels veel van hare strijdvaardigheid hebben verloren, is bij De Bruyn Kops een
axioma en geen betrekkelijk, maar een absoluut gevaar. De
protektie welke de bourgeoisie zich zal gaan verleenen, vreest
hij en schuwt hij. Niet omdat de inwendige zwakheid zal
voeren tot een nederlaag naar buiten : aan deze mogelijkheid
dacht hij niet. Neen, wegens de inwendige verzwakking op
zich zelve. Niet omdat de proletariërs pas in de tweede plaats
zouden gaan beperken ; neen, wat zij zouden doen of laten
nam in zijne overwegingen geheel geen plaats in. De Economist
schreef uitsluitend van en voor bourgeoisie ; niet over het
arbeidersvolk. Thans schrijft de Economist nog voor de bourgeoisie ; tegen het arbeidersvolk bovendien. -- En de bourgeoisie, meende de Economist, had zich te houden aan de
leuze van het laisser faire, ook in het kinderen krijgen.
Het klassenbelang, derhalve, met de idealistische inkleeding
uit den tijd toen eenerzijds het belang van de bourgeoisie
goeddeels samenviel met het belang van de maatschappij, an
dererzijds van eenig verzet van de proletariërs niets te vreezen was. En inderdaad moet eene klasse die de wereld
regeert, die de arbeidsmiddelen bezit en wie het dus te doen
moet zijn, wijl zij door niemand in bezit of heerschappij wordt
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bedreigd, de arbeidsmiddelen zoo produktief mogelijk te maken en haar gezag steeds te versterken, niet al te angstvallig zijn, noch behoeft zij het te wezen, in de voortplanting van hare soort. Zij behoort talrijk te zijn, zij heeft
er de middelen voor, tehuis of over de zee ; de halve menschheid is hare dienares en de heele aarde haar domein. Fortuinen te erven is goed ; fortuinen te maken is beter. En
dan hebben de leden van deze klasse alle ouderwetsche
vooroordeelen van stand afgeschaft. Niet meer aan enkele rijke
geslachten komt het toe te heerschen in deze wereld. Aanzienlijk is, wie zich door de moeilijkheden weet heen te slaan
naar de voorste rijen. Ieder is welkom, die in dezen strijd
kan overwinnen. In Frankrijk, in Engeland zijn het niet de
door geboorte uitmuntende personen, bevoorrecht door gewoonte en wetgeving, die de hoogste plaatsen bekleeden,
maar veelal lieden die zich van niets hebben opgewerkt.
Geen belemmering dus van de concurrentie, geen protectionisme in de wieg en aan den huiselijken haard. De wereld
staat -ons open, de wereld moet worden bevolkt door de
bourgeoisie, door de bourgeoisie worden veroverd.
Neen, zoo besluit de schrijver, »neen, majoraten, tweekinderen-stelsel, wettelijk erfdeel zelfs in eenig opzicht, zijn
alle, in meerdere of mindere mate in strijd met dat heilzame
begrip van vrije concurrentie als middel tot krachtsontwikkeling
waarin de staathuishoudkunde de springveer van allen maatschappelijken vooruitgang blijft zien. Zoo het middel van
intensief onderwijs dan ook maar door ouders en Staat genoegzaam wordt te baat genomen, geeft men een beter
viaticum in den levensstrijd mede, dan een angstvallig bewaren
en afmeten van erfportiën ooit kan verschaffen. En om dat
middel met de noodige kracht als redmiddel te doen aangrijpen, moet de natuur juist haar vrijen democratischen loop
hebben, behoort de ouderplicht tot hooger te worden opgewekt,
en is het zondigen tegen de maatschappij, om het bezin te
ontheiligen door haar zijn ware karakter, hetwelk voor alles
dat van vruchtbaarheid behoort te zijn, te ontnemen."
Het eenige nu wat wij op deze redeneerring weten aan te
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merken, is, dat zij in i 879 te laat kwam. Nergens gingen
voor de bourgeoisie de zaken zoo vlot meer, dat zij dit
optimisme konden rechtvaardigen. Het is geheel den uit de
i 6e en 17e eeuw afkomstige bevolkingsleer, toen het werkelijk
scheen, alsof men van die nijvere en verstandige klasse, de
bourgeoisie van handel en van industrie, nooit genoeg zou
krijgen en nooit te veel kon hebben. Maar zelfs bij de lezers
van de Economist zullen niet weinigen zijn geweest, die
met een pijnlijken glimlach het tijdschrift uit de hand legden,
en zuchtend konstateerden dat hun noch hun talrijk kroost
de staathuishoudkunde eenig nut meer verschafte.
De werklieden, echter, die den Economist te zien kregen,
konden zich overtuigen dat aan hen zelfs niet was gedacht.
Noch aan hunne behoeften, noch aan hunne beweging. Het
konservatisme was ongevoelig voor den nood, ongevoelig voor
het gevaar.
XVI.
Wij vervolgden in eenige radikale geschriften de ontwikkeling van het denkbeeld der overbevolking.
De opkomst van het klassenbewuste proletariaat werd als
sociaal verschijnsel door de bourgeoisie niet verstaan ; zelfs,
gedurende langen tijd alleen door een minderheid in de
bourgeoisie opgemerkt.
Maar ook deze minderheid zag de veranderingen in de
maatschappelijke orde welke aanstaande waren, zonder blijdschap, en stelde geen vertrouwen in de maatschappelijke klasse
welke haar zouden verwezenlijken. Met afkeer, daarentegen,
en vrees, lette zij op wat geschiedde ; en met haat tegen de
menschen die het teweeg brachten. Want ook die verreweg
kleinere helft onderscheidde van de overgroote meerderheid
der bourgeoisie zich niet, door het aanvaarden van den grondslag van een ander materieel belang. Zij streed voor hetzelfde
belang op een andere manier. De radikalen verschilden van
de massa hunner standgenooten, niet als eene zich afscheidende, revolutionnaire fraktie, die tegen hen de wapenen keerde,
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maar als een groep die aan een beter inzicht van de positie
van den gemeenschappelijken vijand, aan een juister besef van
het naderende gevaar, de voorkeur ontleende van een andere
taktiek. Ontstaan onder den invloed van de socialistische
arbeidersbeweging, was het politieke doel van het radikalisme
niet het bevorderen van de sociaaldemocratie tegen het verzet
van de burgerij, maar het bestrijden van de sociaal-demokratie
tezamen met de burgerij. En, hoe diep veelal de klove tusschen
het konservatisme van de menigte en de geavanceerdheid van
de fraktie moest schijnen ; tot hoevele twisten tusschen personen het gevoelen aangaande de taktiek mocht voeren ; bij
eene nauwkeuriger beschouwing van den strijd blijkt steeds
dat hij loopt over de beste wijze om het klassebelang te
handhaven, niet tusschen partijen met een verdeeld belangZelfs in die gevallen waarin de radikalen sterk en als met
geweld tegen de konservatieven zich verzetten, en een min
of meer aanzienlijk deel van de burgerlijke voorrechten wilden
prijs geven, waarbij een bondgenootschap met elementen uit
de arbeiderspartijen als dwangmaatregel dienst moest doen en
door de radikalen niet werd versmaad; zelfs' in die uiterste
gevallen, in de tijden waarover wij nu spreken nog onbekend,
waarbij de schijn van een hevige botsing aanwezig is, zal het
diepere onderzoek van de omstandigheden aan het licht brengen dat de twist niet betreft eenig burgerlijk interest, maar
alleen veroorzaakt wordt door eene afwijkende zienswijze van
hetgeen nuttig is voor zijn behoud. Slechts is voor een
billijke beoordeeling van de personen noodzakelijk dat ook
dit gevolg van den invloed der arbeidersbeweging wordt
in acht genomen ; namelijk, dat de zuivere ideologen, bij
wien het individueele belang als motief van hunne handelingen heeft uitgediend, en wier idealistische gedragslijn de
voortzetting is van de overigens lang verloren betere burgerlijke traditie, gedurende eenigen tijd te goeder trouw zich aan
het radikalisme kunnen blijven verbinden. Dit ls een verschijnsel dat nauw met de historische omstandigheden van de
burgerlijke en van de proletarische klasse samenhangt. Waar
de ontwikkeling van de arbeidersbeweging traag is, en dus
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de veranderingen in de gedachten van de bourgeoisie meer
een indirekt dan een direkt gevolg zijn, minder veroorzaakt
door een onmiddelijke aanraking met de revolutionnaire klasse,
dan door de kennisneming van de wijzigingen in politiek,
in sociologische geschriften en iii het algemeen van de
opinie over de openbare zaak, haar zal aan de vrijheid tot
ideologische proefnemingen, de handhaving van sektarische
programma's en het doorzetten van individueel idealisme, veel
ruimer spel worden gelaten dan elders. De snelle tred van de
sociale gebeurtenissen in Duitschland, in den grond een ekonomisch feit, deelt met een zuivere en scherpe scheiding de
tijdgenooten in twee partijen, naar de twee sociale klassen.
Maar het andere ekonomische feit, zichtbaar in den langzamen gang van de arbeidersbeweging hier te lande, openbaart
zich in een thans ten tweeden male hervatte radikale propaganda.
Het radikalisme van 18 76 heeft, door zich van de liberale
partij niet af te scheiden, zich zelf alle politieke ontwikkeling
ontnomen. Het radikalisme van i 886, door zich bij de arbeiderspartij niet aan te sluiten, heeft zijn aanhang beperkt tot een
handvol ideologen, waarbij het cijfer der bekwame mannen
niet minder groot is dan bij het radikalisme van 1 876 en het
getal der zuivere idealisten even gering. De houding van de
radikalen van 1886 was scherper tegenover de konservatieven
dan de houding aangenomen door hunne geestverwanten in
876. In deze tien jaar had zich onafhankelijk van de bourgeoisie
een arbeiderspartij gevormd. Het radikalisme kon daarom met
grooteren nadruk waarschuwen tegen het gevaar, gelegen in
een al te onhandelbaar behoud. Het kon bovendien, om de
reaktie bang te maken en tot toegeven te dwingen, in zekere
mate de versterking van de arbeiderspartij in de hand werken.
Op dit oogenblik, wederom tien jaar later, heeft het radikalisme
van 1 886, met hoeveel ijver en eerlijkheid aan deze dubbele
taak door enkelen in zijn naam is gearbeid, de grenslijn van
de burgerlijke programma's nergens overschreden. Ook in ons
land heeft de inmiddels sterk gedunde radikale bourgeoisgroep
begrepen, dat alleen de arbeidersklasse bij machte is den
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tegenstand van de andere klasse te breken. Velen bespeuren
het nadeel voor haar gelegen in elke vergrooting van de
macht der proletariërs. Men moet in de kracht van de grondslagen der burgerlijke wereld een zeer sterk vertrouwen hebben
om dit nadeel niet te schuwen.
Dit vertrouwen nu, is overal aanmerkelijk geschokt ; en,
het zekere nemende voor het onzekere, gaven vele radikalen
aan een voor het oogenblik veilige verstandhouding met hunne
klassegenooten de voorkeur, boven een in den toekomst gevaarlijk bondgenootschap met de proletariërs. Het bedenkelijke
spel dat den duivel wil verjagen met behulp van zijn neefje,
vindt in de burgerlijke kringen weinig bijval meer. Te zeggen:
wij zijn een arbeiderspartij, wij plaatsen ons in den strijd der
klassen aan den tegenovergestelden kant, is een verklaring
welke voor de nuchtere menschen een beteekenis inhoudt
waarvan zij de verantwoordelijkheid niet gaarne dragen. Het
zijn alleen de dweepers die van een organisatie droomen welke
de arbeiders zou verlokken van hunne zijde de klassegrens
over te stappen, om, proletariërs blijvende, te worden opgenomen in een partij op een burgerlijken grondslag. Dat een
arbeiderspartij alleen mogelijk is, alleen sterk kan worden
op den bodem van hare eigen ekonomische vastigheid, is
een waarheid welke ook in de bourgeoisie reeds zoo algemeen wordt erkend, dat zij iedere arbeidersbeweging beschouwt
als een vorm van socialisme of een begin van socialisme.
Kortom, de radikale taktiek van de werklieden tegen de
bourgeoisie aan te voeren, niet om de werklieden te dienen
maar om de bourgeoisie te dwingen, niet om de bourgeoisie
te verderven maar om de bourgeoisie te redden, vindt weinig
vrienden meer. Dit uiterste middel om de trage menigte van
de klassegenooten aan te sporen, wordt erger gevonden dan
de kwaal van de traagheid. Het doel van de burgerlijke arbeidersgenegenheid is, zeiden wij, de betere bevestiging van de
burgerlijke orde. Maar, nu men de ondervinding heeft gekregen dat iedere vooruitgang van eene arbeiderspartij den
afstand tot dit doel vergroot, heeft de arbeidersgenegenheid
hare aantrekkelijkheid verloren. Die er nog van spreken,
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blijven als eenzame leiders over. Zij zijn, bovendien, aan den
eenen kant hunne volgelingen kwijtgeraakt zonder er te
winnen aan den anderen.
Nog maar ' één kans blijft voor het radikalisme over. De
kans om te leven door den dood vrijwillig te zoeken. De
spoedig getelde aanhangers van een zuiver idealistische burgerlijke geavanceerdheid kunnen alleen in de arbeiderspartij
hun streven onbevlekt houden. Daar vinden zij een arbeidsveld voor het reinste idealisme, wijl de bevrijding van het
proletariaat de . voorwaarde is van de bevrijding van de menschheid. En komt nu eene fraktie van de burgerij tot het besef
dat ook voor haar geen redding buiten het socialisme mogelijk is, dat zij het socialisme behoort te aanvaarden, voor zij
volkomen is geruïneerd, zoo zullen ook velen uit de burgerij
socialisten worden uit vrees van anders, eer zij het weten,
proletariërs te zijn. Van hunne ideologische dwalingen genezen
en met den vasten grond van het klassenbelang onder de
voeten, kunnen de eerlijke voorgangers van zoodanige groepen uit de bourgeoisie waardeerbare bondgenooten worden
van de partij der arbeiders. Het schijnt dat in België het
begin van eene toenadering als ik hier aanduid aanwezig is.
De vraag hoe het elders zal gaan, is een vraag van de levenskracht der betere burgerlijke traditie. In den langen en fellen
strijd tegen het katholicisme, heeft eene minderheid van de
bourgeoisie in België eenige zuiverheid van het oude liberale
beginsel weten te bewaren. Dit bondgenootschap komt ten
goede aan de jonge en reeds sterke socialistische partij, terwijl het de eenige manier is van de vooruitstrevende minderheid om de overschotten van de oude democratie te redden,
en in het belang van de kleine burgerij de sociaaldemokratie
spoediger te bereiken. Wij willen slechts zeggen, dat wij van het
burgerlijke radikalisme eenige verwachting behouden, doch alleen
indien het met gelukkig en tijdig beraad de partij kiest van den
arbeid en die van het bezit laat varen. Doch dan is het geen
burgerlijk radikalisme meer, maar een onderdeel van de internationale beweging, waarin het met eer zal zijn verdwenen.
De Nieuw-Malthusiaansche beweging echter, in welker tweede
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periode wij nu treden, toont van eene geneigdheid in deze
richting maar zeer flauwe sporen.
De grenzen van een burgerlijke propaganda ten bate van
de grondslagen der burgerlijke maatschappij, heeft ook in deze
periode het Nieuw-Malthusianisme niet overschreden.
XVII.
Het aandeel door Mr. S. van Houten bijgedragen in de
vestiging van de ideeën welker geschiedenis hier wordt verhaald, zal eerst volledig zijn meêgedeeld wanneer wij de
wijzigingen van de zedelijkheidsbegrippen die tot deze geschiedenis behooren, zullen hebben meêgedeeld. De Heer
van Houten is in 1876 vooral opgetreden als een bestrijder
van de heerschende, althans officieel heerschende moraal.
Het debat over de kwestie, naar aanleiding van zijn artikel
in de Vragen des Tijds, ging in zooverre buiten de ekonomische vraag om, als zijne tegenstanders nog niet hadden
begrepen welke beteekenis door hem en zijne vrienden gehecht werd aan het Nieuw-Malthusianisme als een sociaal
redmiddel. De konservatieven van die dagen hadden geen
oog voor het gevaar dat de burgerlijke maatschappij bedreigde,- en letten enkel op de afwijking van hunne overgeleverde zedelijkheid. Het was echter een zedelijkheid die
geen kritiek meer kon verdragen, want zij berustte niet langer op een werkelijkheidsgrond. Bij de gegoeden, maar zelfs
bij de gegoeden niet meer zoo vlot als vroeger, was het
kinderkrijgen geen groot bezwaar ; en zij waren onverschillig
voor het lijden van de armen. Er bestonden dus geen termen om de aangenomen moraal, gevestigd in een tijd toen
de maatschappelijke omstandigheden eene aanwassende bevolking niet slechts veroorloofden maar eischten, aan een herziening te onderwerpen. Zoo meende men. Zelfzuchtige
onverschilligheid was het, die de oude moraal in stand hield.
Er waren geene argumenten om haar te verdedigen. Het
overblijfsel van idealisme bleek valsch te zijn, omdat het een
idealisme was, vereenigbaar met een lompe ongevoeligheid
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voor de ellende die het handhaven van de oude moraal ten
gevolge had.
Mr. S. van Houten, willen wij zeggen, had gemakkelijk
spel toen hij deze sexueele moraal ondernam te kritiseeren.
Waar hij meê aankwam was banaal, was plat ; was niet een
hervorming van de moraal, maar een vertreding van de
moraal. Maar wat hij hielp opruimen in een van die vormboze, ongeestige, zwaarmoedige samenstelsels waaruit zijne
litterarische bijdragen bestaan, was slechts de schijn van een
levende zedelijkheid. Hij verstoorde iets dat niets was. Hij
sloeg uit de handen van de ouderwetsche Nederlanders een
waardeloos geworden sieraad, men zag het breken en hoorden
het vallen van de stukken, velen vonden het jammer iets te
hebben verloren. Maar dit was wijl zij niets in de plaats
hadden teruggekregen.
Wij zagen er reeds een en ander van. De zedelijkheid is
een ideëele verschijningsvorm van het belang. De groote belangen hebben zich tot dusver altijd voorgedaan als belangen
van eene maatschappelijke klasse ; en de zedelijkheid, derhalve,
als een klassemoraal. Ekonomische omstandigheden bepalen de
positie en de taak van de klassen. Wanneer zij en zoolang zij
aan het hoofd van eene voorwaartsche beweging staat ; zij de
plaats inneemt van de leidende klasse ; zij de taak vervult van
een bijzonder klassebelang te verwezenlijken, waarmeê tijdelijk
het algemeen belang samengaat ; zoo zal de klassemoraal een
verbetering van de oudere zijn, een achtenswaardige verrijking
van de geestelijke bezittingen der menschen. Zulk eene verrijking nu, was de Heer van Houten niet bestemd meê te
deelen. Hij bespeurde iets van het gebrek aan mededoogen,
dat het strenge vasthouden aan de geldende sexueele denkbeelden onderstelde. Dit geeft aan zijn bekend geschrift hier
en daar een accent, dat in de platte redelijkheid van zijn
materialisme aangenamer valt. Maar zijn advies om met een
nog scherpere armen-wet de arbeiders te dwingen tot het
Nieuw-Malthusianisme zich te bekeeren, doet ons kennen
welke soort van zachtmoedigheid de zijne was. Wij noemden
haar te recht de _vrees voor een al te zwaar gedrukte behoef-
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tigheid. En uit die stemming kan geen hooger ideëel systeem
ontspruiten. Zijn stelsel was een grof utilisme, geheel brekende
met de ideale wending van de leer welke hij bestreed, en
waarin hij niets dan kerkelijk misverstand kon vinden.
Zooveel, intusschen, is zeker, dat twintig jaar geleden de
Heer van Houten de aanzienlijkste vertegenwoordiger van het
Nieuw-Malthusianisme was. Het was geene levensvatbare moreele leer welke hij versloeg. Het was geen hooger ideaal dat
hij vestigde. Maar het was schoon schip maken met de
restanten van een zedenwet die zich zelf overleefd had ; en
niet zonder klem een onderwerp in het openbaar en uitvoerig
bespreken dat te voren alleen fluisterend, als terloops en
binnen de muren was behandeld. Van Houten werd bij
ons de voorname man van het twee-kinderen stelsel. »De
Vragen des Tijds," schreef Busken Huet in 1 878, » waren onopgemerkt gebleven, en dreigden onopgemerkt te zullen
blijven, toen eensklaps de sexuële moraal het tijdschrift
populariseerde,"
En over de zaak, zelf prees Dr. J. M. Smit in de eerste
brochure welke van den inmiddels opgerichten Nieuw-Malthusiaanschen Bond uitging, den Heer van Houten als iemand
die bekend was met de middelen welke het lijden van het
volk kunnen verzachten en bovendien den moed bezat voor
zijne meening uit te komen:
»In dat opzicht zijn wij Nederlanders onuitsprekelijk veel
verschuldigd aan Mr. van Houten, de eerste, die in ons land
de aandacht van het publiek vestigde op het Nieuw-Malthusianisme, hoe het in Engeland ontstaan was, en hoe het
in Frankrijk op zulk een groote schaal wordt toegepast,
dat de vermeerdering der bevolking aldaar bijna gelijken
tred houdt met de middelen van bestaan. De door hem geschreven verhandeling : » De bevolkingsleer in verband met
de seksueele moraal" is een van de schoonste geschriften op
dat gebied verschenen ; elke bladzijde legt als het ware getuigenis af van het menschlievende gevoelen, dat den schrijver
bezielde."
De Heer Smit schrijft daarna over het ontstaan van de ver9
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eeniging welker programma hij in de voorgaande bladzijden
verklaard had, het volgende:
»Aangetrokken door de waarheid van het daarin geschrevene, werd bij enkelen de lust opgewekt om nader kennis
te maken met het vraagstuk der bevolkingsleer; en zoo
ontwaakte eindelijk bij hen het bewustzijn, dat het niet voldoende is om kennis te vergaren, maar dat op hen nog de
duurdere plicht rustte om alles te doen wat in hun vermogen
is, de verkregen resultaten in wijde kringen te verspreiden
en daardoor bij te dragen tot de bevordering van het algemeen welzijn, tot de vermeerdering van elks geluk.
» Op die wijze ontstond de Nederlandsche Nieuw-Malthusiaansche Bond." En eindelijk omtrent het doel:
» Het doel van den bond is : bevordering van het algemeen
welzijn ; het middel : verspreiding van de denkbeelden over
de leer van de bevolking in den meest uitgebreiden zin."
Het eerste citaaat van den schrijver geeft reeds te kennen
welke denkbeelden over de leer van de bevolking het waren,
die de nieuwe bond zou gaan verspreiden. Frankrijk zou een
kostelijk voorbeeld zijn van de Maithusiaansche theorie, en
tevens van de Nieuw-Malthusiaansche praktijk. De middelen
van bestaan hielden er bijna gelijken tred. Dit »bijna" zal
eene verantwoording beteekenen voor de armoede, de prostitutie, de misdaad, die toch nog in Frankrijk werden aangetroffen. Maar hoe haastig was men met het beloven van een
heilstaat, waarin de bestaansmiddelen de bevolking geheel zouden bijhouden, als dit Frankrijk reeds bijna een Nieuw-Malthusiaansche heilstaat moest zijn. Eene sterke utopisterij, inderdaad,
die belette te zien dat, hoewel niemand een minder hevige
konkurrentie van de arbeiders onderling zal afkeuren, hier
toch motieven werkzaam waren die de middelen van bestaan
een terugwaartsche beweging opdrongen. Immers, men zag
een zeer langzaam toenemende, een ongeveer stilstaande, ja,
een bevolking die de neiging vertoonde om te verminderen.
Daarbij een aanwas van het produktief vermogen, die juist
in de laatste tijden en reeds zeven jaar na den Duitschen
oorlog en de Commune de bewondering van de geheele wereld
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had gewekt bij de tentoonstelling in Parijs van 1878. Aan
bestaansmiddelen dus, zou men zeggen, geen gebrek ; in ieder
geval een gegronde verwachting dat de beweging van de
bestaansmiddelen den twijfelachtigen groei van de bevolking
zichtbaar zou overtreffen. Een verwachting echter, die door
de aanwezigheid van gebrek in alle vormen volkomen ongegrond blijkt te zijn. Welke konklusie lag nu voor de hand?
Zeker deze, dat produktief vermogen en beschikbare bestaansmiddelen geen begrippen zijn die elkander dekken ... dat het
produktief vermogen zich ontzaggelijk kan uitbreiden, en nochthans geen voldoende bestaansmiddelen disponibel zijn ' zelfs
voor een gelijkblijvende bevolking. Liever, evenwel, dan dit
punt te onderzoeken ; waarbij zou gebleken zijn, dat de arbeidsprodukten alleen verkrijgbaar zijn voor een zoodanig deel van
de bevolking als bij den arbeid ten behoeve van de kapitalisten
gebruikt kunnen worden ; er telkens minder arbeiders noodig
zijn en dus het getal van hen die alleen maar bij genade
iets krijgen altijd toeneemt ; liever hield men zich bij de door
hare algemeenheid foutieve stelling van Malthus. In plaats
van te zeggen : de vermeerdering van de bevolking overtreft
althans niet zeer ver de behoefte van de kapitalisten aan
arbeiders, maar nog ver genoeg om lage bonen, gebrek, overmatige werkuren en alle andere booze gevolgen van het kapitalisme te doen optreden ; zeide men : de vermeerdering
van de bevolking houdt in Frankrijk bijna gelijken tred met
de middelen van bestaan ... Wij zullen, overigens, niet in
»Schets N°. i" van Dr. Smit, maar in de bijdrage van
Mr. S. van Houten, verschenen in 1883 als nummer twee, de
duidelijkste bewijzen vinden voor het burgerlijke karakter van
de leer door den Bond gepropageerd. Naar zijne eene studie moet
de richting van de vereeniging niet uitsluitend worden beoordeeld. Wij zullen gelegenheid hebben te wijzen op de veranderingen welke het Nieuw-Malthusianisme sedert heeft ondergaan.
Niettemin blijft, en meer willen wij thans niet beweren,
de brochure van den Heer van Houten merkwaardig als
een dokument van het oudere Nieuw-Malthusianisme. Zijn
geschrift is als de overgang tot het latere. Wij zeiden reeds
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dat in zijn geheel de Bond het burgerlijke standpunt niet
heeft verlaten, XVIII.
Het betoog, dat de leer van Darwin niet tegen het NieuwMalthusianisme aangevoerd mag worden, laten wij rusten.
Darwinisme , en Nieuw-Malthusianisme noemt de Heer van
Houten zijn geschriftje. Wel bevat het niet de juiste kritiek
van het streven om de natuurhistorische ontdekkingen van
Darwin toe te passen in het maatschappelijke, op een wijze
die met haren inhoud geheel onvereenigbaar is, maar het bevat toch een protest tegen de al te plompe overbrenging van
de natuurkunde in de sociologie, gelijk zij in het artikel in de
Levensbode begaan werd, en eenigszins in Van Houten's
eigen tijdschrift door Dr. Waalewijn. Dichter bij de waarheid
komt hij met de bepaling van zijn onderwerp, als hij zegt:
» Ons houdt niet de vraag bezig, wat geweest is, maar wat
behoort te zin." De tegenstelling hier, is klaarblijkelijk onzuiver. Wat behoort te zijn, is in het geheel geen kwestie. De
politieke Darwinisten beweerden niet, dat de strijd om het
bestaan een wenschelijke zaak was, maar een onmisbare
instelling voor den vooruitgang. Zoo was het altijd geweest,
zeiden ze, en zoo zou het altijd blijven ; altijd en overal, met
inbegrip van de menschelijke maatschappij. Hoe weinig aangenaam dit vooruitzicht mocht wezen, hoe zeer men overtuigd
was dat uit een zedelijk oogpunt en ter wille van den lieven
vrede dit anders behoorde te zijn ; de fyzische wetenschap
leerde eenmaal dat het niet anders kon. De vraag dan, die
hier gesteld wordt, is niet wat geweest is, maar wat zijn zal,
en wat is. Niet wat de vorming van soorten bij planten en
dieren heeft bewerkt, maar wat . in de samenleving van de
menschen de oorzaak is van veranderingen. Juist, dus, mag
genoemd worden de verwijzing van het Darwinisme naar zijn
eigen terrein, dat van het verleden. Onjuist de formuleering
van het eigenlijke onderwerp, dat niet de studie van een
zedelijk voorschrift, maar het onderzoek naar de reëele ont-
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wikkelingsvoorwaarden van de maatschappij is. Terwijl bovendien de Heer van Houten in zijn weêrlegging van het politieke
misbruik van het Darwinisme, de groote grief niet aanroert
dat de algemeenheid van den strijd om het bestaan een valsche, bevooroordeelde strekking heeft. En eindelijk is het
streven om te bepalen wat behoort te zijn, en in plaats van
wat men kan en moet, een uitvloeisel van de ideologische
vergissing, dat de bevolkingstoestanden zich regelden naar
de begrippen van seksuëelen moraal, en niet omgekeerd.
Voor ons echter, hebben andere gedeelten van de brochure
een grootere waarde. Nog scherper dan in zijn vorig opstel
is het burgerlijk karakter van het Nieuw-Malthusianisme uitgedrukt. Vergeten wij niet dat sedert i 876 ook in ons land
de arbeidersbeweging gevorderd was. Eene sociaaldemokratische agitatie was niet zonder succes aangevangen. In 1876
kon de Heer van Houten zich bepalen tot het aanwijzen van
dwangmaatregelen om de onverschilligheid, de onwetendheid
en het vooroordeel der arbeiders te overwinnen. Het radikalisme besliste over de proletariërs, zonder de proletariërs.
In 1883 moest het verzet van de arbeiders worden gebroken;
in deze brochure door een polemiek tegen de bestrijders van
de Nieuw-Malthusiaansche leer. Het radikalisme was in een
tweede tijdperk getreden. Het besliste over de proletariërs
tegen de proletariërs. Het behoud van de kapitalistische
maatschappij vergde niet slechts de propaganda voor de heilmiddelen van de kunstmatige onvruchtbaarheid, maar thans
bovendien de afwering van de aanvallen der proletarische
partij, welke de heilmiddelen in twijfel trok.
En nu willen wij den Heer van Houten geenszins het
onrecht doen van zijne kritiek van de toenmalige oppositie
tegen het Nieuw-Malthusianisme, geheel ongegrond te noemen.
Voor onze arbeidersbeweging was een dozijn jaar geleden de
tijd nog niet gekomen om de beteekenis van de. burgerlijkradikale theorie met voldoende kalmte te overwegen ; het
voor en het tegen van de aanbevolen kinderbeperking onpartijdig te beschouwen. Wat als een gewichtige hervorming
geprezen, met wantrouwen ontvangen moet worden, behoeft
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daarom nog niet verworpen te worden als een oogenblikkelijke hulp. Het arbeidersgezin zonder de bezwaren van een
overgroot kindertal, is in ieder opzicht beter af. Wij kunnen
zelfs aannemen, dat de - arbeidersklasse, schoon een algemeen
kleiner huishouden aan de bonen een dalende strekking zou
geven, door deze strekking niet noemenswaard benadeeld zou
worden, wijl aan den anderen kant hare strijdvaardigheid zou
toenemen. De socialistische woordvoerders, die terecht het
Nieuw-Malthusianisme een uitvindsel van de bourgeoisie
noemden, bedacht om de maatschappij te redden, spraken
wel de waarheid, maar slechts de helft van de waarheid. De
grootste helft, zeer zeker, en waar het meest op aankwam;
de socialistische propaganda behoorde vrij te blijven van elk
bijmengsel en nimmer mocht het verschil worden vergeten
tusschen hare revolutionnaire bedoeling, en de hervormingsplannen van de radikalen. Kortom, het gevaar bestond
dat de reklame voor het nieuwe heilmiddel, dat in het
beste geval eenig kwaad uit de kapitalistische maatschappij zou hebben verwijderd, tijdelijk afbreuk deed aan
de verbteiding van het socialisme, dat een geheele afschaffing beoogt van het kapitalistische stelsel. Wij blijven
evenwel gelooven dat in dit geval zooals in alle andere, het
beter zou geweest zijn ook het overige deel van de waarheid
niet te verzwijgen. De gunstige praktische gevolgen van het.
Nieuw-Malthusianisme, en voor zoo ver zij slechts dit op het oog
hadden, de goede trouw van sommige Nieuw-Malthusianen,
had men van socialistische zijde moeten toonen te waardeeren.
Het zou de socialistische kritiek zuiverder hebben gemaakt,
de positie van de socialisten sterker, hunne propaganda aannemelijker. Nu duidelijk moest blijken dat hun onderscheidingsvermogen onvoldoende was of wel hunne oprechtheid,
werd de kracht van hun optreden tegen de euvelen van het
Nieuw-Malthusianisme eenigszins gebroken door een zichtbaar
gemis aan waardeering van zijne nuttigheid. De vrienden
van het stelsel, daarentegen, werden er beter van. Zij konden hun lof van het middel bevestigen met een kritiek van
het weerspannige socialisme, welke juist was in zoo ver zij,
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-de aangeduide zwakheid betrof. Op hunne beurt waren zij
niet begeerig in de socialistische oppositie ijverig naar de
waarheid te zoeken. Maar zij konden met meer grond dan
voor de zaak van het socialisme goed was, blijven verkondigen dat het socialisme alle mogelijke verbeteringen verachtte, slechts bedoelde de ontevredenheid te prikkelen, en
niet het welzijn van de armen, maar alleen en dat met
alle middelen de vergrooting nastreefde van zijn aanhang.
En een werkman, die aan de toepassing eenige meerdere
welvaart verschuldigd was en een aangenamer gezinsleven,
moest wel geloof hechten aan deze zwartmaking van de
sociaaldemokratie, wanneer hij in sociaaldemokratisch.e organen
-een onvoorwaardelijke af keuring gewaar werd van het geheele stelsel. Deze fout van de toenmalige socialistische
leiding, het teeken van een beperkt inzicht en een gebrekkig
vertrouwen in eene leer, die de volkomen waarheid verdragen kan en met niets dan de volkomen waarheid wordt gediend, heeft in den loop van de tijden zeer veel kwaad veroorzaakt. Ook toen het socialisme aan zijn eerste periode
ontgroeid was, bleef zij de socialistische agitatie besmetten;
en werd ten laatste een persoonlijke, onoverkomelijke zwakheid van de leiders, welke zich vele malen gewroken heeft
in de schade aan het socialisme teweeg gebracht.
Tot hen die in de hoofdzakelijk juiste maar te algemeene
veroordeeling van het Nieuw-Malthusianisme door de socialistische woordvoerders, poogden de waarheid te vinden, behoorde de Heer van Houten allerminst. Schreven of zeiden
.zij, dat de oorzaak van de armoede niet de overbevolking
was in absoluten zin, maar de betrekkelijke overbevolking van
het kapitalisme ; dat het socialisme een ruimte van bestaanmiddelen zou verschaffen, in het abstrakte wel is waar
door een absolute overbevolking te niet te doen, maar praktisch
niet bedreigd door een bevolkingsaanwas waarvan wij de
regelen niet kunnen gissen wijl zij zich eerst in het socialisme
zullen kenbaar maken ; in het kort, dat het socialisme een
rijk van overvloed zal zijn zonder de kapitalistische bevolkingswetten, dan las de Heer van Houten iets dat niet beter was
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dan een dwaasheid. »Van socialistische zijde wordt ook in ons
land beweerd, dat, waren staat en maatschappij slechts naar
socialistische beginselen her- of vervormd, de bevolkingsquaestie zou vervallen, omdat er dan voor allen voldoende
middelen van bestaan zouden zijn, de voortbrenging van kinderen geen breidel zou behoeven, en de strijd om het bestaan
door den overvloed zou ophouden." De verzekering dat nimmer de aangroei der bevolking eenigerlei beperking zou
noodig hebben, is wel nooit gegeven. Niets anders kan bedoeld zijn als een vergelijking met het kapitalisme. Is eenmaal
een opzettelijke inkrimping van geboorten noodig, dan zal het
motief onmogelijk het motief zijn van tegenwoordig. Over dit
vooruitzicht later meer. Wij willen alleen zeggen, dat de
opvatting van den Heer van Houten, als zou het socialisme
voorschrijven of aanbevelen een onbelemmerde voldoening
van de geslachtsdrift, zooals hij het noemt op een andere
plaats, voortkomt uit misverstand van de argumenten door
de socialisten aangevoerd.
En dit misverstand strekte zich uit tot de geheele verhouding van het proletariaat als revolutionnaire klasse tegenover
de radikale maatregelen om het kapitalisme te verbeteren en
te bestendigen. Wij spraken van eigenschappen en bestanddeelen van de socialistische kritiek, die ten deele de polemiek
van de burgerlijke pers rechtvaardigden of althans verklaarbaar
maken. Maar de voornaamste opmerkingen van den Heer van
Houten zijn niet op deze wijze te verontschuldigen ; vloeien
voort uit zijn radikaal-burgerlijk stelsel ; zijn gericht tegen de
arbeidersklasse, die het Nieuw-Malthusianisme noodig maakte,
die het Nieuw-Malthusianisme behoefde, en die niettemin het
Nieuw-Malthusianisme bestreed.
XIX.
Het Nieuw-Malthusianisme is de laatste uitweg geweest dien
de bourgeoisie meende te hebben gevonden. Het was een
verleidelijke verwachting. Bij gebrek aan strijders zou de maatschappelijke strijd een einde nemen. Geen overtollige prole-

NIEUW-MALTHUSIANISME.

137

tariërs meer; die zich zelf tot last zijn ... en anderen, opgeruimd langs den geleidelijken weg van uitsterven en niet meer
aangevuld. Het overschot welvarender en daardoor tevredener
dan thans. En dit zonder noemenswaarde lasten harerzijds.
De bonen zouden niet behoeven te stijgen, en eerder vatbaar
blijken voor eene billijke verlaging ; want met twee kinderen
te leven is goedkooper dan met zes ... En deze reddende
gedachte opgedoken te juister tijd, gelijk reddende gedachten
plegen ; namelijk, toen in Europa een toenemend ongeduld
bij de proletariërs merkbaar werd.
Zoolang en ter plaatse waar de arbeiders onwetend waren,
zou het betoog in geschriften en met woorden hun den uitweg
wijzen ; en de zekerheid dat hij voortaan de eenige zou zijn
welke voor hem openstond, een prikkel worden om hem niet
ongebruikt te laten. De theorie was gevonden en de praktijk
liet zich niet wachten. De bourgeoisie ademde vrijer. Oude
pruiken, het is waar, en de eeuwenheugende sleur van de
massa verzetten zich nog ; maar dit was slechts een aansporing
te meer tot de propaganda, die tegelijk menschlievend, wetenschappelijk, materialistisch-geavanceerd en anti-klerikaal was.
Welk bewustzijn is streelender en zoo verheffend, als het besef
van de maatschappij een onwaardeerbaren dienst te bewijzen,
zijne klasse te handhaven in het bezit van billijke en voor
het welzijn van het geheel onmisbare voorrechten ; en tevens
zich te kanten tegen verouderde, bekrompen en dogmatische
leerstellingen ? -- een sociale hervormer te zijn en een voorganger in den strijd tegen de belagers van intellektueelen
vooruitgang ?
Gestoord in den moeilijken maar niet onaangenamen arbeid,
de Nieuw-Malthusiaansche ideëen te verbreiden, door een
oppositie die het Nieuw-Malthusianisme een bedrog noemde,
was het niet anders dan begrijpelijk dat de voorstanders
woedend werden.
Eén groote vrees leest men in de bladzijden van de brochure
van Mr. van Houten.
In 1876 had hij geschreven dat het volk de zaak zeer goed
begreep. Maar hij moest nu voelen in de socialistische oppo-
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sitie, dat, het begrijpen daargelaten, de wil minder goed was
dan hij dacht. Het socialisme van 1883 was het volk niet.
Dit wist de Heer van Houten zoo goed als iemand. Maar hij
vreesde de gevolgen van deze propaganda. Hij bespeurde het
opkomen van aan het radikalisme vijandige denkbeelden. Onverschillig of de werklieden het behartigenswaarde van het
stelsel zouden weten te vinden, moest een strijder voor de
bourgeoisie thans gevoelen dat aan het heilmiddel iets haperde.
Wij schrijven aan den Heer van Houten de vaardigheid toe
van onderscheiden te hebben in de socialistische geschriften
van die dagen, wat een voorbijgaand misverstand en overdrijving, wat de blijvende beteekenis was van de nieuwe
kritiek. Zoover men van deze zijde zich verzette tegen de
Nieuw-Malthusiaansche praktijk, kon hij gerust zijn. De noodzakelijkheid zou wel zorgen, noodra maar eenige bekendheid
was gegeven aan doelmatige middelen tegen het kinderenkrijgen, dat de middelen werden toegepast. Maar wat hij moest
vreezen, was - de verwerping van de theorie en het doordringen
van denkbeelden, welke van het Nieuw-Malthusianisme juist
zooveel gebruikten als nuttig was voor de arbeiders en niets
meer. Want als burgerlijke leer onderstelt het Nieuw-Malthusianisme, dat zij, na de zegeningen te hebben ondervonden,
tevreden zullen zijn. Het is er om te doen, de burgerlijke
maatschappij te redden. Wat te beginnen, indien de proletariërs dankbaar de voordeelen aannemen zonder daarom zich
voldaan te toonen ? Indien het proletariaat, het Nieuw-Malthusianisme doorgrondende, er van overneemt zooveel hem past
en voor dat weinige van zijne revolutionnaire voornemens
niet aflaat?
Dit was de bezorgheid van Van Houten. Zijne polemiek
richt zich tegen de revolutionnaire beweging. Binnen de grenzen van het bestaande behoorde het proletariaat zijn plaats
te zoeken. Die plaats mocht goed zijn, moest beter zijn dan
tegenwoordig, maar het kan er geen wezen buiten de kapitalistische maatschappij. De ideeën door het socialisme gebracht, bevatten het vooruitzicht en wekken het verlangen
van een nieuwe samenleving. De radikale kritiek oordeelde
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over die ideeën naar de bestaande zienswijze. Zij verwijst naar
het burgerlijk ideaal. Zij spoort de proletariërs aan hare positie
zooveel te verbeteren, dat ook zij kleine burgers worden. Dit
is de uiterste volmaaktheid van de burgerlijke wereld, en de
hoogste verheffing van de burgerlijke gedachte.
Niet slechts het socialisme, reeds de ouderwetsche godsdienstigheid was met deze gedachte onvereenigbaar. Van
Houten en de zijnen wisten heel goed dat de onderwerping
aan het ongeluk door het geloof verlangd, tegenwoordig niet
meer te vertrouwen was. Een bestanddeel van hun atheïsme
s de afkeerigheid van een godsdienst, die de armen niet
meer onder den duim heeft. Wat was een godsdienst waard
die dit voorname deel van haar taak onuitgevoerd moest laten?
De godsdienst die in gebreke bleef, kreeg zijn afscheid.
»Wat blijft er van de zedelijke kracht van gezinnen van
elke volksklasse, waar de bestaansmiddelen geen gelijken
tred houden met de toenemende behoeften ?
Kweekplaatsen van lijdzaamheid kunnen zij zijn, en van het
averechtsche denkbeeld dat God leed zendt aan hen, die Hij
lief heeft. Maar geen kweekplaatsen van eergevoel, familietrots
.en onaflzankeljken burgerzin. Zij achten zichzelf een voorwerp van medelijden, en wie eens tot dit standpunt is afgedaald, gaat in de laagste klassen zeer licht den weg op tot
diaconie of armbestuur . , .."
Doch dit is slechts bedoeld van de arbeiders die nog lijdzaamheid kennen. Een lijdzaamheid, echter, waarvan Mr. Van
Houten wist dat zij zoover ging als zij voeten had. Onafhankelijke burgerzin is een vastere steun voor een wankelende
maatschappelijke orde. Komt nu inplaats van de lijdzaamheid ..... het socialisme, dan is het eerst recht bedenkelijk.
»Het proletariaat vormt in elke maatschahpij een storend
element [en hoe !], dat indirect de oorzaak is van het inproductief maken van' betere werkkrachten, om als politie en leger
te zorgen, dat het blijft binnen de perken des rechts." En
het fatale is dat het proletariaat dit zelf zoo .weinig inziet. De
perken des rechts het heeft er geen flauw idee van. De
tijden waren iets ruimer dan nu, en althans Mr. S. van Houten
,

,

,
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maakte er geen geheim van waar leger en politie eigenlijk
voor dienen. Zonder den krachtigen arm zouden wij ons niet
kunnen beschermen. » Honger en gebrek maken ontvankelijk
voor averechtsche denkbeelden, als daar zijn, dat het een soort
natuurrecht der menschen is om aan hunne geslachtsdrift den
vrijen loop te laten, en dat, als het gevolg hiervan is, dat zij
hunne kinderen niet kunnen onderhouden, de medeburgers -door bemiddeling van Staats- en Gemeentebestuur deze
moeten onderwijzen, voeden en verzorgen."
De inwendige logische samenhang is niet onberispelijk. Zou
in de kringen waar gebrek en honger wordt geleden, de geslachtsdrift het ongebondenste zijn ? Doch is deze vergelijking
aangenomen dat zij ten gunste van de hoogere klasse uitvalt,
niet buiten de kwestie ? Het verkeerde denkbeeld dat de
schrijver wenscht te bestrijden, is immers niet het recht op
een toomelooze geslachtsdrift, maar het recht op onderstand
uit publieke kassen voor de kinderen. Het onderscheid zou dus
slechts zijn, dat de gegoeden beter het besef hebben van verplicht te zijn hunne kinderen zelf te onderhouden. De schrijver meent dit inderdaad. Zijn andere opmerking is een overbodige scherpheid, die te minder reden van bestaan heeft naar
deze hervormers er verder van af waren de matigheid te prediken, en alleen een waarschuwing bedoelden niet tegen de onmatigheid, maar tegen hare gevolgen. Het ideaal, derhalve, wat
hier ter betrachting wordt aangewezen, is wederom de familietrots en de onafhankelijke burgerzin. Het wanbegrip dat men
bestrijdt, is het geloof in de plichten der gemeenschap. Dit
geloof dat den levensader van de burgerlijke maatschappij
belaagt, moet worden uitgeroeid ; en het burgerlijke ideaal
daarentegen versterkt.
De Heer van Houten zegt er nog het volgende van:
»Waar deze denkbeelden in een talrijk proletariaat een
vruchtbaren bodem vinden, is het zoowel met de kracht als
met den vrede van een land spoedig gedaan. In den zin van
onafhankelijkheid van individuën en familiën ligt de sterkste
prikkel voor de arbeidzaamheid, spaarzaamheid en voorzorg,
zonder welke geene vermeerdering van welvaart, zelfs geen
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behoud van de bereikte beschaving mogelijk is. Er zijn wel
is waar enkelen, die geen egoïstisch motief behoeven, om
veel voor het heil van
hoewel altijd nog op hunne manier
anderen over te hebben, maar laten zij niet vergeten, dat op
de algemeene en voortdurende werking van zelfopofferende
menschenliefde nog nooit met zekerheid bij eenige organisatie
heeft kunnen worden gerekend, allerminst daarop ooit eene
ekonomische organisatie heeft kunnen worden gebouwd. Een
zedelijke ommekeer zou moeten voorafgaan, alvorens het
individualisme bij de organisatie van den arbeid op den achtergrond zou kunnen treden.
»Raadpleegt men de ervaring, dan zijn de zucht tot zelfbehoud, door ouder- en kinderliefde uitgebreid tot gezin, tot
geslacht, de hechte steunpilaren van welvaart en beschaving
en bestaat de kern van elke krachtige maatschappij uit die
nijvere, zelf bewuste, fiere geslachten, welk gelukkig hier nog
het meerendeel van elke volksklasse uitmaken, die niets van
anderen begeeren dan vrijheid en recht. Zij zijn wel is waar
naar vermogen bereid zwakkeren te helpen, maar hebben ook
den moed om de hand te sluiten, en desnoods den strijd te
aanvaarden tegen ieder, die zou durven eischen, hem of de
vruchten van zijn lichtzinnigheid te onderhouden. Het steunen
op de hulp van anderen ondermijnt de kracht der maatschappij, hetzij de onderstand gevraagd of geëischt worde.
»Blijft het proletariaat vragen, dan heeft men de splitsing
der maatschappij in bedeelers en bedeelden ; gaat zij eischen,
dan heeft men den burgerstrijd.
»Zoo laf is geene volksklasse, dat zij de vruchten van eigen
of der voorouders arbeid, spaarzaamheid of zelf beheersching
goedwillig over zal laten aan de lieden, op wie de gevolgen
eener andere wijze van handelen, hetzij van hen zelve, hetzij
hunner ouders drukken, al is men ik herhaal het ten
volle bereid bij te dragen tot leniging van tijdelijken nood,
en tot wering van de oorzaken van verarming, b.v. door uit
de belastingen bekostigd onderwijs."
En de Heer van Houten eindigt deze passage met de
vraag:
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» Hoe zal, zoo lang een groot deel der maatschappij
uit onderworpen bedeelden of uit morrende lijders onder de
gevolgen hunner eigen of hunner voorouders lichtzinnigheid
bestaat, ooit die maatschappij aan de idealen van vrijheid en
gelijkheid kunnen voldoen ?"
Men ziet het. In wellicht geen van al onze citaten uit de
burgerlijke geschriften over het onderwerp, is het innig
bourgeois-karakter van het Nieuw-Malthusianisme zoo duidelijk
te speuren. Het uitbuitingsvoorrecht de eenige wijze om
in de kapitalistische maatschappij kapitaal te winnen geprezen als eene onderscheiding waarnaar ieder heeft te
trachten. Zij die het privilegie der kapitalisten met het
meeste succes hebben aangewend, voorgesteld als te behooren
tot de steunpilaren van beschaving en welvaart. En de op
die manier in beslag genomen produkten van den arbeid der
niet-bezitters, aangeduid als de vruchten van eigen inspanning en zuinigheid. Dit alles, met de daarbij behoorende
keerzijde. Zoo de deugd en het maatschappelijke nut van
de rijken ; zoó de boosheid en de maatschappelijke onwaarde
van de armen. Lichtzinnigen of kinderen van lichtzinnigen.
Gedemoraliseerde bedelaars, of erger : morrende lijders. Ergst
van alles : de socialistische propaganda, welke met de idealen
van vrijheid en gelijkheid, aan dezen bodem ontsproten, den
spot dreef, als ijdele voorwendsels van eene parasitische klasse
om hare praktijken te verbloemen ; welke klasse nu een
agitatie was begonnen om op groote schaal eene decimeering
te verkrijgen van de proletariërs ten einde ook in het vervolg
hare praktijken ongestoord te handhaven.
Gelukkig echter, ontdekte de schrijver ook nog »fierheid
en rechtszin" bij de »lagere volksklassen." Maar de socialisten
willen deze deugden verderven »door haar voor te prediken,
dat zij zich in het voortbrengen van kinderen niet behoeven
te beperken, maar mogen eischen, dat staat en gemeente
ze ten zijnen of haren laste nemen, d. i. met andere woorden
de gevolgen hunner lichtzinnigheid ten laste der belastingschuldigen brenge."
Wij zeiden reeds, dat in het socialisme van 1883 eenig
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misverstand te verbeteren was. Maar de socialistische voorstelling van de ekonomische positie der proletariërsklasse,
welke alle waarde voortbracht en met haren arbeid de kapitalisten onderhield, die dus te zamen eene groote klasse van
bedeelden vormden -; zoodat, als er sprake van recht zou
wezen, allereerst de beroofden recht op publieken onderstand
zouden kunnen doen gelden, want het zou slechts een kleine
restitutie zijn ; deze voorstelling, de grondslag van de socialistische kritiek, behoefde den Heer van Houten toch niet zoo
volkomen verborgen te zijn gebleven als hij ons wil doen
gelooven. Eene aanmerkelijke hoeveelheid kwade wil is
hier niet te miskennen. De wil om niet te verstaan, dat het
socialisme iets anders was dan een verwijzing van het proletariaat naar de openbare liefdadigheid, hetzij vragend, hetzij
dreigend. Om niet te begrijpen, dat het socialisme als het
een recht op onderstand vaststelde, niet willens en wetens
burgerlijke fierheid en onafhankelijkheid in het slijk haalde,.
om van de arbeiders een bedelaarstroep en van de wereld
een groot armenhuis te maken ; maar dat het socialisme,,
de betrekkelijke waarde van deze deugden erkennende, erkenning verlangde van de hoogere deugden door de gemeen-.
schappelijke arbeidsorganisatie en de afschaffing van alle:.
knechting en uitbuiting, te ontwikkelen. Zooals altijd, maakte
ook hier de anti-socialistische kritiek zich hare taak te gemakkelijk. Het kost geene moeite en maakt op onkundigen.
eenigen indruk, van eenig stelsel te toonen dat het met de
relatieve verdiensten van een ander stelsel in tegenspraak
komt. De godsdienstloozen zijn, volgens deze taktiek, loochenaars van de wonderen van Christus, de gereformeerden,.
betwijfelen zijne onbevlekte geboorte; en de socialisten,
die het systeem van het kapitalisme willen vervangen door het systeem van de sociaaldemokratie, achten de deugden,
die het kapitalisme behoeft en te voorschijn brengt, ondergeschikt aan de zedelijke eigenschappen van de latere maatschappij. De Heer van Houten deed in zijn artikel voor den.
Nieuw-Malthusiaanschen Bond, niet anders dan een beroep.
op de onwetendheid en het vooroordeel van zijne lezers.
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xx.
De grenzen van de burgerlijke propaganda voor behoud
door verbetering van de burgerlijke maatschappij, zeide ik
aan het slot van een vorig hoofdstuk, heeft de Nieuw-Malthusiaansche Bond nooit overschreden.
Dit is evenwel niet zoo op te vatten als uit onze ontleding
van 's Heeren van Houtens bijdrage zou kunnen worden
afgeleid. Niet deze direkte en opzettelijke bestrijding van het
socialisme is in de latere geschriften van den Bond hoofdzakelijk aan het woord geweest. De Bond heeft het politieke
karakter, dat een herhaling van artikelen als dat van Mr. van
Houten aan zijn streven zou hebben gegeven, weten te ontwijken. Sedert het zijne is de klassenbewuste arbeidersbeweging aanmerkelijk toegenomen. Echter niet met den spoed
en de beslistheid, welke elders den klassenstrijd hebben verscherpt en de scheiding van de klassen verdiept. De drang
tot partijkiezen werd althans in de eerste jaren van het bestaan der vereeniging niet zeer sterk gevoeld. Op burgerlijken
grondslag gevestigd, behoefde zij daarom aanvankelijk geen
bepaald anti-proletarisch karakter aan te nemen. Wij zagen
dat er weinig toe noodig was om van harentwege een geschrift te doen verschijnen, dat als een voorbeeld van klassenhaat en klassenlaatdunkendheid kan gelden. Er is geen
reden om te gelooven dat de meerderheid in de jonge vereeniging dit ongaarne zag. De brochure vermeldt op een
afzonderlijke bladzijde de namen der bestuurderen, waarbij
Mr. S. van Houten als een eerelid. Met dat al, vinden wij
geen termen om te besluiten, dat juist deze zijde van Van
Houtens opstel indertijd en bij de leden van den Bond de
meeste aandacht heeft getrokken. Veeleer komt het ons voor,
dat zij de anti-proletarische opmerkingen van den schrijver
hebben beschouwd als waarheden, welke het nu juist niet op
hunnen weg lag om bijzonder aan te dringen. Wij mogen
niet vergeten dat twaalf à vijftien jaar geleden de Nieuw
Malthusiaansche Bond is in November 1881 opgericht plaats was voor eene filantropische onderneming, die van
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andere filantropische ondernemingen verschilde door een vrij
sterk uitgedrukt anti-klerikale reputatie. Het socialisme mocht
twijfelen aan de resultaten welke de vereeniging meende te
kunnen bereiken, waarschuwen tegen de voorstelling
adat de armoede zou wijken voor de door haar aanbevolen
maatregelen, mocht strijden tegen de poging hierdoor den
aandacht afteleiden van de ware oorzaken van den maatschappelijken nood, - het socialisme deed zich niet voor als de
hevigste vijand van het systeem. Een ouder en meer ervaren,
een volkomen in den strijd voor het behoud der burgerlijke
instellingen opgegaan politicus als de Heer van Houten, die
de idealistische zienswijze van de vraag reeds achter den rug
had, mocht zich meest aangetrokken gevoelen tot een kritiek
van de socialistische oppositie, welke het Nieuw-Malthusianisme
onmiddelijk in de kaart had gekeken. Jongere en minder
rijpe geesten, vol van het geloof aan het heelmiddel van den
verbeterden Malthus, konden daarentegen zich als Bondsleden
het meest op hun dreef gevoelen als zij aan de burgerlijkkonservatieve helft van hunne tegenstanders dachten. Wat
de socialisten er eigenlijk tegen hadden, moest velen van de
jongere radikalen onduidelijk blijven. Het verzet van dien
kant moest hun veeltijds toeschijnen als op misverstand, persoonlijken afkeer te berusten, en niet van blijvenden aard te
zijn. Bovendien maakte het socialisme geen aanmerking op
het gebruik van de beperkende middelen als zoodanig. De
kritiek welke hunnen strijdlust het meest prikkelde, vond bij
het socialisme geen echo. Immers dit was het kerkelijke,
het hoogkonservatieve verzet.
In den beginne was dit het voorname bezwaar tegen de
verbreiding van de Nieuw-Malthusiaansche leer. Hier was,
meende men, nimmer toenadering te verwachten. Hier zou
een principieele strijd moeten worden gevoerd, en alleen een
besliste overwinning zou baten. Naar de algemeene ideologische zienswijze, stonden hier tegenover elkander het beginsel
van de oude moraal en het beginsel van de nieuwe. Het
waren immers de ideeën die het laatste woord spraken. De
Bond moest den voorrang verschaffen aan de betere idee,
,
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dan zouden de daden spoedig volgen. Aan een agitatie van
deze strekking waren de stichters van den Bond niet vreemd.
Daarmede waren zij in hun kracht. De tegenkanting van de
orthodoxen was er eene die zij begrepen. Zij achten het een
aangenamer en een nuttiger inspanning zich met de kerkelijke en godsdienstige belagers van het Nieuw-Malthusianisme
te meten, dan de anti-socialistische propaganda van Van Houten
te vervolgen.
En zoo werd de Nieuw-Malthusiaansche Bond eene ver-.
eeniging, welker burgerlijke natuur niet het duidelijkst te
herkennen is in eenige vijandigheid aan de arbeiders. Ter
goeder trouw beproefden eenige jongere idealistische leden
van de klasse de ergste maatschappelijke euvelen te genezen,
te voorkomen dat euvelen zich herhaalden. Hunne wetenschappelijke basis, hunne moreele inzichten, vielen samen
met het vaste geloof dat buiten de burgerlijke samenleving
aan geen beschaving te denken was. Hunne aandacht werd
hoofdzakelijk in beslag genomen door de moeielijkheden welke
zij ondervonden in hunne eigen klasse. Dat zij niet buiten
de burgerlijke samenleving gingen, was minder een opzettelijk
voornemen dan een natuurlijke beperking. Over dit punt
waren zij het eens, zonder dat er veel over gesproken zal
geworden zijn, of veel bespreking noodig was. Dat Malthus
ten slotte gelijk had gehad, en dat het er nu op aankwam
een praktisch Malthusianisme in te voeren, was het korte
programma dat hen vereenigde. Een uitvoerige verdediging
van hun theoretisch standpunt, achtten zij minder noodig dan
een ruime verbreiding van de praktische kennis. Juist dat
zij op de praktijk met grooten ijver zich toelegden, bewijst
hun vertrouwen in de burgerlijke leer. Maar aan den anderen
kant verzwakt deze voorkeur aan het optreden de strijdvaardige houding van hunnen Bond tegenover de proletariers.
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»Wie soude konnen gelooven, dat een natie, die den tyt
omtrent van twee duysent jaaren door haare kloeke en onvergelykelyke dapperheyd ten hemel toe verheven en voor
de gantsche werelt redoutabel geworden was, binnen 50 dagen
meer hadde konnen verliesen als sy met de hoogste lof in
8o jaaren door 't swaard hadde gewonnen?"
Twee eeuwen nadat dit geschreven werd, is er nog altijd
iets zeer wonderlijks in die volkomen overrompeling van
ons land in I 672. Er was leger noch bevelhebber ; de regentenpartij had de officiersambten bezet met gunstelingen, bedienden, kinderen. Tot herstel der vestingwerken was in 22 jaar
bijna geen spade in den grond gestoken. Zelfs nog in 1673
verzochten de prins van Oranje en de Raad van State den
Staten-Generaal zeer dringend om geld, »opdat men niet
weder in allerley defecten ende incovenienten kome te vervallen, gelyck ons, Godt betert, de luctueuse experienta van
voorleden jaar geleert heeft."
Hoe was ons land zoo ontredderd ? De grootheid van
rijken, die door den handel opgekomen zijn, duurt slechts
kort, zegt Montesquieu. Ongemerkt komen zij op ; maar zoo
haast hebben zij niet hun hoogsten bloei bereikt, of benijders
vallen ze aan van alle kanten.
Wist De Witt het niet? Zag hij het gevaar niet aankomen?
Vreesde hij verbonden te sluiten met vorsten, die vrienden
IO
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van Oranje konden zijn; duchtte hij een leger van ervaren,
en van strijdlustige jonge mannen, omdat die alleen uit den
aanhang van dat huis konden worden gerecruteerd ? Of schoot
zijn macht te kort ? Doch hoe was dit mogelijk : is hij niet
altijd als een soort van dictator beschouwd ? En waarom,
toen eindelijk een legertje den vijand tegemoet was gezonden,
dit weldra weder teruggeroepen en het geheele land tot aan
de Hollandsche waterlinie prijsgegeven?
Met het republikeinsch bewind was een vredelievende partij
opgekomen. Het volk had genoeg van den oorlog. Gelijk
een koopman, die zijn schatten met moeite en zorgen vergaard heeft, verlangde het nu rust en vrede. Volgens de »heylsame politike gronden en Maximen" der republikeinsche partij
waren èn bondgenooten èn een groot leger slechts schadelijk.
De Witt kon, noch wilde de ontwapening van een deel van
het leger beletten. Hij was te weinig krijgsman, te veel
staathuishoudkundige, dan dat hij het volk vooral het
financieel verzwakte Holland niet de rust zou gunnen, die
het zoo dringend behoefde. Holland had te lang de andere
gewesten naar 't heette, »als een blok aan het been" voortgesleept, om niet, onmiddellijk na het bekomen zijner vrijheid
in 165o, aan zichzelf te denken. Het moest niet langer
»naar buiten loopen blusschen een brand" die toch niet kon
overslaan, d. w. z. het behoefde geen zijner buren door
gewapende hulp aan zich te verplichten. Het moest voorzichtig zijn met zijne vriendschap jegens gekroonde hoofden,
want:
De Heeren (Koningen) en Maartse dagen
Syn meest verraders en quâ vlagen,

zooals in »Het Intrest van Holland" werd beweerd. Licht
konden ze Oranje helpen ! Wel werden verbonden gesloten,
maar 't was meest spade. De vroegere vielen uiteen toen
men ze 't meest noodig had. Dat met Engeland was niet
op vertrouwen en vriendschap gegrond, zegt Temple, die het
zelf sloot ; dat met Zweden werd op 't hachelijk oogenblik
krachteloos gemaakt door het Fransche hof, dat, met »des
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trésors ftour corromj5re fout," Europa rondliep. De Hanzesteden
en de Duitsche vorsten verlustigden zich reeds bij voorbaat
in Holland's vernedering.
Zoo verraste de vijand de Nederlanders als een dief in
den nacht. Hij vond hen verdeeld in een oneindig aantal
republiekjes met hun eigen kleine dictators en miniatuurlegertjes ; gereed de poorten voor elkaar te sluiten en ze te
openen voor hen wier taal en zeden reeds waren binnen gehaald ; óf overmoedig vertrouwend op den roem van vorige
geslachten, óf in verslappend bijgeloof wanend, dat het laatste
uur der nu i oo jarige Republiek geslagen was ; meer administreerend en schrijvend dan op daden belust ; een volk
van bourgeois-gentilhommes, van geleerden en kunstenaars,
beter met pen en penseel dan met het zwaard vertrouwd,
en van een door schotschrijvers gemend janhagel.
Kort na het sluiten van het Drievoudig Verbond merkte
een vertrouweling van Karel II, Clifford, op, dat men weldra
voor een nieuwen oorlog met de Vereenigde Gewesten zou
staan. Nauwelijks was de vrede van Aken gesloten of Castel
Rodrigo, de Spaansche landvoogd te Brussel, ontdekte aan
de gevolmachtigden der Staten, dat Frankrijk iets gewichtigs
in den zin had. Lodewijk had zijne plannen niet opgegeven;
wrok over het dwarsboomen ervan had hem integendeel daarin
gestijfd. De Witt's houding bewijst, dat hij toen reeds minder
gerust was dan zijn triomfschreeuwende aanhangers, al weigerde hij te gelooven, wat gefluisterd werd : dat de koningen
van Frankrijk en Engeland zich verstaan hadden, de republikeinsche partij in Den Haag omver te werpen en den prins
van Oranje tot opperheer te verheffen. Omstreeks het einde
van 1671 wees P. De Groot in zijne brieven uit Parijs op
de krijgstoerustingen van Frankrijk. Tot in Italië en Zwitserland werden soldaten geworven ; men riep alle Fransche
officieren uit het buitenland terug ; de schoenzolen werden beslagen als voor een langen tocht ; een menigte
kleine bruggen werden gemaakt voor het oversteken van
rivieren.
Het geheele plan van aanval zoowel te land als ter zee
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werd door De Groot medegedeeld. »Door brief op brieven",
zegt Oudaen, betuigde hij
» Wat ongeval den Staat kon grieven
Wat ramp het land hing boven 't hoofd."

Er kwamen berichten over de groote vertrouwelijkheid der
Fransche en Engelsche ministers te Londen en te Parijs ; op
een feestmaal hadden zij gedronken op de ontbinding der
Triple Alliantie en op het geluk der Fransche en Engelsche
legers.
Doch dat de Engelsche koning zich met onze vijanden zou
verbinden, achtte zelfs De Groot bijna onmogelijk. Sterker
dan Karel's veronderstelde lichtzinnigheid moest, dacht hem,
diens vrees zijn voor het volk, dat geen oorlog begeerde.
Hoe dacht De Witt over dit alles ? In November I 67 I gaf
hij aan zijn vriend De Wicquefort volkomen toe, dat een oorlog
met Frankrijk onvermijdelijk was. Maar het was hem onmogelijk, voegde hij erbij, dit te beduiden aan lieden, die het
gevaar eerst vreezen als zij worden overvallen ; die zuinig zijn
tot het gierige wanneer mildheid vereischt wordt en vrijgevig
tot spilzucht als zij moeten sparen. Zijne bezorgdheid deelde
hij aan alle gezanten der Staten mede. Boreel te Londen
moest zich vergewissen, of de koning niet beloofd had, de
Republiek in den steek te laten als Frankrijk haar aanviel.
Er kwam een geruststellend antwoord : Boreel en Van Beuningen, die er inmiddels was heengezonden, wisten niets.
Zelfs de Engelsche ministers vermoedden niet wat Karel in
het schild voerde. In Febr. 167 1 verklaart Van Beuningen dat
men zich noodeloos ongerust maakt en hij komt uit Engeland terug, geheel opgeblazen de la fumée d'avoir gouverné
la cour de Londres, zooals Pomponne aan Lodewijk schrijft.
Maar reeds in September 167o rekende De Witt niet veel
meer op Engeland's hulp. Wel schreef hij kort tevoren aan
Van Beuningen, toen te Parijs, dat hij „geen dergelijke trouweloosheid als een breuk zonder eenige reden van den Franschen
koning kon verwachten, en nog minder onderstellen, dat een
verdrag, zelfs een verbond met Engeland zou bestaan,"
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maar het was geen gewoonte den gezant geheel in vertrouwen
te nemen. Lodewijk XIV bijv. deelde zijne bedoelingen nooit
geheel aan d'Estrades mede. Ook betuigde De Witt wel in
een brief aan zijn zwager Deutz, dat hij de tijding van een
aanvallend verbond tusschen Frankrijk en Engeland zoo ver
van de waarheid achtte als het Oosten is van het Westen,
maar deze ongevraagde mededeeling aan een oningewijde
heeft veel van een diplomatiek vermomde erkenning bij een
man als De Witt, die telkens met de taal zijn gedachten
verborg, en die wel wist dat de uitersten elkaar raken
De Witt's vertrouwde De Wicquefort betuigt trouwens reeds
kort daarna (9 Oct.), dat deze Staat, „wel verre van te Londen
eenige hulp te kunnen verwachten, op een breuk bedacht
moet zijn. Alle brieven uit Frankrijk bevestigen, que la cour

de Londres est foute chanb ée."
In Januari 1 67 1 spreekt De Witt ook zijne bezorgdheid uit
over de wapeningen in het Munstersche en de „geduyrige
caressen van Vranckryck aen hetselve Hoff gedaen." Op 20
Febr. verklaart hij zich beducht, „dat d'Engelschen alleen
pretexten soecken om, soo niet van partije te veranderen,
immers de tractaten van alliancie ten regarde van desen Staet
in cas van attaque flauwelyck ter executie te leggen". Op
6 Maart ontvouwt hij in een brief aan Boreel het geheele
gemeenschappelijk aanvalsplan.
En wanneer hij op io December van dat jaar in een schrijven
aan De Groot nog de mogelijkheid ter sprake brengt, zich
in de armen van Engeland te werpen, zouden wij haast in
dezen belangrijken brief (overgedrukt in de Gids van I 852
II 365) het beste bewijs zien, dat De Witt zich ook in Karel
II niet vergist heeft. Want hij voegt er bij, dat zulk een
ommekeer van Engelands houding mogelijk zou wezen, „als
men eenige saecken wt eygen beweging alhier gelieft te doen,
die men seeckerlyck weet aen den Coning van Groot Britannien
aengenaem te syn," waartoe o. a. behoorde de bevordering
van den Prins, een middel, dat De Witt erger dan de kwaal
noemde.
Een maand te voren had hij ook al aan Boreel geschre,
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ven : „Het ware te wenschen, dat van de zijde van
Engeland zoo weinig met Frankrijk ten nadeele van dezen
Staat gehandeld ware, als 'van de zijde van H.H. Mog. geschiedt ; maar het is de aard der menschen, een ander te
willen aanwrijven de fouten, die men zelf begaat."
Ook Lefèvre Pontalis, hoewel hij sommige brieven anders
uitlegt, erkent, dat De Witt de eerste was die het gevaar
zag en alarm sloeg. Men wilde niet hooren. Telkens ontweken de Staten-Generaal en zelfs de Staten van Holland de
uitvoering zijner verdedigingsplannen. De Witt raadde de
krijgsmacht te versterken ; hij achtte doortasten te verkiezen
boven voorzichtigheid, aanvallen beter dan afwachten. In
overleg met De Ruyter stelde hij voor, een landing in Frankrijk
te beproeven en, door het eiland Oberon te bezetten, drie
Fransche rivieren tegelijk te sluiten.
Maar men wilde geen nieuwen tocht naar Chattam ; geen
herhaling van eerbewijzen en triomfgeroep, die vriend en
vijand der Loevesteiners in 1667 de oogen hadden uitgestoken. Het plan stuitte op onverzettelijken tegenstand en
Pomponne kon Lodewijk geruststellen door te herinneren aan
de fabel van Lafontaine, waar de ratten raad beleggen om
de kat de bel aan te binden, maar 't blijft bij delibereeren.
Niet toevallig wilde De Witt alweer een vloot-expeditie
en niet toevallig was het, dat, niettegenstaande het grootste,
ja in veler oog eenige, gevaar van de landzijde kwam, het
leger verwaarloosd, maar de vloot zoodanig versterkt werd,
als wilde men in het uiterste geval den list van Themistokles
herhalen. Holland alleen deed iets. Wilden de andere provinciën hunne quoten niet betalen ; hadden zij de Fransche
overheersching liever dan de Loevesteinsche dwingelandij;
hoopten zij, dat de machteloosheid dezer laatste tegenover
het buitenlandsch gevaar duidelijk zou toonen, dat het land
het niet zonder stadhouder stellen kon, welnu, Holland zou
voor zich zelf zorgen. De Witt, hoewel dienaar van Holland en West-Friesland, mocht voor de »bondgenooten" wel
iets willen doen, zijne partij had te goed geleerd, dat de
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eigenlijke republiek niet verder ging dan de Hollandsche
waterlinie, ten hoogste Utrecht, mits het maar betaalde, in
zich sloot.
Het zwaartepunt der regeering was niet langer in den
Haag, maar in Amsterdam. De Witt zelf had zijn afvalligen
vriend Van Beuningen tot burgemeester benoemd in de ijdele
hoop, hem aan zich verbonden te houden en hijzelf was het
die raadde, het geld, het geschut en den krijgsvoorraad binnen Amsterdam's wallen te brengen, wel inziende, dat hij
zonder die stad niet regeeren kon.
Maar Amsterdam wel zonder hem. Het was prinsgezind
geworden en had de koorden van de beurs toegehaald. Het
lachte wat met de »cordate defensie van den Staat in 't
generaal," waarvoor de Raadpensionaris pleitte.

»La pluralilé des Césars ne peut pas vivre ensemble."
D'Estrades had gelijk ! Amsterdam's pensionaris Hop verklaarde, dat hij Holland liever onderworpen zag aan den
prins, ja aan den bisschop van Munster dan aan een »dienaar
der Staten." Fagel, de pensionaris van Haarlem, die aan De
Witt het Eeuwig Edikt zou hebben ingegeven, had zich al in
1 670 openlijk tegen hem verklaard. » Kan Dordt alleen groote
mannen voortbrengen ?" vroegen anderen schamper.
Erger was het buiten Holland. Er heerschte een »generale opstand." Niet de vijand was het grootste gevaar, maar
schreef De Witt aan Vivien »de ongehoorsaemheyt ende
wederspannigheyt van de Borgeren ende ingesetenen in de
steden ende van de Boeren ten platten lande, waardoor de
kracht van de hooge Overigheyt als ontzenuwt ende alle
executiën soo niet t'eenemael weerhouden, ten minste seer
vertraegt, ende voorts alle inningen van albereydts geconsenteerde schattingen, oock noch veel meer de consenten ter
nieuwe middelen, absolutelyck gestuyt werden."
Het halve land riep om een heerscher en zou dien hebben
al moest het de koning van Frankrijk zijn ! De Witt mocht
staatsman en vlootvoogd wezen, generaal was hij niet. Als
Geddes hem een geboren strateeg noemt, bedoelt hij : in 't
bureau. Hij miste niet alleen het gezag maar zelfs voldoende
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inlichtingen omtrent de bewegingen van den vijand. Zijn
berichten bepaalden zich tot de diplomatie ; het plan van den
veldtocht werd hem eerst in Mei 1672 meegedeeld, terwijl
het geheele Nederlandsche verdedingsontwerp al in Januari te
Parijs bekend was geworden.
Eerst dacht ieder dat Lodewijk door de Zuidelijke
Nederlanden zou optrekken en het kostte groote moeite,
den Rijngraaf te Maastricht te beduiden, dat de »koning
zich niet met zijne stad zou amuseeren". De verkenningsdienst van het legertje, dat naar den IJsel werd
gezonden, was geheel onvoldoende ; de onvoltallige compagnieën werden voortdurend door ziekte en desertie verzwakt.
Op 28 Mei waren er zooveel soldaten gedeserteerd, dat
het — schreef de gedeputeerde te velde Van Beverningh » ongelooflyck ende den officieren niet t'eenemael t'imputeeren
is". De betaling was ongeregeld ; voetvolk was niet te
krijgen : de burgers wilden alleen als kavaleristen dienst
nemen ... omdat ze dan vlugger weg konden. In den
troep van Joan Maurits van Nassau verspilden de soldaten
hun kruit met het schieten op kippen en eenden : de prins
moest viermalen voor het front treden om het te beletten.
Behoorlijke kaarten ontbraken. » Had ik die bezeten schrijft
later Van Beverningh uit Utrecht het zou mij een richtsnoer geweest zijn". De prins van Oranje verklaart hem in
een brief : » Ik ben in groote angst vernemende de nadering
van den vijand en zonder voldoende macht om hem te
weerstaan".
Ondanks de muiterij op het schip zonder kapitein, blijft De
Witt aan het roer. Geen oogenblik twijfelt hij aan de juistheid zijner koers. Deze alleen is in 't belang der »vrijheid".
De zoon van den prins die Amsterdam had durven aanranden,
wordt met officiersbevoegdheid geplaatst in het Hollandsche
legertje, onder bevel van Hollandsche afgevaardigden. Aan
't hoofd staat een vertrouwd vriend van den Raadpensionaris:
deze houdt zoo lang mogelijk alle gezag in handen. Hij
alleen kan het land redden. De Witt bezat Majesteit.
Maar, al was de wind nog niet om, de stroom was averechts
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tegen. Van nu aan zou de republikeinsche partij niet anders
dan fouten maken. De zending van het IJsel-leger, hoe noodig
ook, mislukte. Niet alleen was het onmachtig de verwaarloosde vestingen te beschermen, maar bovendien waren dezen
niet gediend van de bescherming der Loevesteiners, Arminianen en Oranjehaters. Buigende boden hunne regenten den
Franschen de sleutels aan. Schenkenschans was altijd als
een betrouwbaar bolwerk beschouwd, maar bewaarde een
welsprekend stilzwijgen, toen de Franschen door den Rijn
wandelden, dien men, Rotterdam ter wille, had laten droogloopen. Zelfs de verdediging van Utrecht, waartoe de prins
later bevel kreeg, was, met zijn verzwakte troepen, gewaagd
en voor Holland onraadzaam.
Willem III zag hoe de republikeinen zich vastwerkten.
Maar hij zag ook, dat het behoud van het land daarmee
gemoeid was.
Den 1 Ten Mei fluistert hij Van Beverningh in het oor
»Wy connen hier (aan den IJsel) niet blyven, ende laten
Hollandt verlooren gaan". Hij acht het noodig, dat het
leger naar Bodegraven terugtrekt. De gedeputeerden schrijven
»dat den Issel niet te defenderen is", maar de staatkundigen
in Holland bevelen anders en zij moeten zich onderwerpen,
de verantwoordelijkheid van zich schuivend met de opmerking:
»dat wy ons niet gaerne souden sien beswaert met een discernement van oordeel, 't welck wy niet geinterponeert en hebben".
Doch de Staten zijn weldra genoodzaakt, het leger
terug te roepen. En meer : ook Utrecht wordt aan zijn lot
overgelaten. Vóór de maand Juni ten einde is, heeft de prins
zijn kwartier opgeslagen te Bodegraven en alleen op deze
wijze wordt het land behouden.
Zeer toevallig gaat alles juist zooals de prins van Oranje
noodig achtte.
Men heeft het een wonder genoemd. „De Franschen", zoo
redeneert een geschiedschrijver, » beschouwden het als een
gelukkig toeval, dat zij de doorwaadbare plaats in den Rijn
ontdekten; maar het werd weldra een tweede wonder, waar-
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door het vaderland is behouden". Een ander spreekt van
een »voor menschelijke bevatting ongenaakbaren gang van
het wereldbestuur."
Dan staat men evenwel nog voor een tweede »onverklaar
baar" feit, nl. dat de prins behoed werd voor het verspillen zijner
krachten aan Utrecht, welks oproerige bevolking, door 6000
franschgezinde katholieken opgehitst, eerst de poorten voor hem
sluit ; dan, als zijn artillerie wegtrekt, misbaar maakt, en belooft,
zich te verdedigen; en ten slotte toch weigert eenige huizen
voor die verdediging op te offeren. Werkelijk vindt een geschiedschrijver de daar afgespeelde tragische klucht niet begrijpelijk (Gen. Knoop, Krijgsgesch. W. III). »Het heeft den
schijn", merkt hij op, »alsof men aan weerszijden bij deze
onderhandeling niet te goeder trouw is geweest; en alsof noch
de gewestelijke regeering, noch de Stadhouder ernstig de
verdediging der stad hebben gewild".
Wat de verdediging van den Rijn betreft, komt alles aan
het zoogenaamde »verraad" van den commissaris-generaal
De Montbas.
Met een veel te kleine troepenmacht was hij belast, de
Betuwe te verdedigen. Inplaats van het Fransche leger bij
de doorwaadbare plaats in den Rijn op tewachten trekt hij
terug naar Arnhem en blijft daar den nacht doorbrengen.
's Anderen daags laat de prins hem naar zijn kwartier te Dieren halen, waar hij, »gecomen synde met een
groot tremblement van armen en handen, aan syne Hooch.
hadde ter handen gestelt de ordre, dewelcke hij meende
daertoe te hebben .... ende niets anders hadde weten te
seggen, als dat hy syne ordres gevolcht hadde en dat hy in
drie of vier nachten gene rust gehadt hadde en sich daerom
tot Arnhem hadde willen ververschen."
In hoever sprak hij waarheid?
De prins van Oranje had aan Montbas last gegeven,
»de Betuwe te verdedigen en zich met zijn troepen naar
Nijmegen te begeven, noodra deze vesting zou worden aangevallen." Nu ligt Nijmegen een heel eind van de doorwaadbare plaats in den Rijn bij Lobit, welke toegang gaf tot de
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Betuwe, en met het kleine hoopje, dat Montbas had medegekregen, was het dus onmogelijk aan beide bevelen te voldoen. Hij vroeg opheldering. De gedeputeerden t. v. schreven hem terug, dat de prins die opheldering zelf zou verstrekken, maar dat Z. H. het op dat oogenblik zoo volhandig
had, dat de Montbas zich voorloopig maar met de hem verstrekte orders moest vergenoegen. Hij moest nl., zoo schreven
zij, »niet wachten, tot hij zou worden aangevallen, maar, indien hij den vijand zag naderen en de stad Nijmegen in gevaar verkeerde, onmiddellijk daar heen trekken om haar te
verdedigen."
Dit was dus een bevel, den Rijn niet te verdedigen.
Twee dagen later (io Juni) schrijft de maarschalk Wirtz
hem uit naam van den prins van Oranje, dat deze besloten
heeft, de verdediging van Nijmegen geheel aan den gouverneur
Welderen over te laten, »ei qu' ainsi nous estiez délivré de
de cette peine là," maar dat hij (Montbas) het bevel over de
Betuwe moest blijven oefenen, »zooals hem dit bevolen was."
De Montbas begreep er nu niets meer van. Hij behoefde
noch den Rijn, noch Nijmegen te verdedigen ; toch moest
hij in de Betuwe blijven, maar ook alweer niet zoo lang tot
hij slaags raakte, want de eenige opdracht, die nog niet herroepen was, luidde dat hij niet mocht wachten tot hij zou
worden aangevallen. Hij ging naar Arnhem, bleef dus in de
Betuwe en is voor dit letterlijk opvolgen zijner orders als een
verrader gebrandmerkt.
Wirtz had hem versterking beloofd maar de prins van
Oranje riep ze terug. De Montbas had toen met zijn mannen aan den Rijn kunnen sneuvelen, als een Leonidas bij
Thermopylae, en misschien gaf hij een bewijs van lafheid
door dit niet te doen. De gelegenheid, aan die heldendaad
te ontkomen was hem echter zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt ; bijna was ze hem verboden.
Volgens generaal Knoop was De Montbas alleen laf of dom;
ook Van Sypesteyn en de Bordes, en Lefèvre Pontalis pleiten
hem vrij van verraad ; zij gelooven aan een misverstand, een
onhandigheid van den prins van Oranje.
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Maar dit verzuim was de welkome aanleiding voor den
terugtocht van het leger ! Nu moest het den IJsel verlaten,
anders zou het in den rug worden aangevallen !
Zou de prins waarlijk onbedachtzaam zijn geweest op het
oogenblik dat de vijand voor de open poort van het land stond?
En waarom heeft dan Wirtz, die er onmiddellijk heen gezonden werd (maar zonder geschut, tengevolge waarvan hij niets
vermocht) den Franschen den overtocht nauwelijks betwist?
Hebben gedeputeerden en de prins zoo onduidelijke orders
aan De Montbas gegeven, alleen omdat zij de verantwoordelijkheid niet op zich durfden nemen ? Waarom deden zij
dan evenwel niet wat zij konden : de beloofde versterking
zenden, voor de Montbas in arren moede naar Arnhem was
gegaan. De tijd drong 1
Waren het daarna, zooals De Wicquefort denkt, alleen »lieden
met minder eergevoel en moed" dan de prins bezat, die hem
terughielden van het »moedige, misschien gewaagde" plan,
het Fransche leger aan te vallen, toen het, voor het gereed
komen van de schipbrug, in tweeën was verdeeld ? Of heeft
hij er nooit ernstig over gedacht dat plan uit te voeren ? De
Archives de la Maison d' Orange van Groen bevatten juist
geen enkelen brief van den prins tusschen 8 en 26 Juni 1672.
En verder : Willem III kon zwijgen.
Opmerkelijk is dat de prins juist zijn aartsvijand Montbas,
die een vriend van De Witt en gehuwd was met een dochter
van Hugo de Groot, op het gevaarlijkste punt plaatste, en met
den belangrijksten post een man belastte dien hij wantrouwde.
Er moest een reden gevonden worden voor den terugtocht ... Het IJsel-legertje, waarbij zeer weinig vertrouwbaar
soldatenmateriaal, moest gespaard worden voor de verdediging
van Holland ... De prins was niet van zins met het hoofd
tegen een muur te loopei i) ... Het was een buitengewone tijd
en men mocht geen bijzondere belangen ontzien, waar het
geheele land bedreigd werd ... Aux grands maux les grands
remèdes ! De Franschen men kan het moeilijk ontkennen
i) Dat lag niet in zijn aard. Zie Macaulay, Huygens' journaal; enz.
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zijn in 1672 in ons land gelaten met voorkennis en lijdelijke medewerking van Willem III i).
Gemoedelijke geschiedschrijvers schrikken voor dergelijke
conclusies. Den vijand binnenlaten is een misdaad, zeggen
zij. Zij zouden bijv. Bismarck op de vingers willen tikken,
omdat hij in 1 870 den oorlog met Frankrijk uitlokte, toen het
tijdstip voor Pruisen gunstig was.
Honderdmaal zwaarder woog in 1672 de noodzakelijkheid
dat het IJsel-leger Holland ging verdedigen. Wat stond
Willem III anders ten dienste dan een list ? Zijn gezag was
op 't nauwst beperkt. Hij zag het gevaar dagelijks grooter
worden ; elken dag bleek opnieuw de wankelmoedigheid der
verdedigers ; met zulke soldaten, met zulke burgers was niets
te beginnen. Als een gewoon officier hield hij zich stipt aan
zijn orders, maar tegelijk speelde hij staatsman en diplomaat.
En welk een opleiding had hij gehad in die kunsten 1 Hij deed
niets, maar hij schiep omstandigheden, die hem zouden dwingen te doen wat noodig was. Was hij niet de geniale prins
uit een huis, dat nooit middelmatigheden voortbracht?
Willem was de eenige in deze dagen die de omstandigheden beheerschte. In plaats van onervaren was hij overrijp.
Het oude bewind had afgedaan ; hij voelde in zich de kracht
van het nieuwe. Zwijgend en met een glimlach, dien De
Witt verkeerd uitlegde, had hij jaren lang zijn onrecht
gedragen, zijn tijd gewacht. Deze was er nu. Een omwenteling had hem al vroeger zegevierend Amsterdam
kunnen binnenvoeren. Maar hij was constitutioneel ; de vijanden van zijn land zoo alleen zag hij het republikeinsch
bewind zoudei zichzelven vonnissen. De verwaarloozing
van het leger wreekt zich op , de Montbas ; hij wordt,
bij de botsing der twee partijen als in 't voorbijgaan vernietigd. Het geheele regeeringsstelsel, dat nu enkel zijn fouten en zwakheden toont, wordt in Jan de Witt omvergehaald.
Eerst nadat aldus ruim baan is gemaakt door de pionnen,
i) Op dergelijke wijs werd ook Utrecht verlaten.
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komen de groote stukken in beweging. Dan vertoont zich de
hand der nieuwe mannen, dan treedt ook . Willem van Oranje
op. Zijn haat blijkt nu heeft hij gespaard voor grooteren
dan het Hollandsch ambtenaarspersoneel en van dien haat
maakt hij een geweldige beweegkracht. Hij zal de vernedering
van zijn land op Lodewijk XIV wreken en de Stuarts- straffen.

» Voilà le gouvernement du gays chanb é en moins de quinze
jours" schreef een tijdgenoot uit Den Haag, toen de prins
tot stadhouder was verkozen. Maar de verandering was al
jaren lang voorbereid. Had De Witt van den beginne Cromwell's uitvoerende macht bezeten, de geschiedenis zou een
anderen loop hebben genomen. Hij was voor alles een
man van orde. Hem met een troep soldaten de vergadering
der Staten te zien uiteenjagen, is ondenkbaar. Al zijn gezag
berust op overredingskracht en vertrouwen, en voortdurend
staat het hem voor oogen, »hoe lichtelijk de Hollandsche
humeuren impressie vatten van dat een minister zich te veel
arrogeert en gelyck men dan zegt, den meester speelt, mitsgaders oock, hoe nadeelig zulke impressies zijn in een vrije
republiek voor allen en een iegelijk die aan de regeering
participeren en voornamelijk desgenen wiens functie maar is
ministeriaal." Hij heeft er niet aan gedacht, bijv., de andere
provinciën met zijn aanhangers of familieleden te bezetten,
wat een der middelen zou zijn geweest om het gezag dat hem
werd toegeschreven, ook werkelijk te verkrijgen. Nu is hij
slechts raadgever, al is 'ter een wiens wil het land jaren lang
blindelings volgt. Hij sluit verdragen met het buitenland en
houdt de voornaamste bepaling, schijnbaar door een toeval,
twee weken lang voor de Staten geheim ; hij zendt De Ruyter
naar Nieuw Guinea ; hij drijft zijn zin ieder oogenblik door,
zonder dat men bewijzen kan, dat hij zijn bevoegdheid overtreedt. Hij sticht vrede tusschen twistende provinciën ; loodst
de vloot langs de zandbanken ; schiet te hulp als eerzieke
gezanten elkaar, of den prins van Oranje, in het Voorhout
in de wielen rijden, ja, al betreft het slechts het rapport over
de vijandelijke vloot op de Medway, hij toont beter op de
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hoogte te zijn dan de Hollandsche kapitein Munnick op de
plaats zelf. Geen wonder, dat het volk, dat gewend is, geregeerd te worden, op hem alle verantwoordelijkheid werpt,
op hem, die het orgaan, de mond, de hand en dikwijls zelfs
het hoofd der Staten heet. Dat hij niet meer zou zijn dan
raadpensionaris van Holland en Westfriesland, wil het, bij het
zien van zoovele bewijzen, niet gelooven ; de mooie, logische
» Deductie" voelt het niet en vat het niet, indien het ze
al leest.
In zulk een grond kon de Oranjepartij gemakkelijk arbeiden.
Naarmate de prins opgroeide, wies zij in kracht en invloed.
Bij de omwenteling van 1672 stond zij gereed, in de plaats
te treden van de republikeinen.
Er was geen Unie, er was geen leger, er was geen eminent
hoofd, toen De Witt zich tot executeur opwierp van de nalatenschap der stadhouders, die voor de koningen van Holland
hadden gegolden. Van alle kanten werden begeerige handen
uitgestrekt naar legaten. In zulk een tijd was bovenal eendracht binnenslands noodig, maar niets heeft de tweedracht
zoozeer bevorderd als De Witt's stelsel van decentralisatie. Was dat bekrompenheid, zoo lag de schuld niet aan
hem maar aan de partij, die hij volgen moest. Hij bleef
dienaar en zelfs als zoodanig moest het hem onverschillig zijn, »of hij geheel of aan stukken in de doodkist
kwam." Het is een wonder, dat hij nog zooveel heeft kunnen uitrichten voor den Staat in het generaal. Hoe meer
hij deed, hoe meer hij naar een macht scheen te streven, die
verder ging dan de grenzen zijner provincie, des te meer
daalde zijn waarde voor zijn aanhang ; op het toppunt van
zijn hoogsten triomf, na den vrede van Breda en de Triple
Alliantie was zijn ondergang gewis.
Zijn eigen partij laat hem in den steek, Amsterdam het
eerst, dat den naam heeft, nooit lang dezelfde mannen aan
het roer te laten. Nu valt de schuld voor alle onrecht op
hem. Hij is het, die »de Religie geregaleerd heeft na de
Policie, de Justitie gedirigeert tot voordeel van syne Intrigues,
de Lant-militie verwaerloost en voordachtelyck laten verval-
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len, het Lant aan Vrankryck verkocht." Het volk gelooft
alles. Nooit heeft De Witt den haat, dien zijn koude rechtvaardigheid wekte, getemperd door het vertoon eener hartelijkheid, die hij niet bezat. Aan het gemoed, aan de verbeelding, krachten in de wereldgeschiedenis, gaf hij persoonlijk niets, dan het Eeuwig Edict. Zulke mannen, die geen
steden innemen en geen zilvervloten veroveren, waren voor
het zeventiende eeuwsch publiek onbegrijpelijk, tenzij als sluwe
raven op de schatkist.
De Witt meed de achterdocht zijner landgenooten, waar hij
kon, maar vreesde dien niet. Om achter Lodewijk's bedoelingen te komen, trotseert hij den schijn van omkoopbaarheid. Zijn vriend William Temple haalt over zoo groote
onbaatzuchtigheid de schouders op. Waar partijen in den
Staat hebben wortel gevat, schrijft hij, daar is het dwaasheid
voor goede lieden, zich met de openbare zaak te bemoeien.
Eerlijke, wijze mannen moeten den dienst van het publiek
maar overlaten aan diegenen welke, onder den schijn het
openbaar welzijn te beoogen, hun eigen eer en voordeel
zoeken.
Zoo filosofisch was De Witt niet. Hij veroorlooft zich de
weelde van een ideaal en de geschiedenis moet nog uitmaken,
of en wat deze weelde aan ons vaderland heeft gekost. Wat
zij hem zelven kosten kon, wist hij. Maar wijst iemand hem
op het gevaar, dan antwoordt hij rustig : » Ik draag op mijn
schouders hetgeen al mijn schuld kan betalen."
Zulk een onverschrokkenheid vindt men nauwelijks bij Tromp
en De Ruyter en niets toont beter dan dit gezegde, Jan De
Witt's grootheid als man.

EEN FAMILIEFEEST
DOOR

H. TEN AMSTEL.

Op het plein, in den stijven, droog-kouden wind, wachtte
Willem de tram naar het station. Het was Oudejaarsdag,
tegen vier uur en nog een vaal, onverschillig daglicht, onveranderd al sedert den morgen, druilde in de ruimte. Over de
onrust van te laat te komen heen, nam hij de buiten-dingen
in zich op : hard-koud staan der huizen, de vlak harde straat
naar alle zijden, langs elkaar schuiven van dofzwarte menschgedaanten .... hatelijk gewoon dat alles.
Maar buiten deze dingen, onreëel, lichtend zijn gedachten
doorgloeiend, was het te wachtene van den avond : een Oudejaarsavond bij familie, na gedaan werk.
Daar, in dat nog niet hedene wilde hij zijn ; dit oogenblik en
alle volgende tot dei r, zouden vol zijn van dien onrustigen drang.
Een tram, met den sjokdraf van het paard, naderde bedaard aan, en tevreden stapte hij op : het eerste stadium
tot dat verre gewenschte was voorbij. Maar hij wilde genieten,
nu te voren al, in dit vluchtig gevoeld oogenblik, het vooruitwillen tegenhoudend in 't vaag besef dat 't eigen oogenblik
zelf teleurstelt en het vddrgeluk het grootst is. Hij wilde
dus 'spaarzaam genieten, doorproeven zijn verwachtingsgelukstemming. En onder 't ongeduldgloeien begon de stille, vaste
blijheid sterk te worden van het Oudejaar-zijn en 't vrije
heengaan naar koestering en licht.
In het station, na de preoccupatie van kaartjes nemen, op
het breede perronvlak vol menschen, bluschte de onrust, en
II
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doorgloeide hem tintelende blijheid, nu hij zoo op zijn gemak,
in rustige zekerheid, kon slenteren naar den trein.
Een lange rij van wagons stond met open portieren, nog
leeg en zielloos wachtend, aan het tweede perron. De wagens
waren nietig en klein onder de hoog wegwelvende stationsbekapping, waardoor de vrieswind in ijzige vlagen blies, die
aankwam van het kil-grauwe buiten, 't wijde, grijze starre
buiten van den vriesdag.
Hij schikte zich behagelijk in een coupé, trok zijn lange
jas over zijn knieën tezamen en leunde tegen het droog-wollig
trijp, soezend naar buiten.
Meer reizigers, bij tweeën, bij groepen, kwamen door de
wachtkamerdeuren naar buiten, bleven aarzelend staan, liepen
dan naar de wagons heen, de gezichten omhoog, ernstig zoekend.
Maar toen het later werd, werd het vertrek gevoeld in de
drukker beweging langs de portieren, het luider-op stemmezwatelen, 't geschuifel heen en weer langs den trein. Nog
enkele reizigers rukten de wachtkamerdeuren open, snelden
bezorgd en zenuwachtig toe, klommen vlug binnen. Dan klapten
forsch de portieren achter hen dicht, één voor één, al nader
bij het portier van Willems coupé, dan ook dit .... een gebiedend luidende bel, naar voren schril fluiten .... en met lang uitgehouden fluitgalming, schokte de trein, flauw bewegend eerst,
dan gestadig sneller over de rails, tot hij eindelijk, in de
plotseling uitslaande lichtheid buiten het station, roekeloos donderde over de wissels, in meeslepende vaart weg naar de wijdte.
Willem het eerste vertrek gezien, wilde slapen gaan. Maar
toen vond hij dit jammer. Liever genieten wou hij, in 't lekker
rustig, makkelijk op reis zijn. Daarom ook niet gaan lezen,
enkel naar buiten kijken, waar aan den verren, lagen horizont
koud-rood de zonnebol heen zonk achter de stille landen.
En langzaam vervaalde het groen der wijd heen strekkende
landen, die in stage statige draaiing langs-voorbij schoven,
terwijl de kleine trein , voortspoedde over de eindelooze vlakte.
In grootsche stilte voltrok zich daar het grandiose drama
der nachtwording. De aarde sliep in den dichtenden nacht,
verdween onder het groot duister; 't laatst de heenstrepençle
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slooten waakten op, in zielvolle lichtpeinzing, als bloedrood
glanzende linten heen naar de verte van den transparanten horizon.
Willem blikte heen naar het geheim vervagen der dingen,
terwijl in zijn ooren gonsde het praten der twee naast en over
hem. Het waren heeren in welverzorgde kleeding, eenvoudig,
in smaakvolle aisance, maar hun woorden gingen zeurig over
en weer, van de vorst, die de korenschepen opgesloten hield
op de rivieren, zoodat ze maar niet aankwamen...
Nu de schemering buiten het aspekt der dingen bijna had
toegesloten, ging hij luisteren met dichte oogen, allengs verliezend het juist besef der afstanden tusschen hem en die
anderen. De stemmen kwamen gedempt tot hem van heel
ver uit een groote stille ruimte....
Maar het bewustzijn der omgeving bleef hem toch bij, en
daarom was hij verbaasd, na schijnbaar zoo korten tijd, zich
terug te weten dáár, vlak bij zijn station, onder het stormend
fluiten van den trein, die huizen voorbij raasde.
Het was nu bijna heelemaal nacht en vele levendige stadslichten sterrelden luistervol op het donker, terwijl de rem op de
raderen werkte tot knarsend, bij schokken, de trein te staan kwam.
Uit het monotoon geraas van den trein-in-vaart, uit het
intiem gedempt fluisterspreken, nu ineens de roezende menschenvolte onder het station, met het velerlei hortend beweeg,
wijddruischend rechts en links onder de hoogopen kap. Het
was vol van menschen, die op den ouwejaarsavond familie
afhaalden of zelf op reis gingen om nog voor twaalven in een
gezelligen kring te zijn.
Willem moest nu opkomen uit zijn apathie, zelf handelen,
uitstappen in de killende lucht, die huiveren deed ... .
kaartje afgeven, langzaam meeschuivend in een vreemde-.
menschengroep.
Er was niemand om hem af te halen.
Buiten het station stapte hij flink voort om warm te worden.
Zijn harde stappen sloegen tegen de koude straatkeien. Zoo
zouden zijn van kou pijnende voeten warm gaan tintelen en
tegelijk was het aardig zich te hooren stappen en zoo het zich
aanbiedende vlakke, strak-harde straatveld te beschrijden.
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Toen kreeg hij 't idee de tram vooruit te blijven, die wel
dadelijk achter hem aan zou komen. Maar na die beschikkingen van het oogenblik, al loopend, schoten zijn gedachten
weer vooruit, jagend naar wat nog niet was. En weer was
hij vaag ontevreden daarover.
Waarom kon hij toch niet 't oogenblik genieten? Als dit
allemaal maar voorbereiding was, hoe weinige momenten
leefde men dan eigenlijk in tevredenheid ! Hij moest niet
gauwer willen gaan dan de tijd zelf ging. Zoo niet elk moment zijn eic en waarde heeft, hoe heerlijk moesten dan die
weinige kleine levenstijden zijn, waarnaar men zoo verlangde 1
En dat waren ze toch niet. Bij ervaring wist hij, dat in dàt
oogenblik zelf ook weer niets was, omdat 't zelf immers bestond uit weer vele, oneindig vele, kleine tijddeelen. Waar
was dan de tevredenheid, waarin was die verscholen?
Doch zoo moest 't ook niet. Wie waarlijk te leven verstond, waardeerde elk oogenblik en zette niet alle gelukskans
op één kaart.
Zoo zou hij ook doen. Liep hij hier niet genoegelijk? Zijn
lichaam bewoog gemakkelijk en stevig-zelf bewust over de
graag zich gevende ruimte, in de intimiteit van een kleine
Hollandsche stad, waar op den ouwejaarsavond vele menschen op straat zijn. En rondom, verwarmend, het groot
weten van 't feest-plechtig jaareinde. Iets dat de stad warm
omsloot en dat boven het heele land, over heel Europa, grootermatigs stond ; een onzichtbaar dekkend koepeldak van gedachteninnigheid in het ruischend vergaan der minuten, tot de
zwaar-ernstige klokkeklank van twaalf. Was dit niet op zich
zelf geluk? Waarom dan dit ongeduld, dat hij niet als tevredenheid voelde....?
De Koolgracht al ! Bijna onbewust hadden de vlijtig bewegende beenen hem hierheen gebracht, waar het, uit de
volte, in eens zoo stil was, dat hij zijne hak-stappen merkte,
slaande tegen de stomme huizen op. Hij alleen nu met het
stille grachtje, omgeven van zwijgen. Het was niet heel
donker. Vaag schaduwden omhoog
oog de gevels, geschaard naar
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de verte. Hun toplijn ging nederwaarts in flauwe bocht.
Hij passeerde een lantaren, waarvan de eenzame lichtvlam
in 't glazen kooitje puntend flikkerde in gestage trilling, en
hij keek er naar op. Het was dan nacht nu en de lantarens
brandden... nacht... een groote, zware, imponeerende wezenlijkheid... die deed verdwijnen en tot ijle herinnering maakte
alle vorige momenten, dat hij hier oók geloopen had, en die
oók wezenlijkheid geweest waren, nu als verdampt. Het scheen
of het tegenwoordige altijd brutaal het verleden ontkende. Die
vorige oogenblikken waren nooit geweest. Er was niets dan
nacht en de lantaarns flikkerden ...
En de oogenblikken van het lang vergane schenen nu een
ver land van stille treuring en vragenden weemoed. De tijden
van toen, zijn eigen figuurtje daarin .... alles ver, teerkleinig
en vooral strak en vreemd....
En al loopend stegen herinneringen in hem op als snelle
gedachtenvogels. Even voelde hij den koelen tocht hunner geruischloos kleppende vleugels, dan was 't voorbij. Dat waren
heugenissen aan vroegere tegenwoordigheden hier.
Altijd was dat zoo vluchtig geweest en onwezenlijk. Nooit had
hij hier het hedene oogenblik geleefd. Tusschen twee bezigheden
was hij gekomen, zijn gedachten nog hangend, als trage rook, in
het pas gedane, ongeduldig het heden verdragende, en al in
zijn denken in de toekomst plannen en voornemens bouwend.
En de korte stilstand van dit oponthoud voelde hij als iets
lastigs, onvermijdelijks, een gedwongen rust, die hem gemelijk
maakte. Dit waren verloren oogenblikken en hij had zoo
weinig tijd in zijn leven ... .
En de menschen, tot wie hij ging, gedacht hij met onwil.
Het leven raasde voorbij, hij moest het grijpen in den loop,
zijn gedachten moesten er mêe bezig zijn dag en nacht .... en
toch moest hij zoometeen die vruchtbare, levenregelende gedachten wegdringen om banale woorden te zeggen, zich
vriendelijk te maken. Die menschen gingen daar óm, onverschillig, in hun eigen wereld.... En hij moest daar bij gaan,
doende of hij geen haast had, of hij rijk in tijd was en
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achteloos zijn oogenblikken kon weggeven voor anderen.
En wat anders de tegenstrevig ondernomen moeite van
bezoeken verlichtte : streeling van zelfgevoel, een zachtwarme sensatie van voldaanheid in zijn lijf, dat daar zat en
praatte uit zijn mond, omdat het zich als aangename geziene
eenheid voelde... dat was daar alles evenmin. Zij kenden
hem te familiaar, dan dat ze tegen hem op konden zien.
Maar toch ontbrak het niet geheel, voelde hij, en het was
daarom dat hij vaak weidsch en zelfbewust van zijn plannen
en daden vertelde. En deze zelfverheffing, die moest dienen
om hun traag respect te prikkelen, woelde ten slotte in hem
een gevoel van weeheid los. Die dingen waren nog in verre
toekomst, die hij als nabij voorstelde en de tijd was zoo onverzetbaar en zijn willen zoo machteloos. Hij walgde van die
zelfverheffing, hij, die zijn wilde een krachtig man van de
daad, zwijgend in hooge zelfbewustheid, en die, omdat het
doen zelf hem bevredigt, anderer lof niet noodig heeft.
Maar hij was integendeel klein-ijdel, en als hij 't kleine genoegen van 't zeggen zijner voornemens genoten had, bleef
het leeg in hem, met alleen een stekenden twijfel aan de
mogelijkheid der verwezenlijking zulker verstrekkende plannen.
Zoo ging hij dan om, doelloos.
Nadat de eerste frischheid der aankomst was beslagen,
werden de uren pijnigend leeg voor zijn jagende ongeduldsgedachten. De verwachting van iets fantastisch nieuws verbleekte snel in de weeropkomende vaalheid der bekende
omgeving en reeds duchtte hij de gemelijkheid van den Zondag, die het morgen zijn zou, als de ochtend traag kroop naar
den middag, en deze, in het staan van den tijd, niet tot
avond scheen te kunnen worden.
Men slenterde langs de Zondags-grachtjes ; er kwam visite.
Bleeke woorden gingen traag over en weer in 't stille tranenlicht, zoo doodvérmoeid, met een onbewuste resignatie in de
dorheid der uren.
Dan werd er gegeten, en door 't gezellig lamplicht loken
weer op de kleine bloemen van verwachting in zijn ziel.
Maar 't naderende vertrek was reeds over hem. Als een muur,
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waartegen alle gedachten stuitten, was er het weten van 't
heengaan en dat maakte onrustig....
Wat later liep hij dan weer op ditzelfde grachtje, naar het
station terug.
Hoe dikwijls was dat al geweest, dat hij zoo kwam en weer
ging!
In stille herfstdagen met zon. De verlaten rust van den
rijpen namiddag over de kleine stad, in de geschrobde zindelijkheid van haar grachtjes, en 't klein-aardig, keurig gelijn
harer hoekige geveltopjes, haast te karakteristiek en poppigonreëel.
In felle zomerdagen ook, doch maar zelden, heel vroeger.
Maar vooral in wintertijden, regenig, neergeslagen-naargeestig onder vochtgezwollen windluchten, grauwe stormgevaarten, berghoogdreigend en somberzeilend voorbij boven
de angstig roode daakjes, die zich schenen te krommen in
lijdzaamheid onder de verwachte windstriemen. En lager de
natglimmende straten, ver heen, door regen gezweept, in
godverlaten ellendigheid. En hij kwam in die storming der
jachtende wolken, zelf zonderling te moe. Er was afwachting
in de groote onrust buiten, als gingen geweldige dingen
doorbreken en 't leek hem nu of de stilfluisterende beloften
in hem ditmaal waarheid voorspelden, nu in de natuur hetzelfde
bezig was te gebeuren. En zijn onrust zweepte zijn gedachten
tot razendsnelle vlucht en koortsig opgewonden kwam hij in
het huis van zijn verwanten...
Tot de emotie onder de leege, gelijkdekkende bogengang der
uren wegbleekte, en weeheid naliet om het eeuwig gelijke.
In -hem was dan, naar huis keerend, langs dezen zelfden weg,
een matheid van nà de koorts, een moedeloosheid tot leven,
tot ooit weer energisch toegrijpen naar 't nu hopeloos verre,
dat gisteren zoo nabij had geschenen.
En wat hem stil verbaasde, diep-inwendig, was, vóór het
geduldig station, dienzelfden trein, altijd op hetzelfde uur
weergevonden, die in ijzeren plichtmatigheid, nooit door
éénigen twijfel aangetast, als ware het een verschijnsel in de
ziellooze natuur zelf, daar verscheen op het gezette moment
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en weer ging, dag op dag op dag, als in zich zelf noodzakelijk. Het stootte zijn ziekelijke gevoeligheid en 't doordrong
hem met vage jaloezie, die hem peinzen deed wat toch zijn
ik beteekende tegen dien van anderen.
Maar onder het reizen groeide weer zijn kracht en bij zijn
terugkomst thuis was van het verblijf daarginds alleen een
onverschillige herinnering over, gaarne vergeten.
Hij dacht er over hoe zijn leven tot nu toe niet meer
dan een preludeeren was geweest, telkens op hater stellend
den waren, echten aanvang, en terwijl hij daar nu liep,
in die kleine stad, diep in de provincie, naast deze huizewanden, waar allen nu binnenskamers dichter samenschikten,
éénvoelend tegen de zacht geheimzinnige nadering van iets
groots, begon in hem weer het oude ongeduld te hijgen naar
verder toekomst en de oude verwachting, die hij ijdel wist.
Maar ook brandde nu stil in hem die herinneringsvlam van
verre melancholie, zacht kleurend het warm feestgevoel.
De bekende gracht.... dan het huis, de stoep. Hij schelde.
Nog even nu en in weinige oogenblikken zou hij zich zijn
onrust van thans niet meer herinneren.
De familie was boven op de huiskamer, zei de meid, en
hij ging de trap op.
Het kamerbinnen, zooals het in zijn geest leefde. De zachte
lichtinnigheid in de laaggezolderde kamer, donzig zacht schemerend naar de hoeken, en de goudende intimiteit geconcentreerd op het donkerwollig tafelkleed, waar allerlei kleine
dingen : doosjes, kluwtjes en daartusschen eenige glaasjes, een
gezellig eigen wereldje vormden.
En in de welomsloten kamer, in den lichtkring de langgekende gezichten.
Bij de open haardkachel, in een lange ouderwetsche fauteuil
met hoogen rug van donkerrood trijp, zijn vader lezend. In
de twee handen, de armen op de zwartglimmende leuningen,
hield hij 't witte blad naar 't licht gekeerd, en Willem zag
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zijn krachtig profiel, onder het glanzend zwarte lokkenhoofd, de blauwgezwollen kronkel-aderen aan den slaap, de
dikke, ruige brauwen, de zwaar gebogen neus met het grove,
roodige vleesch in de wangronding en verder naar omlaag,
de borstelige oude Jodenbaard, grauw en zwart. Onder de
zachte golving der volle haren was het een hoofd, nu oud
geworden, uit den romantischen tijd : grof-expressief en energiek, een kop, van eenigszins ruwe schoonheid, als om van
ver gezien te worden.
Maar de handen, waarmee hij het blad ophield, waren blank
en blauw dooraderd in den avondschijn, nerveuze handen met
blanke, soepele vingers, gewoon aan delicaat werk.
Aan den anderen kant, recht voor de tafel was zijn moeder
gezeten : een vrouw van in de vijftig jaar. Haar week
omlijnd profiel, met de binnenwaarts rondende neuslijn en
de vriendelijk-zwakke mond helverlicht, aandachtig over
haar werk gebogen, 't dunne donkere haar eenvoudig glad
van 't lage voorhoofd weggestreken tot een kleinen knot aan
het achterhoofd, droeg die expressie van weeke, sentimenteele
beminnelijkheid, die men hervindt in beeltenissen uit den tijd
van omstreeks '30, de expressie van een liebfromm Duitsch
ideaal van vrouwelijke zachtheid. Zij was in 't zwart. De
vingers van haar handen haakten ijverig op en neer. Het waren
nu de eenigszins verruwde werkvingers van een Hollandsche
burgerhuisvrouw, waarin toch nog de nietszeggende poezelhandjes van het banale jonge meisje te onderkennen waren.
Zijn zuster, die hij er verwachtte, was niet onder het lamplicht gezeten, maar zijn zwager stond achter de gaskroon,
recht op aan de tafel, hoog en bruin ; in de hand een glas
morellen op brandewijn, waaruit hij, pratend, nu en dan
slurpte, de oogen door de blauwe brilleglazen begeerig heergericht naar de donkerbruine, nat-fonkelende kersjes in het glas.
Een gouden horlogeketting hing breed en behagelijk over het
rondend vest van ruigbruine winterstof. Hij was heel lang
en smal, de schouders al te vierkant om niet gewatteerd te
schijnen, met hooge witte boord en deftig stemmige zwarte
das en gouden speld. Daarop een klein ovaalrond hoofd
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met kort geknipt haar, als een grauw kapje strak om den
schedel. Het gezicht met het schrale baardje en pointe geknipt onder de kin en dun gezaaid op de kaken, met de
flauwe oogen achter de gouden bril, de gewone rechte neus
en 't zachtrondend voorhoofd, zeiden niets dan gemoedelijke
wel-gehumeurdheid in ietwat bekrompen zelfbewustzijn.
Z66 zag hij alle drie, gelijk hij ze ook kende, en hun persoonlijkheid sprak geheel in hun groet aan hem, ieder naar
zijn aard : zijn vader ernstig-vriendelijk en- kalm, zijn zwager
opgewekt , joviaal, zijn moeder met een duidelijken klank van
zelfgevoelde moederlijke teederheid in haar toon:
»Dag jónge ..."
» Dàg zwager!"
»Dag me jongetje 11"
Een gesprek begon nu, terwijl ook hij aanschoof aan de
tafel : de gewone vragen en antwoorden over de dagelijksche
dingen, hoe hij 't maakte, of hij al vroeg had moeten afreizen
en hoe 't op 't bureau ging.
Hij sprak vriendelijk en belangstellend, omdat hij nu
innigheid gevoelde tusschen hem zelven en de in lang niet
gezienen en zoo weldadig in warmte en licht hem dit interieur
omgaf. Oók omdat er verwachting was in dit moment, voor
het luid-feestelijk diner, geweten in licht en tafelblankheid
beneden.
Hij nam een glaasje morellen, lepelend uit de dikke flesch
in een glaasje over, toen zijn zuster binnenkwam en hij weer
opstond om haar een zoen te geven. Zij stond hoog in de
lage kamer, een jonge vrouw, statig in de elegante modieus
gemaakte donkerwollen japon. Zij was veel hooger dan hij,
toen hij voor haar stond, een krachtige, groote gestalte, maar
met een klein smal-ovaal vogelgezichtje, waarin amandelvormige oogjes, lichtbruin, naar de slapen opgetrokken,
stonden boven een fijnen rechten neus en verstandigen mond
met smalle lippen.
Zij had het donkere haar van de moeder, maar in het
hoekig-hooge voorhoofd, bij hàar vrouwelijk verfijnd, geleek
zij op haar vader.
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In den zoen op het donzig-koele wangvel, terwijl zij het
hoofd vluchtig tot hem boog, in haar zeggen van : goeiendag
broer ! was de koele kalmte van haar aard, onsentimenteel
maar ook zonder groot gevoel, haar vaders karakter en alledaagsch sentiment, bedaard en raisonnabel.
»Wil u komen eten ? 't is klaar beneden," zei ze als uitnoodiging in 't algemeen.
Zij stonden op, de jonge vrouw zette de gebruikte glaasjes
op het verlakte blad, de moeder pakte haar haakwerk zorgvuldig bijeen en streek met stijve vingers de pluisjes van
haar japon.
Toen gingen ze langzaam de deur uit : de dochter vooraf,
de schoonzoon, in die ijverige opgewektheid die steeds zijn
toon was, nog even een belangrijke politieke kwestie entameerend :
» Pepa ... heb u gehoord, dat.. ."
De antwoorden kwamen vriendelijk, zonder ongeduld, doch
afgebroken en als terloops, terwijl de vader de traptreden
afsteeg, een voor een vóór den schoonzoon uit. De moeder
had teder den arm van haar zoon genomen.
Beneden, in de kleine eetkamer, was daar luid lichtend de
blanke tafel met 't zilver- en glasgefonkel, De kinderen zaten
al : een blonde jongen en meisje van negen en vijf jaar. Zij
kibbelden ook al om een rol servet, ieder twee kleine vuisten
aan een einde, grissend, schokkend heen en weer.
»Nièwaar, da's rn»z servet!"
»Nee, 's my* ne !"
»Dat liegt ze, ma !"
»0, zijn jullie al aan 't haaien ? ... geef t'r dat servet, Piet !"
»'t Is 't mijne !"
»Doet er niet toe ... geef 't 1"
» Nou ... 't is mijne ..." huil-klaagde de jongen, terwijl hij
't serveteind losliet, dat daardoor met een schok 't meisje
in den schoot viel.
»Jij krijgt een ander, dat weet je wel ... En nou wordt er
niet langer gejengeld of je gaat allebei van tafel af en na bed."
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De jongen keek mokkend voor zich, met booze oogen en
opgekrulde lippen. Telkens een snellen blik naar het kleine
meisje, dat, tevreden nu, met haar blauwe oogen lachend
rond keek.
» Mag ik naast u zitten, opa ?" vroeg ze.
»Nee, jij zit naast oma," zei de oude vrouw, »en nou moet
je 's netjes eten, als een verstandige meid, zal je?"
»Ja, en dan vertelt u vanavond van de Prinses en de Reuzen?. . ."
»Ja, dat weet ik nog niet, hoor; dat moet ik nog eerst
's bedenken."
»Hè, toe, ja... u heb 't beloofd!..
."

»En hoe gaat 't me vrindje hier?" zei de grootpapa een
stoel aanschuivend en zijn kleinzoon plagend in den wang
knijpend. Die gaf een ongeduldigen ruk met 't hoofd, zei niets,
en keek sip voor zich.
» Is-ti dan nog zoo boos !" ging de grootvader voort, lachend,
half plagerig, half verzoenend, »kom, ik zou nou maar 's een
vriendelijker gezicht zetten. Zoo erg is 't nou toch niet ..."
»0, als meneer 't op zijn heupen heeft, dan is 'r nies van
'm gedaan te krijgen," zei de schoonzoon, die bezig was het
vleesch te snijden, een groot stuk blank kalfsvleesch op ruimen
witten schotel. En toen tegen 't zoontje:
» Ga maar 's gauw recht zitten en ellebogen van de tafel ...
En trek gauw een ander gezicht!"
Toen de jongen, met bevende lippen en knippende oogleden, terwijl een paar heldere tranen over de wangen snel
omlaag gleden:
»Nou, Fietje krijgt ook altijd gelijk ... die mag ook alles
hebben. . ."
»Omdat ze zooveel jonger is dan u, ja," antwoordde zijn
moeder, »je moest begrijpen, dat je als oudste wat voor je
zusje over moest hebben."
Willem, naast zijn moeder, zat stil toeluisterend.
De kleine, lichte kamer, een achterkamer aan een binnenplaatsje, bewaarde nog altijd iets van de glimmende, versch-
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riekende nieuwheid van inrichting uit het eerste huwelijksjaar,
en het was daar aardig eten, te midden van al dat witte van
behang en hoog plafond en brandschoon tafelgoed. Eén wand
alleen was donker van levendig gebloemde cretonne gordijnen, die voor het hooge raam van den zolder tot den grond
in ruime plooien roerloos stonden. En het was alles nog zoo
aardig nieuw : de lichtbruine Weener stoeltjes met geel matten
zitting, het stijfwit kreukend servet, dat hij over zijn knieën
open vouwde, de ronde gele legmatjes, het Delftsch blauw
peper- en zoutstel, dat nog een huwelijkscadeautje was.
En even vaagde in hem een verwondering, dat de dingen
zooveel langer jong bleven dan de menschenverhoudingen. Nu,
na tien jaar, was hun huwelijk al oud. Zijn zuster en zwager
gingen langs elkaar met de onverschillige bedaardheid van
menschen, die elkaar tot vervelens kennen en niets nieuws
meer te ontdekken hebben.
Naast de bak op de schraag, waarin de schalen werden
binnen gebracht, wachtte nog altijd zijn zuster, een bord gereed
houdend, de oogen neer blikkend op haar mans vleeschsnijden.
Het groote mes ziegzaagde ijverig heen en weer tot de dunne
sappig blanke sneden los lieten en zich vleiden op de schotel.
»Zoo Karel, nou zal 't wel genoeg zijn ... laat ik nou eerst
de meiden maar 's helpen."
De grootvader ondertusschen, de zwarte jasarmen ver op
de tafel met de handen ineengevouwen, de zware, expressieve
kop fel in het gaslicht, was blijven voortspreken met de
kinderen, op denzelfden half spottenden toon van straks. Hij
gaf nu den jongen raadseltjes op van eigen maaksel. Mijn
eerste bestaat uit ... mijn tweede ... mijn geheel is . . , alles
z66 duidelijk dat de jongen ze dadelijk raadde, het antwoord
zeggend, half triomfantelijk, half twijfelend of hij niet voor den
gek werd gehouden.
Waarop dan de grootvader met gemaakte verbazing uitriep : » Hoe raait-i 't zoo, hè 1 Zoo ineens maar...."
»Toe opa, nog een, nog eentje 1" riep 't blonde meisje.
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» Nee, nou doe ik 't niet meer... je raait ze te gauw, jullie
bent te knap... nee, neè ! ik doe 't niet meer."
»Jonges, een beetje stil nou, hoor, anders wordt 't opa te
druk... stilde eindelijk hunner moeder hooge stem 't al wilder
wordend gejoel. Zij schoof nu ook zelf haar stoel bij en het
eten begon.
Willem intusschen, tegen den stoelrug geleund, had zitten
turen naar het klein, witporseleinen bordje boven de gasvlam,
dat door de warmte-slingerde, slingerde, rusteloos, heen, terug,
heen, terug, voorbij de stang. Het werd hem benauwd er
naar te zien en hij richtte zich op en trachtte in de gezelligheid mee te leven. Maar in zijn weifelende gevoelige stemming voelde hij 't gebrek aan samenvoeling van deze uiterlijk
verwante menschen.
Hij had zoo zeer behoefte aan een gelukkige innigheid,
een kalmgestemde gelijke rust in het gevoel van die om hem
waren ; een hoogrustig weten van den inhoud en beteekenis
van dit oogenblikje levens. En daarom, wijl dit altijd ontbrak, was hij nooit rustig hier noch tevreden. De kinderen
vermoeiden hem met hun scherpe stemmetjes, rustelooze roezigheid ; hun luid-hard vroolijk zijn en de snelle stemmingswisselingen matten hem af tot leege moedeloosheid. Om hen
was bijna altijd de opmerkzaamheid. Zij moesten onophoudelijk gestild, bestraft, bekibbeld worden en dat maakte hem
onrustig uit vrees voor mogelijke scènes. Zoo hielp hijzelf
dan ook dikwijls mee, sussend met altijd dezelfde woorden:
»nou, laat 't hem nou maar houen, asti 't graag heeft," of:
» ben jij nou een jongen, foei 1"
En in de kalmer oogenblikken, als de kinderen zwegen en
de groote menschen praatten, voelde hij pijnlijk de stemmingen rijzen en dalen, de kleine botsingen, en hoe weinig
het was waarover zij gemeenschappelijk spreken konden.
Er was wel bij allen de behoefte vriendelijk te zijn en
disputen te vermijden, zij voelden dit samenzijn wel feestelijk,
maar de diepere eenheid, die dit oppervlakkig besef van
samenhooren eerst tQt iets maken kon, ontbrak. Zij waren
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gewone, zeer beperkte menschen, ieder met een eigen sfeer
van ijdelheid als een muur rondom zijn gevoelen, en er was
geen groote sympathie of zelfs maar de bewustheid van eigen
zielsstaat, om dezen muur te doorbreken. Wat hen vooral
bijeenhield, was het geloof in dien officiëelen band der verwantschap, bij hun passiviteit en de langjarige gewoonte.
De ouders, in hun kalme, weinig ontvankelijke naturen,
accepteerden hun jongensachtigen schoonzoon, omdat hij nu
eenmaal de man van hun dochter was, maar telkens in het
stug terugtrekkend zwijgen of den geërgerden toon bleek van
hun afkeer van zooveel oppervlakkigheid en wispelturigen zin.
En zoo was ook Willems gevoel zijn zwager tegenover.
Van zijn zuster geloofde hij, dat zij haar man duldde uit gewoonte, zooals men op den duur van de leelijkste dingen in
zijn omgeving kan gaan houden, maar bij gelegenheden als
deze, als ze hem vergeleek bij haar vader, hoog geëerd als
een ideaal van mannelijke wijsheid en kracht, kwam zij uit
haar resignatie op en sprak haar schroeiende minachting in
scherpe woorden, pijnlijk om te hooren.
Willem peinsde of de anderen deze verbrokkeling van gevoel ook waarnamen. Hij geloofde toch niet, en, zooals
altijd, deed zich aan die gemeende meerderheid zijn ijdelheid
te goed. Maar dezen avond verergerde ook dit superioriteitsgevoel het besef van zijn hulpeloos isolement, op dezen avond,
nu er dat groote in de lucht voorbijging, waarvan zij de
zwakke impressie met hun gewoonte-haspelarijen tot platheid
verstoorden.
Toch was 't niet voornamelijk ergernis, die hij voelde. De
leegheid van 't leven van hen allen deed 't hem aan, te
midden dezer nieuwfrissche, vroolijklichte kameromgeving ; de
innerlijke onnoodigheid van een sainenzijn als dit, waarvan
geen van allen ook maar 't minst scheen te beseffen.
Aan het einde van het dessert nu, over het witte tafellaken, bezet met alle dessertoverblijfsels : de bekruimde, matschij nende porseleinen bordjes, waarop hel-oranje sinaasappelschillen naast plekjes bruine, appetijtelijke gemberjus, zaten
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zij. De mannen in achtelooze houding, de armen over de
stoelruggen, half naar elkander heengewend.
Met bedachtzame, proevende trekjes, rookte de schoonzoon
aan een dikke sigaar, zijn vader roerde met de rechterhand
in het ragfijn doorzichtig Chineesche kopje, waarin de dikke,
zwarte koffie traag schommelde. Zijn gezicht was rood opgezet, de grijze oogen schitterden klein met onrustige uitdrukking en telkens vaagde zijn nerveuze hand langs het bleekvochte voorhoofd. De hitte deed hem gauw het bloed naar
het hoofd stijgen. Van over de tafel zagen zijn vrouw en zoon
bezorgd naar zijn klimmende onrust.
De kinderen liepen rond en stonden telkens aan een schoot
te hangen, dan om een trekje te doen aan de sigaar van hun
vader, dan om te proeven aan een glaasje olie-achtig-groene
Chartreuse bij hun moeder. Soms als ze elkaar ontmoetten,
was er een plotseling gedring met heimelijke stompen en
schoppen, eindigend in geschreeuw. Dan werd er heftig
verboden en ieder kind gestild met iets apart.
Willem, in de dofheid der digestie, zat lijdzaam onder zijn
stemming. Aan tafel had hij zich leeg gepraat van het nieuwe
dat hij te zeggen wist over het bureau en het leven in de
vreemde stad.
Hij was vol geweest van de indrukken van een nieuwen
levensgang, maanden lang in ongekende omgeving. Een compleet groot mensch, ernstig, geoccupeerd in een leven voor
't eerst geheel afgescheiden van dat zijner ouders, had hij
zich daarom gewichtig gevoeld ; een zware persoonlijkheid,
ook maatschappelijk nu, tegenover de hunne. Zoo was hij
hier gekomen.
Maar het weinige dat daarvan in woorden gezegd kon
worden voor hen, was gebeurd. Hij had ook wel van te
voren geweten hoe oppervlakkig hun belangstelling bleef,
die zij echter zoo innig geloofden en hoe hij weldra stuiten
moest op wat koelheid en onverschilligheid geleek, doch alleen
maar was onvermogen om met hem dieper in te gaan, waar
hun gevoel der dingen al eindigde. Hij wist dat altijd wel,
maar 't had hem toch weer even pijnlijk gekwetst, dat isole-
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ment waarin zijn dieper ik leefde, en 't was geweest alsof de
dingen nu ook voor hem geen dieper fond hadden omdat hij
't hun niet duidelijk maken kon. Zij vermoedden zelfs niet,
en hun twijfellooze zekerheid dat het leven niet anders was
dan zij het zagen, liet ook hem in pijnlijken twijfel.
Dat was altijd zoo geweest, na al zijn trachten tot vertrouwelijkheid en diepere samenvoeling, maar wat vroeger in hem
geweest was een benauwende onrust en verbittering, werd in
de latere volgroeiing van zijn geest tot een kleine minachting
om hun beperkte levenszien en mokking om wat eertijds hun
zwaar imponeerende persoonlijkheden hein hadden doen lijden.
En meestal hield hij zich nu trotsch van alle confidentie terug.
Maar dezen keer had hij gesproken uit ijdelheid en omdat
alles nog zoo nieuw was en hij zoo vol er van. En nu voelde
hij zich leeg. Doch de hersendofheid van na-den-eten maakte
dit niet pijnlijk. Alleen was nu geheel weg het gevoel van
nieuwzijn en nieuws te vinden.
Zij bereidden zich tot opstaan.
»Hè, papa, kom ... nou moest u boven op de voorkamer een
dutje gaan doen," maande de dochter, reeds overeind bij de tafel.
»Toe pa, ja, doe dat nou, smeekte de moeder »dat zal je
verkwikken en dan ben je straks weer frisch. Ga nou ! 't is
hier veel te warm voor je."
»Ja, 't is hier wèl warm ... ik voel dat 't bloed naar m'n
hoofd is gestegen ... ik heb ook wat hoofdpijn ..."
»Als de kinderen u maar niet te druk zijn geweest,"
zei bezorgd de schoonzoon.
»Nee ... nee ... dat gaat nog al ..."
De oude man stond op, streek weer met de hand langs
het voorhoofd en ging langzaam, zwijgend de kamer uit, nu
en dan wankelend, als had hij in heel lang niet geloopen.
En Willem zag zijn vader in dat uiterlijk van onrustige preoccupatie, van naar binnen gekeerde aandacht, waarin voor
hem iets was als een voorgevoel, dat hem zelf vaag-anstig
benauwde. Sedert jaren al zag hij nooit zijn vader aan, of
de sensatie van diens naderend sterven leefde op onder in
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zijn ziel. De minste ongesteldheid bij zijn vader verzwaarde
dat gevoel en onder het spreken, onder het wandelen met
hem, was er altijd veraf die donkere dreiging van het onvermijdbaar einde.
Niet dat hij een warm gloeiende liefde voelde voor den
zwaar-ernstigen, oprechten, vaak kinderlijk-eenvoudigen man,
maar omdat hij al anticipeerde op de moedelooze verlamming
onder het onherroepelijke, die hem dan, na dat sterven, zou
neerdrukken. De groote, alomvattende smart over het voorbijgegane, die immer in hem schreide, maar die dan nog zooveel
feller in hem schrijnen zou, als dat zware-van-beteekenis in
een menschleven zou gebeurd zijn : het verdwijnen van een
voorgaand geslacht. Het was, wist hij, niet de droefheid
om het verdwijnen van de persoon, het was de smart om het
feit zelf, omdat de tijd geruischloos vervliegt en de menschen
dit aanzien in hulpelooze verwondering, half-bewust, met
vragende angst-oogen, als honden, die weerstrevend getrokken
worden naar de rivier, waarin men ze zal verdrinken.
Zoo voegde zich in zijn dofheid een zwaarte van onrust om zijn
vader, wiens kraak-stappen hij boven hoorde gaan over het groote
portaal, tot de kamerdeur piepend openging en in 't slot viel.
Toen drong hij zijn doffe gelatenheid moeilijk weg om zich
op een verhaaltje te bezinnen, dat hij aan 't kleine meisje
beloofd had.
En terwijl de beide vrouwen, en nu ook de meid, om de
half afgenomen tafel rondliepen, glazen botsten en klokten in de omwaschkom, gepraat ging over het eten : of het
vleesch goed geweest was, of de kip nog niet wàt malscher
had gekund, vertelde hij moeilijk uit zijn zware hersenen, een
maar half geweten Grimm's sprookje. Telkens, als lui zijn
dachten inzonken, drong het meisje hem voort te gaan met
een eeuwig herhaald:
»En toe, oom ?" »Toe, vertel nou 1" terwijl ze zijn gezicht
naar zich heen trok.
Tot de jongen ook begon te dringen, dat oom een spelletje mee zou doen, zooals hij ook beloofd had. Toen liet
hij zich weerstrevend meetrekke-n naar boven.
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» Maar dàn heel stil, opa slaapt, hoor ! Als jullie schreeuwt,
schei ik er dadelijk uit i"
En door de armoedige kilte van de gang en de trap, over
het stil schemerend portaal, terwijl van beneden nog de
stemmen opklonken, de keukenglasdeur rammelend dicht
sloeg, kwamen ze tot de kamerdeur, de kleine hakstappen
driftig kloppend rondom de zijne.
De deur ging zeurig piepend open en in de flauw-lichte
stilte trad hij in, huiverend in digestiekoorts.
Het was daar ongezellig koud in den schemerschijn, rondom
een zwaklichtende gasballon, die was als een groote ziekelijkwit phosphorizeerende bloemekelk te midden van het vertrek. Verder af, bij een raam in doffe schaduwing, lag een
donkere menschfiguur roerloos gestrekt in een leunstoel: zijn
vader. Of hij sliep of wakker geworden was door het deuropenen, wist Willem niet.
Hij schuwde daar heen te zien, nadat, bij het binnenkomen
zijn oogen die zwarte gestalte onduidelijk ontwaard hadden.
»Ssstt nou 1" snauwde hij fluisterend, »zie je niet dat opa
slaapt 1" toen veel te klaar-hard in de dompe schemerstilte,
het meisjes-stemmetje al begon:
»En waarom zulle we spelen, oom ?"
En daarna bijna even hard fluisterend:
»Om koekies, hé oom?"
» Hè nee, om chocola ! we zullen ma vragen om chocolaflikjes. . . . waar oom !" fluister-vraagde nu de jongen.
»Ja, ja, maar late we nou maar eerst beginnen.... stil
vooral .... Wie weet waar 't spel is ?" vroeg hij, het gas op
draaiend in opnieuw een onaangename huivering.
»Ik, ik weet waar 't is! juichte het meisje, weer hardop.
Zij liet zich zakken van den stoel dien ze al stommelend
had aangeschoven, en ging nu met een huppelsprongetj e naar
de kast bij de groote vleugel, die donker-zwaar en breed
stond in den diepen hoek, met een cascade van onbewegelijke witte glansvegen op de ronde lijsten.
»Ssstt dan 1" riep Willem 't kind nijdig na. Heel langzaam
nu, het blonde gezichtje aandachtig naar hem heen gewend,
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draaiden de twee handjes hoog bij haar kin, de kastsleutel om.
Pieng.... sprong het slot terug, en over de heele lengte
krakend, als iemand die zich opademend uitrekt, week de
breede deur los, en opende in een oploopend gamma piepend
terwijl het kind binnen ging in de donkere ruimte. Die ellendige deuren hier piepten ook allemaal 1 Hij kon er niets meer
aan doen. Elk geluid benauwde hem om zijn vader, die zou
ontwaken. Maar geen gedruisch hoorde hij achter zich en hij
dacht dat toch misschien de slapende niet gestoord was.
Evenwel hinderde hem de gedachte, dat halfgesloten oogen
uit dien donkeren hoek naar hem staarden. Toch wou hij niet
omkijken met de mogelijkheid. dien blik te ontmoeten. De
kinderen hadden ook al het geruite en gekleurde wedrenspel
onder het licht op de tafel gelegd en de ruitertjes uit het
doosje gegooid.
Het meisje zat naast hem, de handen op elkaar geklapt
tot een doosje, waarin zij de dobbelsteenen schudde.
De jongen naast haar, lag op zijn knieën, schuin op den stoel.
» Nou oom 1" zei hij, »begin nou 1 ... geef de steenen toch,
Fie 1..."
»Ja gou, maar vooral geen leven maken, hoor 1 't kan heel
goed stil gaan," maande hij.
Doch hun stil-doen was vol gedruisch van matrollende
dobbelsteenen, ver kantelend naar de hoeken van het karton;
van even in de handen klappen bij een hoogen gooi, van
hel-op fluisterend tellen en onderwijl kleine disputen van
handjes, die elkaar ontmoetten en grepen en van de ruitertjes
weggristen onder gesmoord geuite driftwoordjes:
»Ach néé ! je speelt voor je beurt 1 laat nou... laat nou i ..."
Ten slotte was de heele kamer vol van dit froufrou en
driftig geademde klanken, en Willem gaf 't op er tegen te
vechten.
Toen hij den stoel achter zich hoorde kraken onder een
zuchtende uitademing, draaide hij zich half om, verwachtend
zijn vader rechtop te zien. Maar van uit het lichte niet dadelijk gewend aan 't vlottend donker in den hoek, zag hij
alleen dat nog altijd de gestalte in dezelfde houding lag uit-
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gestrekt. Van het roodig opschijnend gelaat was niet dan
de baard duidelijk en de zwarte oogspleten. Waren ze gesloten of niet?
Maar hij gevoelde zich nu z66 pijnlijk vreemd tegenover
die zwijgende figuur, dat hij, gedwongen resoluut, hardop
vroeg :
»Slaapt u, vader?"
»Nee jongen," kwam het antwoord onmiddellijk rustig terug,
alsof al lang zijn vader zoo wakker had gelegen. Willem
voelde zich echter nu gerust in de zekerheid, de gêne verdwenen, en vroeg vrijer uit:
»We hebben u wakker gemaakt zeker, hè ?"
»Nee... och... ik was al wakker... al lang..."
In de toonlooze stem, wat alle onrust te-niet deed, was de
behagelijke rustige dofheid, de indolente kalmte van ongestoorde digestie na een goed diner.
Hij speelde met de kinderen verder, al moeilijker hen kalm
houdend, nu vooral 't meisje kribbig werd in haar toenemende
slaperigheid.
Op de trap klonken eindelijk de stemmen van de twee
vrouwen, die boven kwamen na de opruiming in de eetkamer.
Nu gingen de kinderen ook naar bed!
Een weldadig gevoel van gezelligheid gloeide weer in hem
toen ze binnen kwamen ; zijn moeder vriendelijk-kalm en welgemoed, zijn zuster haastiger, dadelijk bezig het theeblad te
schikken. De meid, achter hen aan, bracht het hard razend
theewater.
»Kom jonges, nou jullie na bed toe, hoor. 't Is al over
half acht !" zei zijn zuster.
Maar grootma, en toen ook grootpa, die zwaar moeilijk uit
zijn donkeren hoek opkwam, moesten nog even meedoen en
voor mama zou iemand anders spelen.
En een nieuw spel begon, nu levendig en vroolijk in het
volle licht met vrij-oplachen en juichende uitroepen, terwijl
onophoudelijk snel de dobbelsteenen neerklotsten op het
spelbord.
Eindelijk won het meisje, kreeg de chocoladeflik, die zoo-
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lang alleen in het witte middenvlak had gelegen, en toen de
jongen pruilde, kreeg hij er ook een, en ieder kreeg er een
uit den grooten zak.
»En nou een, twee, drie na bed en dadelijk zoet slapen,
hoor !"
In opgewonden joligheid, met gloeiende wangen, ging het
meisje rond om goênacht te zeggen, stoeiende klimmend op
schoot en knieën, met schaterende gillachjes, kietelend en
klapzoenend, tot mama weer drong:
»Gauw nou 1 gauw nou maar !"
De jongen gaf slaperig-knorrig aan ieder een hand,
pruttelend:
»Hè, waarom mag ik nou niet wat langer opblijven, op
ouwejaarsavond ?"
» Bè j e dwaas, Karel ! wat zou je daar nou in vredesnaam
an hebben?"
»Nou dan konnen we nog een beetje spelletjes doen, en
daarop mokkend : »Je mag ook nooit iets..."
» Nee nooit 1 ga maar gauw slapen, hoor, en laat ik nies
hooren."
De tweede meid kwam binnen en aan haar hand springend
ging het meisje mee, heel opgewekt en over haar slaap.
Dralend volgde de jongen met een 't-is-wat-moois-gezicht. Op
't portaal hoorden zij de meid:
» Nee Fie ! ... nee Fietje ... wat heeft mama gezegd ?"
,

Binnen in de kamer was er nu plotseling een zalige kalmte
van roerloosheid en rustig gedempte geluiden. En nu eerst
weer, terwijl de vrouwen zachte woorden wisselden, en zijn
vader, onbewogen in zijn stoel naast de tafel, het forsch profiel
hoog in 't licht, een courant las, viel in Willem de gedachte,
dat 't Oudejaarsavond was.
Ouwe-jaars-avond ... zei het langzaam klank-proevend in hem,
en in een samenkrimping van spijt, voelde hij de leege gewoonheid der dingen en hoe de momenten zich aaneenschakelden, wezenloos, alle gelijk. Het groot-verwachte, het verhoog-staande was heen gezonken uit de werkelijkheid van dezen
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avond en de kamer borg geen mysterie meer. Koude legde
zich over zijn ziel en hij staarde, stil gezeten, over de eindeboze vlakte van zijn bestaan. Vanwaar hij gisteren kwam,
waarheen hij morgen ging, het was alles hetzelfde. Er waren
geen groote momenten als merkpalen, het ging alles gelijk en
grauw en alleen de doode traditie, een bête gewoonte, dreef
hen hier te zamen dezen avond om te luisteren naar wat geen
van allen meer verstond.
Van zijn lagen stoel zag hij over het tafelkleed naar hun gezichten.
In hun effene stemming gingen nog de kalme woorden
beurtelings tusschen de zacht bewegende lippen door. De
moeder, over haar werk gebogen, haakte weer ijverig. Haar
stijve werkvingers hobbelden gestadig, in korte schokjes.
Zijn zuster, achter het theeblad, praatte rustig achterover in haar stoel. Zij hadden 't over de kwaliteit van linnen:
»Ja, weet u wat ik daar nou wel van vin ? As je-n-et
nou bij Sinkel koopt, dan weet je zèker wat je hèb ...
dan weet je dat je goed goed heb ... al is 't dan ook wat
duurder. . ."
»Nou ja, maar ik heb toch verleden in de Zon, dat groote
magazijn op 't Rokin, je weet wel ? ... daar was 't uitverkoop ... daar heb ik toen ook wel goed gekocht, met tante
Jans ben ik toe 's weze kijke ... Maar z66 goedkoop !"
»Maar houdt 't zich op den duur, goed ? ..."
»Ja, dat mot de tijd leeren .. , maar och! dat linnen tegenwoordig, da's allemaal zoo wat 't zelfde of je-n-'t nou hier of
gunter koopt ..."
»Nou, dat mot u niet zegge ..."
Willems oplettendheid zwierf af van den zin hunner woorden.
Zijn vader vouwde zijn krant knisterend toe en nam op zij
van de tafel, een ander blad, dat hij bedaard uiteen sloeg ...
Niets was op hun gezichten van verwachting, of peinzing
of ongeduld.
Het theewater raasde uitstervend, de gasvlammen sidderden
nauw merkbaar gestadig in de melkwitte ballons, en in de
vertrouwelijke kameromgeving praatten zij in onontroerde, lange
rust, altijd maar voort...
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Zijn zwager kwam binnen, hoog in de kamer, stijf en schokkend zich bewegende. Onder den arm droeg hij een paar hard
gebonden kasboeken.
» Heb je nog thee voor me, kind ?" vroeg hij in zijn wezenboze altijd gelijke opgeruimdheid, de blijmoedigheid van een
gezond lijf en bekrompen geest, die geen reden heeft anders
dan opgewekt te zijn.
En hij zette zich ook aan de tafel, gewichtig breed zijn
boeken open slaand onder het licht, dadelijk werkend, de oogen
neer op de lange cijferkolommen tusschen de fijne roode lijnen.
Maar, ofschoon zijn pen ijverig kraste en hij, ernstig verdiept,
nasloeg bladen terug en bladen vooruit, kreeg Willem toch
geen indruk van waarachtig gemeend werk.
Hem zelf begon een benauwende verveling te bekruipen,
onrust, de jagende gedachten van vroeger kwamen over hem.
Als hij nu ook al vast werken kon aan de ver gaande plannen?
Nu al iets afmaken en blijven in die stemming van koortsige
werkbehoefte. Dan morgen dadelijk weer daaraan en ...
Maar bewust wordend van wat hij dacht, voelde hij zich onmiddellijk weer wee en mat en heel ellendig.
Hij kende die stemming zoo 1 Morgen zou van de werklust
niets over zijn. Het was zoo kinderlijk zelfbedrog dadelijk
maar te willen beginnen in die helle illusie, niet te kunnen
wachten ...
Maar, als bij kinderen, was 't de mooie stemmingswereld
van het oogenblik, die verging en de leegte achter liet. Het
was de hoog opschuimende ijdelheid van een zwak karakter,
het waren ijdelheidsgolven, al zijn plannen, waarop zijn ik
omhoog moest rijzen. Innerlijke ernst was er niet.
Toch wel een begeerte naar levensvervulling... ? Maar die
werd neergedrukt, gedwarsboomd door de kleinigheden in
het dagelijksche leven, die zijn gevoelige goedigheid niet
vermocht te weerstreven. Zijn betrekking tot die menschen
daar, was ook zoo een van die hindernissen. Om hun te believen gaf hij toe, kwam hij met hen samen. ...Waarvoor ?
God-god .... waarvoor dan ? Zijn ijdelheid wreef zich gloeiend
aan hun omgang, maar 't was alles tot niets, maakte hem
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vol stikkende, jagende ijdelheidsgedachten en liet moedeloosheid achter, als de hoogheidsroes had uitgewerkt.
Zware, sombermelodieuze klokkengalmen, donker nabrommende, vielen eensklaps in zijn gehoor, van zeer nabij.
Toen ook de pendule haastig : tienk, tienk, tienk, tienk.
» Is 't waarachtig al tien uur ? vroeg zijn vader."
»Ja, de tijd vliegt om."
Het was zijn zuster die de repliek gaf. In hun toon vond
Willems opmerkzaamheid nu toch wel iets van beklemdheid
en gêne tegenover elkaar. Zijn zuster stond op.
»Kom, nou gaan we een glaasje pons drinken.... niewaar
moeder, u wil wel een glaasje pons ? Vader en Wim willen
misschien liever wijn ? En dan zullen we die theeboel wegdoen."
»Ja pipa," zei de schoonzoon, »wat zou u zeggen van een
glaasje Lauenberger ?.... heele echte ! ik heb pas gekregen,
die moet u 's proeven."
»Goed jonge, ik wil wel."
Zijn zwager ging uit - de kamer. De meid in haar kilheldere
katoenen japon kwam binnen en er was een oogenblik drukte
bij de tafel, met lepelsgerinkel en getik van porselein en daarna
stond een groot zwart blad op tafel met slanke, fijn-fonkelende
glazen, tumblers en ook buikige donkergroene wijnroemers op
dikken gedraaiden voet.
Dat was een gezicht van later-op-den-avond, ernstiger, van
zwaarder beteekenis dan de luchtige, frissche gezelligdrukke
theekopjesboel, met zilverblinkende trekpot, van den genoegelijk koesterenden vooravond, wanneer er nog vroolijke
verwachting is.
Nu was het uur zwaarder geworden, de kamer verouderd,
*t goudschemerend licht vervaald en de schaduwen dieper.
En zij voelden nu scherp, terwijl ze weer aan de tafel
samenschikten, de behoeften aan iets tusschen hen, dat de
doffe stilte verbrak, waarin hinderlijk hard, de drooge penduletik
voortschreed.
» Kom, Lien, willen we nou de sonate nog 's spelen ?'?
De vader had zijn krant opzij gelegd, waarmee hij een
tijdlang in de hand gezeten had zonder te lezen.
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»Ja goed, ik wil wel vader...."
En de dochter stond op uit haar stoel. De pianodeksel viel
terug met een drogen klap, die trillend naklonk, als een
pijnschreeuw in de hooge tonen.
Haar man liet de wijnflesch staan die hij ontkurkte, om de
pianokaarsen aan te steken, terwijl de vader met zijn gebrild
gezicht over de vioolkist gebogen, het slot openknapte en
de deksel opsloeg.
Daar lag onder den zachtpelen kaarseschijn de viool, bruin
en zwart glanzend. De gewende vingers grepen om den hals,
en de gevoelige vingertoppen deden één voor één, de snaren
spreken, net aandacht de oogen daarop gericht.
Bij de piano had nu de dochter haar taboeret met beide
handen, schokkend, aangerukt, tot zij gemakkelijk zat en vouwde
breede ezelsooren in de bladen voor het omslaan.
»Geef 's A. an, Lien."
De volle pianotoon, open en kalm, viel, en klein, dunsnarigknarrend, herhaalde de viool in langen haal van den stok.
Maar breeder uit golfde de noot, meer zelfbewust, overgaand
op de quint, toen op de octaaf, en naast de pianotoon, eenige
keeren aangeslagen, zong nu de viool innigend trillend in...
En de muziek ving aan in den zachtomschenen kamerhoek:
een sonate van Brahms.
In kalmen rythmus opende 'de piano met koel-klare klanking,
opspelend in nobelen eenvoud, in sober ernstig loopende
klanken, over nog in wind-stille velden van emotie, de komende aanzwellingen van een groot gevoel.
En de viool antwoordde, opschreiend, trillend, ruischende
zingingen tot innigende zaligheid verstervend, diepborend een
van menschen onbegrepen leed in het hart, tot 't versmolt
in snikkenden weedom.
Willem luisterde, voelend deze vreemd-soortige emotie ruischen om hun hoofden, gezegd en toch ongezegd, zonder nut
voor hen allen. Een groote ontroering weende uit in die
tonen, maar de leelijke gewoonte had hen onvatbaar gemaakt er meer van te ontvangen, dan een oppervlakkige
gehoorstreeling, en in hun dieper leven drong het niet.
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Hadden zij wel een dieper leven ? Hijzelf wel ? Hun gemoedelijke, hatelijk-secure zelfgenoegzaamheid deed hem zelf dikwijls twijfelen, maar nu deed ze 't toch niet.
Zoo zonderling 1 moest hij denken ; terwijl hij zijn zwager
doen zag, die met omzichtige bewegingen het staalglanzend
spiraal van den trekker uit de kurk boorde. Zijn zwager was
toch de als muzikaal bekende en toch had hij geen oogenblik
zijn bezigheid onderbroken....
Zonderling.... deze muziek op dezen avond.... Misschien
wel naderde die donkere verklanking van sonoor gevoel tot
wat hij ver had vermoed duister ruischend in dezen hoogen
geheimzinnig zwijgenden nacht van het nu ras heenzinkend
jaareinde.
Maar wat baatte het ? Hij begreep de muziek niet en de
anderen, de muzikalen, begrepen het gevoel niet en zoo was
deze bezigheid dan niet beter dan een duf praatje aan de
tafel of een kaartspelletje.
Zijn zwager, de flesch tusschen zijn knieën, trok den kurketrekker aan, tot ploffend de kurk er uit omhoog schoot.
»Jij drinkt toch zeker ook een glas mee, hè Wim?" vroeg
hij gedempt.
»Nee, ik heb liever punch."
»Jonge, je weet niet wat je weigert, ik zou 't maar doen."
»Nee heusch, ik heb liever...."
» Nou, jij moet 't weten...."
Koel klokte de wijnstraal in de groene glazen, door de
piano- en viooltonen heen, die hem nu onverschillig geworden
waren.
Een kort gemiauw achter de deur, klein vreemd geluidje
als van ver.
Zijn zwager ging, zwaar op zijn teenen loopend, naar de
deur, opende zacht een kier, en, geruischloos, sloop een cypersche poes om den hoek binnen, terwijl krakende de deur
voorzichtig weer sloot.
De poes naderde slangachtig bedachtzaam, de oogen strak
gericht naar den stoel waar zijn moeder zat, de tafel. Met elastischen sprong was ze ineens op de zijleuning en zat reeds
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stil, de vier pootjes zorgvuldig bijeen met den staart daarom
gelegd, de ronde gele oogen vreemd knippend naar het vlamlicht omhoog, waarheen het ronde tijger-kopgezicht ernstig
staarde.
Zijn moeder, met een verteedering in de oogen en om den
mond,' had zich schuin naar de poes heen gebogen en streek
haar wijdgespreide vellige vingers behagelijk langs het zachte
ruggevel, fluistersprekend :
» Dag poess 1.... dag zoete poè-oes .... kom je zoo bij me,"
waarop het dier evenmin achtgaf, als op de volgolvende
muziek, die in dat moment met groote snaarruisching en
zwaardonkere pianoklanken de kamer heel vervulde.
Zijn zwager luisterde nu, van zijn boek ophoorend, hijzelf
luisterde verstrooid, even zich spannend de tonenreeksen in
bewustheid te volgen, maar spoedig weer meegevoerd in de
afmattende trekking zijner eigen wrevel- en ongeduldgedachten hoog in zijn hoofd, moeilijk zich dwingend tot vriendelijk knikken, toen zijn moeder hem verteederd toelachte, met
schuine hoofdbeweging wijzend op de poes, nog altijd stil op
de leuning. Het strak-onbewogen kattegezicht staarde nu rechtuit in een zekeren officeëelen ernst, maar het oogknippen bewees dat zij slaap begon te krijgen en telkens schoof ze, met
kleine schouderschokjes de pootjes dichter bijeen.
De muziek eindigde in een stormend finale, waar cascaden
van klanken wisselden met hijgend jagende klimmingen tot
ijzige toonhoogten op de viool en fonkelend-reine, parelendheldere pianotonen.
En toen zweeg opeens de vreemde tonenspraak, opgaand
ineens als lichte rook in de stilte, met het laatste in de verte
vergaande vibreeren van het laatste accoord.
Zijn zuster stond zwijgend op, als verdoofd door den klank,
blies de kaarslichten uit en het zachtbeschenen, eigen lichtleven in dien pianohoek zonk weer tot niet in den algemeenen,
stil-onbemerkten omstand der dingen.
Toen kwam zij langzaam, met haar handen aan de slapen
het haar gladstrijkend, naar de tafel in 't licht.
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» Dat finale is niet voor de poes, om den drommel niet 1"
merkte zijn zwager op.
» Neè-ee, waarachtig niet," antwoordde zijn schoonvader,
van de vioolkist áf, waar hij zijn viool met het gele kleedje
zorgvuldig dekte, ... zèker niet ! we magge-n-'t nog wel 's
studeeren, Lien."
»Kijk 's Lien, kijk poeki 's," zei zijn moeder.
De kat had zich in de rondte gevleid in haar schoot en, in
het opademen van den ronden pelsrug, snorde zij weltevreden..
»Dag poèleman, lèg je daar zoo ?" ... liefkoosde de jonge
vrouw, met haar slanke, witte hand aaiend over den gebogen
bontzachten ruggegraat.
»Pepa, proef u nou die wijn 's, dat is echte Lauenberger."
En de schoonzoon schoof het gevulde glas aan.
»Dat zegt de wijnkooper je," antwoordde zijn vader, tegelijk
met twee langzame teugen proevend, het glas voor zijn borst
ophoudend.
Maar zijn zwager, in zijn ijdelheid gekwetst door het schampere woord, protesteerde.
» Nee !... o nèe 1 God, dat weet ik véel te goed 1 't Is alles
direct import ... neè, dat is wel de echte, daar kan u op
an... Hoe vin-u 'm ?"
»Nou... dat is wel goeie wijn. Ik heb er niet zoo heel
veel verstand van, maar 't schijnt me wel goeie Rijnwijn.
»Ja, puike waar l ... wat Rote je levert is alles goed. Ik
heb zulke goeie cognac ook van 'm."
Hij etaleerde zijn woorden zoo gewichtig breed, hij was
zoo heelemaal in ernst bij de zaak en voelde zich blijkbaar
zoo ver verheven boven alle twijfeling aan zijn doorzicht in
deze dingen. Zijn schoonvader, als altijd gehinderd door deze
deftige overtuiging, was nu in een stemming hem te contrarieeren en Willem kende wel dien schamperen, vragenden
toon, waar boven men voelde het besef van eigen verstandelijke meerderheid.
»Zóó ? ... hé ? ... en ik dacht dat er geen echte cognac meer
was ? Dat heb ik ten minste wel 's hooren beweren. Is dat
niet zoo ?"
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» Geen echte cognac meer? Wel zeker... as je maar betalen wil... Maar dan kóm je met een tientje niet ver ! Maar
wat kan me dat schélen of 't echte cognac is of niet ? Als
ik maar zuivere wijn krijg, of 't dan cognac of wat anders
hiet. . , wat kan me dat schélen?
»Jamaar, da's nou weer een andere kwestie ; je zegt : ik
heb zulke goede cognac. Is 't nou cognac of is 't géen cognac ?"
»Ja. . . cognac en cognac... da's tot daaran toe... ik noém
dat cognac... 't is bèste wijn... 't wordt algemeen voor
cognac verkocht, en..."
»0 !. . . jij noémt 't cognac. Maar hebt j e daar wel rechtop?"
»Ja ! wel zeker 1 't Is toch maar een naam... Wat zeg jij
nou, Wim ? Wat komt 't er op an als 't maar zuivere, goeie
wijn is. . .
» Jamaar, we hebben 't nou niet over de zuiverheid... dat
wil ik graag gelooven, we hebben 't nou over . de náam. Is
dat, wat jij heb echte cognac of is 't géen cognac ?"
Zijn woorden klonken steeds schamper-plagend en die spot
dreef den ander al verder in zijn heete koppigheid.
»'t Is cognac ! ... Iedereen noemt 't zoo."
»Jawel... jawel... d*as nou weer wat anders... of iedereen
't zoo noemt. Ik vraag maar wat 't is ?"
»Ja. . . is 't, is 't ? je kan van alle dingen wel vragen : is
't ? ... als ik morgen..."
» 0 Karel, wat zeur je toch !" kwam de geërgerde stem
van zijn vrouw, zich even omdraaiend bij de deur, eer ze de
kamer uitging.
»Is dat zeuren ?" vroeg hij dadelijk twijfelend... »Wel.. .
ik zou iedereen wel willen vragen of ik geen gelijk heb ?"
Maar zijn schoonvader, die de discussie nu wel eindigen
wilde, lachte spottend gemoedelijk als iemand, die de zaak
toch niet de moeite waard vindt:
» Neè Karel 1 ... Nèe Karel ! heelemaal kè j e d' er toch niet
uit.. , maar laten we maar aannemen, dat j ij echte cognac heb."
»Ja, juist, ... de echte, de heele echte, de onvervalschte,"
zei nu ook de moeder lach-plagend, haar man na. Maar
Willem hoorde, hoe dit niet van harte was, hoe de ergernis
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om het botte doordrijven van den schoonzoon brandde achter
in haar stem. En de schoonzoon, stijf koppig, resumeerde
nog eens zijn gepraat.
»Ik blijf op mijn standpunt, dat wat iedereen zoo noémt
ook zoo is. , . ik wil me graag van 't andere laten overtuigen,
maar zoolang ik die overtuiging niét heb, blijf ik bij de mijne."
»Daar hebt jij gelijk in," zei de moeder ; en de schoonvader,
weer op zijn oude plaats achter de tafel vroeg, nog altijd met
even wat spot in zijn stem:
»Wil je me dat tweede blad 's aangeven, Karel ?"
Hij gaf 't, weer heel gewoon, zonder rancune, en zag te
gelijk op de pendule.
» Al kwàrt voor èlf 1 We moesten maar langzamerhand na
beneden gaan, anders wordt 't zoo vreeselijk laat. Mama,
weet u ook of 't al klaar is beneden ?"
» Lien is zoo strak gaan kijken... laten we nou maar wachten
tot ze ons komt waarschuwen," zei de moeder.
Toen was daarna de stilte ongebroken. In het wachten op
naarbeneden gaan, lazen ze zoowat, de oogen neer tot de
zwart-witte bladen, met vage belangstelling. Bij allen was nu,
achter in hun gedachten, het Oudejaar... tot van buiten de
donkere klokkegalmen elf uur, na elkander, langzaam telden.
» Het is al elf uur... zei de vader."
»Ja... we moeste zoo maar gaan... heusch 1" drong de
schoonzoon.
» Maar 't is beneden nog niet klàar, Karel !" kwam de
moeder geërgerd daar tegen op... »Lien zal 't wel komen
zeggen. En zoo'n haast hèbbe we nou toch ook niet .... gut,
't is nog een heel uur vóór 't twalef uren is."
De leege stilte verlengde zich weer voor hen. Soms praatten
ze met onverschillige, blanke stemmen over dingen uit de krant.
»Hé. . . kijk 's Jan... Breukels... je weet wel, die Breukels,
wenscht ook nieuwjaar" »Breukels en Echtgenoote, het Compliment van den Dag;" heb je dat gezièn ?
»Nee... Marie... dat heb ik nièt gezien, maar wat is daar
't bizondere-n-an?"
»Wel, die Breukels is immers ál lang naar de Transvaal
-
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gegaan ? Weèt je dat niet?. . . Ben je dat nou weer vergeten?
of was dat niet die Breukels?
»Je bedoelt die jonge Breukels, die na de Kaap is gegaan
als notaris of zoo wat? Dat zal de zoon van deze zijn."
»0, was dat zijn zoon!... gutallével, had diè al een zoèn.. .
Maar weet je dat zeker ! Want die Breukels... onze Breukels,
was nog zoo oud niet..."
»Ja, Marie, ik weet 't zeker..."
't Werd kouder in de kamer. Om de beenen begon de kilte
op te kruipen. Telkens keek een van hen naar de zwarte
wijzerplaat, waarop in onmerkbare beweging de lange wijzer
omlaag zakte boven 't rusteloos heen- en weerschommelen
van den slinger. Willem voelde zich slaperig-dof en moe van
verveling, met krieuweling van ergernis in de keel, herdenkend
de zooveel inniger emotie's op avonden als deze in zijn kinderleeftijd, die hij toen toch ook alle zelf schiep, luisterend naar
't groot mysterie in den tijd alom. . .
Tot zijn zuster binnenkwam, vriendelijk kalm uitnoodigend:
»'t Is beneden klaar... wille we nou maar gaan ? Anders
wordt 't zoo laat."
»Ja, heel goed, anders wordt 't zoo erg laat en dat is voor
geen van ons allemaal goed,' zei zijn moeder, dadelijk opstaand
en bereid. En weer liefkozend, moederlijk-teeder, schoof ze
haar arm onder dien van Willem. De anderen volgden langzaam, zijn zuster lachend over iets met haar vader. De lange
schoonzoon, het laatst, draaide het gas neer en zijn schutterige
stappen kraakten geaffaireerd over het portaal, terwijl zij reeds
de traptreden afklommen. Willem, onbehagelijk op de nauwe
trap met zijn moeders arm in den zijne, trachtte met haar
gelijk te treden.
In de frisschige kilte van het eetkamertje traden zij huiverend, uit de duf-warme beslotenheid van daarboven. En binnen de lichtwitte omwanding was daar .. de diepere suizing
van den verouderden, tijd, sedert zij na het eten waren
heengegaan.
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De tafel was gedekt blank en appetijtelijk, te midden van
het knusse omstaan der verschglimmende bruine stoelen.
Glanzendglad rood en geel van groote appelen op donkergroene blaren, hardhelder tegen het witte. Het licht van
de hardblazende gasvlam kaatste in vlakke glimmingen op
het bleek blauw Delftsch servies, bordjes, botervlootjes, broodmand. Door de geslepen, fijn-lichtsprankelende kanten van
een kristallen beschuitbus, was een stapel tafelbeschuitjes
zichtbaar, licht bruingeel.
Maar in het midden stond de voornaamste schotel: een
gemeen rond-aarden plat, waarop, tusschen de opstaande randen
oesterschelpen, vochtig zwartblauw, leiachtig glimmend-hard
om de slijmerige massa binnen in. Op een schraag naast den
schoorsteen was een heele stapel van zulke goorwitte platte
borden.
De moeder uitte het eerst haar verrukking.
»0 kijk 's ! Hoe heèrlijk !... Maar Lien ! Oesters ?..
Maar kind?"
Haar verrukking had voor Willem een weëen klank van
sentimenteel-nederige verrassing, alsof oesters te goed voor
haar waren.
»Ja mema.... u houdt er toch wel van?" zei de schoonzoon, zeer zelftevreden.
»of ik er van hou 1 ... Nou maar l... Heerlijk hoor!"
op denzelfden toon van sentimenteele uitbundigheid, en hij
weer:
»Ja, ik heb maar 's een oestertje laten komen, ik dacht u
houdt er nog al van ... en papa houdt er ook nog al van ..."
»0, voor een enkelen keer ben ik niet afgeneigd," stemde
de vader opgeruimd toe.
»Nou, en ik hou d'r ook nog al van," besloot de schoonzoon, »alleen Lien kan ze niet zien."
» Nou zien ... zien ..." zei zijn vrouw, » ik kan niet zeggen
dat ik 'r van hou, maar as 't moet, eet ik er van mee."
»Nee, doe 't dan maar liever niet, 't hoeft volstrekt niet ..
Wij doen 't alleen wel, niewaar mama ?"
»En 'asjeblieft Karel 1"
13
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Zij schikten aan de tafel op hun plaatsen als bij het eten.
Willem naast zijn moeder, aan 't breede raam, over hem zijn
vader naast de dochter. Aan de eene smalle zij, 't raam tegenover, zijn zwager, die wijn inschonk, de lange mouw gestrekt
met de bruine flesch.
Willem intusschen vroeg zijn zuster een boterham voor hem
te maken.
» Hé Wim, eet jij geen oesters ? got jonge, ik dacht dat je
d'r van hield ? Ik heb je ze toch wel 's zien eten."
»Ik herinner me niet dat ik ze ooit gegeten heb ..."
Maar de zwager joviaal gastvrij-opdringerig:
»Maar zou je ze niet 's probeeren ? Jonge, je weet alweer
niet wat je weigert !"
Dit laatste was zijn schoonvader gewoon te zeggen, en de
schampere meerderheidstoon hinderde Willem altijd. Nu door
zijn zwager gesproken, klonken de woorden kinderachtig-onecht.
» Laat mij nou maar eten wat ik wil ... zooveel te meer
heb jullie," sprak hij in den toon mee.
» Da's weer waar !" De zwager antwoordde, de oogen aandachtig neerziend op zijn gesoigneerde, onbeduidende vingers,
die een halve citroen persten, tot het sap vlug druppelde
in de oesterschelp. En toen hij die in een vluggen trek had
leeg geslurpt, zei hij:
»Ik zou d'r bèst een paar honderd op kennen."
»Hei-la 1" protesteerde zijn schoonvader tusschen twee slurpingen in ... Je zou geloof ik wel vroeger genoeg krijgen ...
twee honderd is geen kleinigheid."
»Ja, dat weet ik wel, maar 't zou wat best gaan."
»Karel, zeg toch zulke nonsens niet l"
Als een prop ergernis, schoot zijn vrouw, die zin ineens,
in radde vlugheid uit den mond.
Dadelijk hij met zenuwachtig hooger stem:
»Nonsens? Is dat nou nonsens, als ik zeg dat ik makkelijk
twee honderd oesters opeet. Ik heb 't wel 's geprobeerd."
En zij, nu leeg van ergernis, toch niet willend toegeven:
» Nou, dat gelooven we dan graag, maar 't is niet noodig
dat je d'r zoo op bluft, dat bedoel ik maar."
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»Maar dat is toch geen bluf, Lien ! dan weet jij niet wat
bluffen is."
Nu kwam de vader zijn dochter te hulp, spottend:
» Nou, een beetje te veel gezegd was 't toch wel, Karel ..."
en toen over de tafel tot zijn vrouw:
» Wat zegt u d'r van, mama ? Zou u d'r wel zooveel opeten ?"
» Heere beware me 1 Als ik er vijfentwintig op heb, ben ik
al wat tevrejen."
» Nou papa 1 Stel me 's op de proef, stel me voor de aardigheid 's op de proeft" Hield de schoonzoon vol.
»Dank je wel, jongen. 't Kan me nies schelen."
Maar de jonge vrouw begon weer. Bij de ergernis over zijn
beweerderig gepraat, was nu nog haar gestootte ijdelheid
omdat hij haar tot zwijgen had gebracht.
»Maar dan zou je ook leelijk ziek zijn, ventje 1" zei zij
schamper lachend, als papa je 's an je woord hield. Hoe kan
jij nou toch zoo spreken, die op 't diner bij Van Dijcks al
zoo naar bent geweest. Ja, verbeel u 1 wendde zij zich tot de
anderen ... daar is-i ziek geworden aan 't dessert .... hij is
van de tafel moeten gaan 1"
»Die taart was ook zoo crimineel zoet ..." sprak hij tegen
met onzekere stem, half beschaamd, »dat zeien ze allemaal."
»Dan hadt je d'r niet zooveel van moeten eten."
Het antwoord viel als een slag, kort en afdoend. Nu triomfeerde zij. En ze vertelde de scene, hoe Karel zoo bleek zag
als dat tafellaken, en ineens . opstond en wat 'n sensatie dat
gaf ... hoe zij zelf zich geneerde, ofschoon ze d'r een heel
eind vandaan zat.
» En die meneer is nou een heele held ! " eindigde ze.
De laatste oesterschaal, waarop tusschen de randen blauwig
stijfselige plekken en in 't midden een hoopje vettige schelpen,
werd in den bak gezet. Messen schraapten daarna krassend
over beschuit, dof tikten de deksels der botervlootjes en de
beschuitbus, weer gesloten, gaf een helderen kristalklank.
Willem merkte den snellen blik van zijn moeder naar de
kleine witte pendule heen. De groote wijzer, omlaag gevallen
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in een stompen hoek met de kleine, die puntig strak naar
boven wees, dekte nu de vijf minuten voor half twaalf.
Nog meer dan een half uur vol te maken met praten!
En 't was al zoo zwoel van stilte nu, en leeg na de opwinding der discussie van zooeven.
Zij voelden allen de klemmende nijping van den tijd, rond
hen staande, en de gêne steeg, terwijl boven hen het gas
duidelijker suisde en bij vlagen het klokgetik hoorbaar werd,
tusschen het knarpen der brooze beschuiten in de monden.
Maar vooral dit manend getik werd onduldbaar, om zijn
nadrukkelijke beteekenis in dezen avond onder alle in het jaar.
Willem, evenals de anderen, zinnend om iets te zeggen,
keek vorschend de witte wanden langs, op naar het schutbordje
boven het gas, dat aan de lange ketting rusteloos zijn gelijkmatige slingering voortzette.
Daar barstte in de groote stilte buiten een knal open, een
breed, hooge-ruimten vullend geluid.
»Wat schieten ze'n-al," zei zijn moeder.
Dat was tenminste een stilteverstoring.
»Ja, da's toch oók nog een ouwe gewoonte," zei zijn vader.
»En mooi gevaarlijk ook," beweerde de schoonzoon.
Zij haastten zich hierover meer te zeggen. Terwijl het
buiten nog eens boemde, vertelde de schoonzoon van verleden jaar dat er in de Wijnnastraat een klein meisje getroffen
was door 't springen van een pistool.
»Ze moeste dat verbieje" vond de moeder.
»Maar 't is verboj en, Marie ... 't is verboj e .... maar wat
kenne ze d'r an doen?. . ."
De schoonzoon herinnerde zich nu iets dat hij in den vooravond had willen vragen en dadelijk viel hij ijverig, met heller
klinkende stem, den vader in de reden:
»Hé pepa ! heb u gelezen, dat ze-n-in Amsterdam ..." enz.
Waarop de vader, zijn stem opvoerend tot een vriendelijk
opgewekte belangstelling, antwoordde:
»Ja zèker, daar heb ik zoo iets van gezien. Ik begrijp
niet, moet ik zeggen, wat ze daarmee willen. Trouwens ik
weet er officieel nog niet van."
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»Zoo ... ? Hebben ze u geen kennis gegeven ... ? Dat zou
ik er niet bij laten zitten, als ik u was. Als tenminste hier
bij ons zoo iets gebeurde ..."
»Nee ... nee ... nee ... God ! ... ik wil me daar niet
moeilijk over gaan maken. Ik zal toch zoo gèk niet zijn l"
En het gesprek spon voort in de driftige, opdringende
zeggingen van den schoonzoon : droge woorden, alle van één
vale kleur en daartegen, kalm-hoffelijk de matte stem van
den ander, zwak gebogen klanken, soms even luider opgolvend in geanimeerdheid, daarna lusteloos terugzinkend.
Moeder en dochter hadden nu ook hun particulier gesprek
gevonden, waarin van tijd tot tijd Willem een maar half opgemerkt, dadelijk vergeten opmerkinkje sprak.
» ... ik was die middag juist bij tante Phie ..." en die zei:
»got, m ensch l wat heb je toch een rare j apón an, wa'n rare
rók heb je-n-an ... hoort-i d'r wel bij ?" en toen zag ik in eens,
da'k vergeten had me ouwe huisrokkie uit te trekken 1 'k zeg:
»gut schepsel, da's m'n ouwe rokkie, dat ik vergeten heb uit
te doen.... 't is nog goed dat je-n-'t ziet ... Maar daar had
ik toch al mee over straat geloopen, van de Leidschegracht
naar de Nassauka^ l"
» Gót, moèder 1 ..." was de vriendelijk-verbaasde uitroep van
de dochter, over dit verhaal. Ze had voortdurend beleefd
lach-kijkend toegehoord.
» ... tja 1 verbeelje 1 m'n ouwe huisrokkie, dat paarse ! Ik
herinner me nou wel hoe 't gekommen-is : Ik was me net
an 't ankleje, toen Kee bove kwam om te zeggen dat Henri
d'r was en of-ti mevrouw maar ève spreke mog. En toe
heb ik gauw maar me jaquet angedaan over m'n ouwe rok ..."
De dochter knikte en lachte en begon nu ook zoo'n verhaal.
»Weet u wat me verlede Vrijdag gebeurd is ? Dat was
oók gek!"
»Nee?"
» Nou, ik kom 's avonds van de riptitie van Toonkunst...
ik had me blauwtje an en daarop me gouwe speldje. En ik
kom thuis en wèg is 't speldje. U begrijpt wat 'n schrik 1
Het was nou wel zooveel waarde niet, maar ik hechtte d'er
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nogal an, omdat ik 't van Lize had gekregen. Ik zocht overal,
overal tusschen de plooien, in me zakken ... maar jawel, 't
was weg en 't bleef weg."
» Gót ! Lien !" zei de moeder, juist met dezelfde woorden
als de dochter vroeger, en met dezelfde gewild-vriendelijke
verbazing in blik en toon.
»Ja, u kan begrijpen hoe wanhopig ik was, ik von 't nou
toch zoo naar ! ..."
Tusschen de zwaardere stemmenklanken van de twee
mannen, gingen de lichte, fijnere vrouwenwoorden door als
raketten en het was een vullend verdoovend gerucht, waaronder de tijd vergeten leek.
Maar toch, onder het spreken, gingen de oogen tersluiks
naar de wijzerplaat zich wenden, waar de lange staaf zich
weer had opgeheven tot tien minuten over half.
En hun aller preoccupatie was blijkbaar in het van den
hak op den tak springen der gesprekken, het zwaar opnemen
van nieuwe onderwerpen, in beginzinnen als :
» En Lien, hoe gaat 't nou met.... ?" of van den vader:
Karel, heb je wel gezien, dat.... of van den schoonzoon tot
Willem: zeg jij, Wim, je zit daar zoo stil, vertel toch 's ies van je...
Zij aten niet meer, ze dronken uit de glazen met kleine
teugjes, schilden voorzichtig opmerkzaam de groote appelen,
waarvan de glansroode schil kronkelend op het bord omlaag
wond.
Telkens weer knalde het ver buiten in den nacht en de
zenuwachtigheid steeg. Het was al moeilijker onder onverschillig spreken te verbergen, dat zij hier wachtten naar dat
oogenblik van klokkeslag.
De lange wijzer was nu de kleine nabij, hij stond al op de
X en de klokketik ging gejaagder.
»Waren we hier verleden jaar op ouwejaarsavond oók
niet ?', vroeg Willem om iets te zeggen.
»Ja. . . ik geloof wel.... ja zèker !...."
» Nee, toe waren we-n-in Amsterdam, bij oom Kees als ik
me nog herinner, niewaar Marie ?" zei zijn vader.
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»Ja, Jan, ik geloof ook," antwoordde zij en toen, in de
heete stilte, waagde zij te zeggen, een verteederde klank in
haar stem :
»'t Is toch al heel wat jaren, da' we ouwejaar zoo samen
vieren."
»Tja- ... zeker," zei haar man peinzend.
»Nou, da's toch heel gelukkig," zei de schoonzoon, die de
ontroering bij haar hoorde komen en, daaronder altijd pijnlijk
en verlegen, nu trachtte er tegen in te gaan. Maar zijn schoonmoeder liet zich nu niet meer terughouden. Haar oogen strak
op de tafel neer, een lief heidstrek om den mond, zei ze zacht:
» Bij wie onze Aad van avond wel zijn zou?"
Adriaan was een 3 5-jarige zoon, die al jaren lang in Londen woonde.
» Hij zal zeker weer bij de Woods zijn.... daar isti immers
alle jaren ! niewaar Lien?" antwoordde de vader.
»Ja, pa, ik geloof van wel, verleden jaar was-ti er tenminste,
maar of-ti d'r nou 'alle jaren...."
» Och.... of we ons jongetje toch nog 's bij ons mochte
hebben ? wie weet waar die nou is...."
Haar kleurlooze oogen glansden vochtig, om haar mond
trok de vage glimlach van menschen die zacht aangenaam
ontroerd zich voelen. Het deed Willem pijnlijk aan van
weeheid.
» Nou, ik denk dat Aad 't wel goed zal hebben, mama,"
zei hij sussend, »zoo héél erg te beklagen zal die wel niet
wezen."
Zijn moeder schudde langzaam meewarig het hoofd.
Weer een knal buiten, wijdhallend en daarna het slaan
van twaalf: traag en langzaam klokgebom, telkens een diepe
klokketoon, zwaarmoedig gonzend na, wijdvervloeiend als in
een donker meer tot een nieuwe zware toon de verstervende
klank in zich opnam.
» Daar slaat 't, zei de schoonzoon en haalde zijn horloge
uit den vestzak. De vader deed het ook. Beiden, om het
oogenblik van handelen nog uit te stellen en hun gegêneerdheid te boven te komen.
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» Is die klok gelijk," vroeg de vader.
»Ja, 'k geloof 't wel," antwoordde omziende de dochter,
»hier staat 't ook zoo laat."
» Nou dan, begon de vader, opstaand .... »beste Lien 1" ... .
» Lieve vader 1"
Zij stonden allen op, met veel droog stoelgeknars. En
terwijl altijd door, traag de klanken van buiten vielen, zonder
beteekenis nu en bijna ongehoord, omarmden zij elkander
of schudden elkaar de handen. Allen hoog op om de eettafel, gaand of schuivend tusschen de stoelen door, soms
wachtend tot twee klaar waren, om den gelukwensch te kunnen beginnen.
Willem had het eerst zijn moeder omhelsd, eenigszins terughoudend tegen de groote uitstorting van teerheid, maar toch
niet te veel om haar niet te kwetsen.
» Me j óngetj e 1 ... een goed jaartje ook voor jou,"... had
ze zacht gefluisterd met in tranen stikkende stem en geduldig
had hij de gevoelsuitstorting ondergaan, zelfs antwoordend
met eenig vertoon van hartelijkheid.
Doch volkomen leuk en koud gestemd, wendde hij zich
daarna af om de hand van zijn vader te drukken, die om de
tafel heen gekomen was. Maar hij voelde niets dan een vluchtigen druk, verdraaid en haastig, want reeds had zich zijn
moeder in aanklampende teederheid naar haar man gebogen,
haar hoofd tegen zijn jas, met vochtglimmende oogen en verstokte stem :
»Marie 1" zei hij haar kussend op het voorhoofd.
» Nou páatj e 1 ... een gelukkig jaartje voor ons allemaal!"
»Nou, we hebben over dit niet te klagen gehad," zei hij
sussend.
Willem stond er bij, pijnlijk twijfelend of hij verder zou
gaan of wachten tot zijn vader vrij kwam, om nóg een hand
te drukken. Toen ging hij toch maar door tot zijn zwager
en zuster, die elkaar met een klapzoen omhelsd hadden.
»Karel! ... Lientj e 1" ...
»Wim, een goed jaartje hoor," zei zijn zuster.
»Karel!... Lientj e 1"...
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» Heil en zegens met manden !" wenschte hem in een poging tot scherts, zijn zwager.
Allen, na het omhelzen, stonden nu een oogenblik peinzend.
»Nee, wij hebben heusch geen klagen gehad," herhaalde
de dochter.
»Bij de Van Drielessen zal 't óók geen plezierig ouwejaar
geweest zijn,"... zei de moeder op weemoedstoon, ... » een
zoon en een dochter verloren, ... die hebben d'r ook van
gelust, hoor l"
»Ze zullen niet opgebleven zijn."
» Nee, dat zou ik ten minste al héel gek gevonden hebben,"
was de meening van den schoonzoon.
»Kom vrinden," noodigde de vader, »laten we nou even
een glaasje wijn drinken, en la-we dan na bed gaan."
Zij schoven weer bij de tafel en de schoonzoon schonk nog
eens de glazen vol .
Tegelijk, na het piepen en toeslaan van de keukendeur,
opende de kamerdeur en de meiden kwamen binnen, de een
in haar stijve, blauw katoenen japon, die een reuk van straat
afgaf, de ander, die uit geweest was, in het donker wol, on•bevallig als een Zondags-gekleede boerin.
Zij gingen, elk aan een kant, rond de tafel, zeer verlegen,
de een na de ander de handen schuddend:
»Mevrouw, wel gefeliciteerd."
»Dankje, Bet."
»U ook, meheer ! ... alles wat wenschelijk is..."
»Dankje wel, Bet, dankje Betje, hoor..."
»Wacht Jans, je wil zeker wel een glas wijn meenemen ?"
vroeg zijn zuster. »Karel, schenk even een paar glazen in."
» Asteblief, mevrouw !"
En haar kameraad achterna, ging die in de katoenen japon,
met de volle glazen, voorzichtig loopend, de deur uit, die de
schoonzoon openhield.
»Kom je zoo meteen opruimen ?" vroeg mevrouw haar
achterna.
»Goed, mevrouw, dan schelt u wel."
Om de tafel praatten ze nu weer vrijer in de eerste, blanke,
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wezenlooze oogenblikken van 't jaarbegin, allen opgelucht nu
ze over de twaalf heen waren. Er werd wat gepraat over de
lange lijst van gestorven groote mannen in de krant. Er
waren er meer dan 't vorige jaar, zei iemand, maar een ander
beweerde, dat het wel altijd ongeveer hetzelfde zou zijn. Toen
was er stilte geworden in melancholisch gepeins. En daarna
weer spraken ze kalm, nu zonder schaamte, over het verleden
jaar en wat -daarin gebeurd was, dingen op zichzelf onbelangrijk, maar waaronder zij de gemeenschappelijke strooming
van zachten weedom gevoelden. Er waren zwijgpoozen, maar
niet pijnlijk meer, waarin ze evën staarden en dachten, niet
gehinderd door elkaars persoonlijkheid, vaag luisterend naar
de vermeerderde voetstappen en stemgalmen op straat.
Tot de vader, ineens op zijn horloge kijkend, zeide:
»Kom, Lien, laten we nou gaan slapen, ... 't is al halfeen."
»Ja, kom,"... drong ook de moeder.
En weer stonden allen op. De meid kwam met de blakers
binnen en de vader, er een nemend, zei goenacht aan zijn
dochter.
» Dag Lientje !"
»Dag vader, slaap wel, uw kamer is warm."
» Nacht Lien."
» Nacht moeder ... tot morgen ... niet al te vroeg."
»Nee, we zullen morgen maar niet al te vroeg opstaan,"
lachte de vader van de deur naar zijn dochter en toen : » Kom
je Marie?"
En zij gingen uit de kamer.
Terwijl men met 't aandragen en wegzetten in het lichte
kamertje bezig was, de meiden en zijn zuster loopend rond
de tafel, wenschte nu ook Willem goeden nacht, stak zijn
blaker aan en liep de gang door.
»We zullen de boel maar zoo wat wegzetten tot morgen,"
hoorde hij zijn zusters stem, terwijl hij in de kille lucht langzaam de krakende traptreden besteeg.
Op het zolderkamertje, in de barre vriesatmosfeer, zat hij
met zijn dof hoofd een tijdje stil op de kil-stijve lakens van
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het bed, voelend hoe zijn voeten en knieën kleumden.
Dit is weer een Ouwejaar, sprak het in hem, maar hij wist
zelf niet hoe zijn stemming was, blijde of treurig. Toch voelde
hij heel zacht, in verre zieleverte, de naweening van zijn neergeslagen verwachtingen, van het gevoel in den voorbijen
avond : leegte en verveling.
Maar 't deed hem niet aan, hij was te dof in zijn zwaar
hangend hoofd, en er bleef toch altijd verwachting van iets,
dat hij nu niet bedenken kon.
Rillend nu en zoo min en klein tusschen de rondom sluitende
ijskou, voelde hij tegenzin tegen het uitkleeden en zich leggen
in de kille stugheid der schoone lakens. Hij stak zijn warme
hand onder het pijnlijk koude dek, onderzoekend ... en voelde
een lauw warme plek en verderop rond en warmwollig een
kruik.
En tevreden kleedde hij zich nu gauw uit, aan niets verder
denkend dan aan warm zich koesteren in den vriesnacht rondom,
en oogensluitend vergeten in slaap.

RUIMTE EN TIJD,
Een aanteekeninb o.p de Intreerede van Prof. Bolland,
DOOR

T. J. DE BOER.

Peinzend wandelt de jonge monnik van Heisterbach het
bosch in, zich moedenkend over het woord der Schrift : duizend jaren zijn bij den Heere als één dag, en één dag als
duizend jaren. Al verder dwaalt hij, niets begrijpend van
dat woord, niets bemerkend van wat er om hem heen gebeurt.
Op eens hoort hij het vesperklokje, dat hem aan zijn plicht
herinnert. En hij haast zich naar de kloosterkapel, waar de
vrome broeders bidden. Maar hij herkent den deurwachter
niet, die hem opendoet, en de monniken niet, die daar zingen
in koor, den Eeuwige tot prijs. En als de verwonderde zijn
naam heeft opgegeven, wordt hem gezegd, dat die naam
sedert drie honderd jaren niet meer is gebruikt, omdat toen
de laatste van dien naam een twijfelaar was, die verweg in
het bosch . is verdwenen. En hij verbleekt van schrik, de
jongeling verandert in grijsaard, en eer hij sterft, vermaant
hij nog zijn broeders : denkt niet langer na over het raadsel
van den tijd, want God is boven ruimte en tijd verheven.
Deze zinrijke legende kwam mij weer voor den geest te staan,
toen ik de intreerede van Prof. Bolland las. En ik vind het
nu zoo heel natuurlijk, dat zich een zoon der oude kerk, tevens
kind van een tijd, die zich verdiept in gedachte en verinnigt
in gevoel, door het raadsel van verandering en tijd voelt aan-
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gegrepen. Want opgenomen en doordacht hebben de Grieken
ook dit vraagstuk van den geest, maar gevoeld en doorleefd
hebben het toch alleen laat-grieksche en christelijke wijsgeeren,
de eenzamen van middeneeuwsche en moderne sensatie. Het
antieke denken, hoewel het alles omvat, gaat bij voorkeur uit
van het ruimtelijke, de zichtbare wereld in waarneembare
beweging. De ruimte, die vorm van uitwendigen zin, is voor
het bewustzijn der ouden veel levendiger en werkelijker dan
de tijd, die gestalte van inwendige ervaring. Daarom wordt
er in de oude filosofie zooveel gesproken over het volle en
het ledige, het begrensde en het onbegrensde ; daarom ook
hebben de begrippen eindig en oneindig- bij de denkers der
Renaissance in de eerste plaats een ruimtelijken zin. Maar
bij den nieuw-platoniseerenden Augustinus is dat anders. Die
schoone wereld van zichtbare dingen verdwijnt in 't ongewisse,
en een andere wereld van inwendige zekerheid in willen en
denken gaat voor hem op. Die lagere wereld met haar
tegenstellingen en tegenstrijdigheden is niets dan tijdelijke
schijn en schaduw van eeuwige werkelijkheid en werkzaamheid.
Maar daarmede is dan ook de moeilijkheid genoemd, in verband met de scheppingsleer des Bijbels. En het wordt nu
een peinzen over begin en einde van den tijd, en over het
verband tusschen tijd en eeuwigheid. Aanleiding biedt de
scheppingsleer, maar de ware oorzaak van al dat nadenken
is een subjectieve richting van den geest, een verdieping der
innerlijkheid, een streven naar iets absoluuts, dat in de verwarde en verwarrende vlucht der verschijnselen de rustende
pool moet zijn. En zoo is ook ons moderne leven met zijn
rusteloos en vermoeiend jagen naar het vele en het nieuwe
wel geschikt om het raadsel van verandering en tijd tot pijnlijk bewustzijn te brengen en het verlangen naar het eeuwigblijvende te wekken. Zooals het oude denken een punt vroeg,
van waaruit men het heelal zou kunnen bewegen uit zijn
plaats, zoo wil het moderne een moment hebben, waarin men
den tijdloop zou kunnen stuiten.
Maar ruimte en tijd zijn niet te scheiden. De rede van
Prof Bolland is er een nieuw bewijs voor, dat men over den
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tijd niet anders kan spreken dan met uitdrukkingen aan het
ruimtelijke ontleend. De verandering is in den tijd ; het tijdelijke is het uiteengetrokkene tijdlooze ; de tijdcirkel raakt de
eindelooze rechte lijn der eeuwigheid ; de tijd is de maat i)
der beweging. Lengtemaat ? Meestal wordt de tijd met ééne
afmeting voorgesteld. Of ook vlaktemaat ? wij spreken van
coëxistentie. Of eindelijk inhoudsmaat, zoodat de tijd het
grootste vat ware ? de bedding van den oeverloozen stroom ?
Hoe men ook trachte zich den tijd voor te stellen, altijd
heeft men een ruimtelijk beeld. En of men dit nu al een
» zinnebeeld" noemt, dat verandert aan de zaak zelve niets.
Een »blootelijk tijdelijke verandering, met enkel geestelijke
wisselingen, zonder dat daarmede ruimtelijke wijzigingen
gepaard gaan" laat zich evenmin voorstellen als men het
tijdsverloop kan wegdenken. Want wel kan de »gewaarwording zonder wat wij voorwerpsbeweging noemen" de
voorstelling van tijd wekken. Maar wie bewijst mij, dat die
gewaarwording ruimteloos is en zonder eenige beweging ? De
gewaarwording van beweging zetten we , om in ruimte. Is
het nu niet mogelijk, dat er met die gewaarwording weer
andere gewaarwordingen verbonden zijn, die wij langzamerhand leeren onderscheiden en omzetten in tijd ? Overal klinkt
de tijd met de ruimte mede, of beide vormen een tweeklank.
In de ledige ruimte of het ruimtelooze alleen zal men den stap
des tijds niet hooren.
Alle nieuw-platoniseerende richtingen, ook die van Prof.
Bolland, zoeken het Eene, het onderscheid- en veranderingboze Eeuwige. Droeve ervaring van onbestendigheid en vergankelijkheid drijft er heen. Niet de verandering op zichzelf,
die ook als verplaatsing wordt voorgesteld, maar de verdwijning van wat was doet pijnlijk aan. Al staan voor het denken ruimte en tijd, zijn en verandering, bestaan en gebeuren
gelijk, tot ons gevoel spreken ze verschillend. De tijd is de
groote roover, die al wat ons lief is wegvoert en ons drijft
in de armen van het eeuwige niet. Wij wandelen, wij moderne
z) Dat heeft Aristoteles toch ook wel gezegd,
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menschen, als de monnik van Heisterbach, en wij worden moe
en mat. Want wij blikken maar aldoor staroogend op den
voortwentelenden stroom en hebben geen oog voor de bloeiende
oevers en de rijzende b ergen.
Dat is de vloek van het moderne leven, dat het geen rust
kent. De omwenteling van werelden en het verloop der historie doorleven we in onze ziel. En het gevolg daarvan is
wereldzatheid en levensmoeheid, een stemming, die zich wel
laat uitzeggen in een gedicht, maar niet overleveren als een
leer. Daarom beschouw ik Prof. Bollands intreerede liefst als
een dichterlijke ontboezeming.
Zullen we niet eens een weinig rusten en rondzien ? 0,
gelukkige uren die wij niet hooren slaan ! Er is zooveel moois in
deze schoone wereld onder het lieve zonlicht. Daar is de
beeldende kunst, daar is een vredig landschap, daar is een
heldere hemel. Daar is een wel altijd wisselende, maar ook
altijd weer jong opbloeiende natuur.
Ik denk aan Schiller's kostelijke woorden, het verhevenrustige slot van zijn Spazierg ang
Ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel, in ewig
Wiederholter Gestalt wi izen die Thaten sich um.
Aber jugendlich immer, in immer veriinderter Schone
Ehrst du, fromme Natur, zuchtig das alte Gesetz !
Immer dieselbe, hewahrst du in treuen Hinden dem Manne,
Was dir das gaukelnde Kind, was dir der Jungling vertraut,
Niihrest an gleicher Brust die vielfach wechselnden Alter;
Unter demselben Blau, uber dem niimlichen Grun
Wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter,
Und die Sonne Homers, siehe! sie láchelt auch uns.

27 Sept. '96.

BOLLANDS REDE
DOOR

ALBERT VERWEY.

Ik merk in Bollands rede tweeërlei uitmuntends. op, en
wel, ten eerste, de rede, ten tweede Bolland zelf.
De rede, niet voor zooveel de gezamenheid van haar beweringen, maar alleen haar eindbesluit aanbelangt. Bolland,
voor zooveel hij de zegger van die rede was.
-

Eeuw aan eeuw hebben dichters hun besef van het leven
in beeld gebracht. Eeuw aan eeuw ook hebben wijsgeeren die
beelden trachten saamtestellen tot een tegenspraak-loos geheel.
Dit is van Bollands rede het uitmuntende, dat er het .ijdele
van dat trachten in wordt erkend.
Bolland, de zegger van die rede, bleek in aanleg een uitmuntend redenaar. Hij, de oud-katholiek door voorliefde schoon niet
door afstamming, doet mij denken aan wat Sainte Beuve van
dien anderen voortzetter van Jansenius, den grooten Arnauld van
Port-Royal geschreven heeft : dat hij niet in de eerste plaats
een schrijver was : dat geen stemtrilling, geen bewogen
zuchtje, maar een aan-houdende en stormende ademtocht van
hem uitging die moe maakte maar niet moede werd, een
soort van dynamische hevigheid om die stellingen in gang te
brengen, die teksten aan elkaar te slaan, heerscher te blijven
over dat weefsel. Trilt of schittert er een plaats in, wees
zeker dat het een citaat uit de Vaders is : zijn eigen stijl
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toch volgt de wetten van grammatica, van logica, gezond,
juist, onaantastbaar, maar als zonder persoonlijkheid, ondoorblonken van innerlijken lichtschitter, ongetint door eenigerlei
schakeering. Maar een groot Advocaat ter Sorbonne was
hij : die was zijn strijdperk, daar moest men hem zien, heldhaftig kampvechter, loopen en worstelen. Daar, als hij sprak,
brandden gloed, kleur, leven, in die onj5ersoonljke woorden,
ademde leven door zijn logische spraakkunstige redenen.
Iets dergelijks is ook voor Bolland waar. Wat zijn geschreven rede voor goeds heeft, het is de hartstocht van
het brein, de virtuoziteit van de abstraktie soms, maar nog
nooit heb ik zóo de onpersoonlijkheid van het geschrevene
zien verdwijnen onder de persoonlijkheid van het gesproken
woord.
Het geheim was dat hier een wijsgeer stond voor wien
denken een gemoedzaak is. Den gang van zijn denken volgt,
den uitslag verbeidt hij met hartstochtelijke belangstelling.
Het denken zelf moet zuiver zijn, streng en onpersoonlijk de
aaneenschakeling van begrippen en bewijsplaatsen, maar zie
hem zelf nu de gedachte verschenen is, nu de uitslag hem,
den hartstochtelijke, is bekend gemaakt. Niets . is abstrakter,
niets strenger en koeler dus dan die poging den lichaamloozen
Tijd op te zweren uit zijn lichaam, de Ruimte. Toch onderneemt hij het. Toch komt hem de gedachte zelfs dat hij,
die Lichaamlooze, ook onafhankelijk van zijn lichaam, kon
zijn en vatbaar zijn. Maar gij vraagt niet naar aard of
mogelijkheid van die abstrakties nu ge ze hem spreken hoort.
Is dat een droom die hem boeit en die in het halfdonker
van een geheimzinnige kamer door hem alleen wordt gezien,
en gebeden, en gesmeekt zich te verhelderen ? Is het een
fluisteren ? Is het een angstig zijn ? Is het een in eensklapsche
blijdschap opspringen en gelukkig zijn als de waarheid, een
waarheid soms van een oogenblik zich hem openbaart ? Het
is de hartstochtelijke beminnaar van zijn denkingen, die de
eenzaamheid van zijn studeerkamer overbrengend op. dien
katheder, den ritus en de ceremoniën van zijn geestelijke
vereering voor u akteert. Akteert? Is het een woord met
.
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een schimp er aan ? Neen toch ; of is er niet al wat schoon
is in dat half-bewustzijn waarin men eenerzij ds nog bevangen
genoeg blijft om den droom overteleven dien men gister zoo
heerlijk ervaren heeft, anderzijds genoeg nuchter om het te
doen tot een spel en een vreugd voor iedereen ? Dit is de
aard van alle kunst, ook van die van den redenaar.
Akteeren juist. niet zooals dat vroeger was, de vertooning van tooneelmatige gebaren, de vertolking van theaterachtige fraaiigheid. Zie, een natuurlijk mensch, een natuurlijken hartstocht heeft deze redenaar voor u uitgespeeld.
Die hartstocht en die natuurlijkheid daarom ben ik zoo
blij en daarom vond ik, zoo overweldigend, dat er een feestelijke intocht gevierd werd in die Leidsche aula. Daarom
begroet ik den nieuwen tijd voor het eerst met idealizeerende
genegenheid aan de oude Hoogeschool.
De heer Bolland zal scheiden, hoop ik, mijn idealizeering
van de hemzelf het best bekende werkelijkheid. Hij zal de
kunstjes en foefjes leeren beteugelen die nu nog, ondeugende
duiveltjes, de waardigheid belachelijk maakten zelfs van een
toga ; virtuozelijkheid zelfs in het denken zal hij niet liefhebben ; gemeenplaatsen als die van de schim van den grooten
Zwijger en de barbarizeerende ochlocratie der toekomst zal
hij leeren onderscheiden als schamele pluisjes op stoffiggeworden baret-fluweel. Indien hij ééne naief heid zal afleggen
dan zal het de liefde zijn voor deze bestovenheid. Niet, wat
ik hem bidden mag, niet die andere die door een meer door
de hollandsche wol geverfd redenaar, luid genoeg dat ik het
hier herhalen mag, met de meelijdende uitdrukking »nog wat
expansief' werd aangeduid.
Expansief Bolland, hoort ge 't wel ? Onthoud het goed,
expansief dat is juist wat geen vaderlandsche officieelheid
u vergunnen zal vol te houden ; expansief, dat is juist wat
ik hierboven in u geprezen heb, die hartstocht en die natuurlijkheid, die oprechtheid en die verzekerdheid waardoor gij
een nieuwen tijd vertegenwoordigt aan een oude universiteit.
Expansief dat is heel die jeugdigheid, jeugdigheid van
kracht, van ernst, van gemoed, waardoor alleen het een
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mensch gegeven is zichzelf en dat wat in hem gelegd is
volkomen uittespreken, en waardoor men wel niet door
de wereldwijzen maar door de wijzen en de kinderen wordt
bemind.
Expansief
dat is de ééne naief beid die wij u toewenschen dat ge behoudt.
3 Oct. '96.

Over den Geest, zijn Wezen en zijne Werking,
(Eene studie tot grondslag voor eerre Levensleer)
DOOR

DR. J. D. BIERENS DE HAAN.

I.
Het Wezen des Geestes niet denkbaar volgens
de begrippen van oorzaak of substantie.

Anders dan de wetenschappen van de materieele natuur,
die uit vele waarnemingen, empirisch, opleiden tot algemeene
slotsommen gaan de wijsgeerige wetenschappen van het
geestelijk leven te werk. Want deze, Ethiek, Aesthetiek en
Godsdienstleer beginnen bij een algemeen begrip van den
geest, en konstrueeren van dit aanvangspunt uit, de orde der
geestelijke verschijnselen. Natuurlijk is dit begrip van den
geest niet uit de lucht komen vallen, maar aangeboden als
resultaat der overdenking over het geestelijk leven ; maar het
is toch zeer andersoortig dan bij de materieele wetenschappen;
want bij deze verkrijgt men als slotsom een begrip van algemeen kauzaal verband ; maar het begrip van den geest is
niet als van een oorzakelijk verband, maar is als van den
innerl jken grond der geestelijke verschijnselen. Wordt bijv.
de wet der aantrekking als slotsom aangeboden uit vele waargenomen verschijnselen . der materieele natuur, dan is hiermede
gewonnen een bekendheid met het algemeen oorzakelijk verband tusschen deze bestaande ; de aantrekking is geenszins
een innerlijke grond ; de natuurwetenschap weet niets van een
beneden (of boven) het vlak der verschijnselen gelegen kracht,
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die de natuurgebeurtenissen drijft, zij weet slechts 'van uitwendige veroorzaking. Maar de wijsgeerige wetenschap van
het geestelijk leven is gegrond op een kennis van innerlijk
verband tusschen het geestelijk verschijnsel en zijn inwendigen
grond ; en deze grond is het »wezen des geestes" i).
Ook tusschen de geestelijke verschijnselen bestaat een uitwendig oorzakelijk verband van opvolging en verwantschap,
maar hiermede wordt afgerekend in de empirische psychologie,
de sociologie en de historie van ethiek, aesthetiek en godsdienstleer. Maar grooter en noodiger is het den innerlijken grond
dezer te vinden ; want al wist men alle mogelijke wetten
van de opvolging der geestelijke verschijnselen, alle »wetten"
van het godsdienstig en moreel geschieden, en wist niet
meer, het ware niet veel ; het ware een weten zonder doorgronden.
De naturalistische school is het, die het wezen des geestes
(hoewel deze term niet gebruikend) heeft gemeend te vinden
in het uitwendig oorzakelijk verband der geestelijke verschijnselen. En aldus met de methode van het natuurkundig denken
het geestelijke interpreteerend, kwam zij den geest te beschouwen
als funktie of verrichting, naar volkomen analogie met fyziologische verrichtingen van het stoffelijk natuurleven. En daar
in de stoffelijke natuur geen tegenstelling te bekennen is, maar
men er alles aanziet als bewegingswijze, zoo kwamen de
naturalisten met veronachtzaming der moreele tegenstelling
tusschen goed en slecht en der aesthetische tegenstelling
tusschen schoon en leelijk (— welke toch zoo veelbeduidend
zijn voor kennis van den geest —) de geestelijke funktie op te
vatten als een geestelijke bewegingswijze, genaamd associatie.
Immers alle verrichtingen van het natuurleven, zoowel
anorganische (licht, warmte, geluid, enz.) als organische, voor
zoover verklaarbaar, zijn bizondere procédé's van beweging;

i) Een >wezen des geestes" te erkennen is geen konkluzie uit de kennis der
verschijnselen : tot de eenheid besluit men niet op grond der veelheid ; maar
eenheid en veelheid zijn te erkennen gelijkelijk en tegelijk ; de erkenning van het
wezen is evenzeer als van de verschijnselen aanvangspunt der kennis,

216

OVER DEN GEEST, ZIJN WEZEN ENZ.

alle fyziologische verandering is verbinding of scheiding van
molekulaire grootheden ; dat is verandering van afstand tusschen
dezulke, dat is beweging. En in analogie met deze opvatting
beteekent de' associatie een verbinding (incluis : scheiding) van
grootheden, waardoor nieuwe gekompliceerde grootheden
ontstaan ; en de geest, funktie zijnde, wordt door de naturalisten
geacht wezenlijk in zoodanige verbinding van grootheden
(associatie) te bestaan.
Nochtans is er met de verwerpelijkheid van deze naturalistische leer ook een winst verkregen, n.l. dat de geest van
zijn oude abstrakte opvatting is bevrijd. Te voren gold de
geest als een abstrakt ding, een substantie die in de geestelijke
werkingen en verrichtingen hare toestanden toonde ; en deze
opvatting was naar analogie der stoffelijke lichamen, welke
eveneens gedacht werden als een ding met eigenschappen,
n.l. als een abstrakt ding, want het konkrete werd onder den
vorm zijner eigenschappen gerangschikt en voor het ding-zelf
bleef slechts de abstraktie over. In Leibnitz' monadenleer
en inzonderheid in de psychologie van Herbarts school is
zoodanige geestelijke substantie-leer in zwang. »Die psychischen Ereignisze, welche unser Selbstbewusstsein uns kennen
lehrt mussen einen Trager bezitzen, in welchem sie sich
ereignen ; sie sind Verânderungen, setzen also ein Wesen
voraus, welches sich verandert. Dasjenige Wesen, worin
sie verlaufen nennen wir Seele." i) Dit is nu de algemeenst
gangbare geestes-leer. Onjuist daarin is dat op grond van
het bestaan van geestelijke toestanden besloten wordt tot een
geest die in deze bepaalde toestanden niet kenbaar is ; want
het is geenszins zoo dat de »drager" zich in de toestanden
openbaart, maar hij blijft buiten ze ; en in de toestanden zelve
van het geestelijke leven is niets dat tot de aanneming van
zoodanigen »drager" dwingt noch tot kennis ervan bijdraagt;
en dus kan op deze wijze niet anders voor den dag komen
dan een abstrakte grootheid buiten het leven om, een gedachteding, waartoe men komt niet volgens eenige ervaring,
1) Ludw. Ballauf. Die Elemente der psychologie. Cöthen '77. S. 54.
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maar volgens een algemeen-logisch besluit. Daarbij wordt
de geest niet beleden als een zelf ondervindbare werkelijkheid
te zijn. En in die abstrakte leer van het wezen des geestes
kan aan den geest als een levende kracht niet zijn recht-gedaan.
Wanneer de geest niet zelf te ondervinden is, dan is hij niet
te ondervinden. Is het wezen des geestes niet te kennen
dan met een besluit uit een groep van verschijnselen (akcidenties) tot een hypothetischen en onervaarbaren drager daarvan (een bepaalde substantie) en wordt aldus het geestbegrip
in geheel denzelfden denkvorm gekonstrueerd als het allermeest
hypothetische begrip van een bepaalden substantieelen drager der
zichtbare lichaamsverschijnselen dan zullen wij liever van een
zoo onreëelen en onbelangrijken geest zwijgen. En evenzeer
als de naturalistische leer, die het geestesbegrip opstelt met
de kategorie der oorzakelijkheid, moet deze abstrakt-dogmatische, die daartoe de substantie-kategorie aanwendt voor
reëeler waarheid-rijker inzicht wijken.

II.
De Geest in zijn Wezen boven den tijd zijnde, is
grond der werkingen; maar in den tijd gekomen, is geestelijk leven (formeele bepaling).

Ons onderzoek naar het wezen des geestes ligt niet in de
richting der Substantialiteit maar der Aktualiteit ; dit beteekent
de erkenning dat de diepste werkelijkheid niet is te denken
als een abstrakt (substantie-achtig) ding ; maar als een kracht;
als waarvan de natuurwetenschap volgens hare methode geen
recht heeft te spreken ; de diepste werkelijkheid is kracht of
actus, dat is grond der werkingen. i) Maar - Substantie is
niet grond der werkingen, maar is een naam voor het oni) In handboeken der natuurkunde vindt men nog vaak de aan alle wijsgeerige
bezinning gespeende verklaring: kracht is de oorzaak der beweging. Zoowel het
natuurkundig denken dat slechts een beweging kent als oorzaak eener andere
beweging en van kracht niet weet, als ook de kennis-leer — die zoo verharreward oorzaakbe grip veroordeelt — komen op tegen deze verklaring.
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kenbare, dat tegelijk met de empirische wereld is, en waarvan
slechts te zeggen valt dat het bestaat; een verband tusschen
dit en de werkingen of toestanden is allerminst kenbaar als
aktief; men kan uit het begrip der Substantie niets levends
afleiden dan alleenlijk het erkennen als logische prxmisse voor
het geest-begrip. Van den wind hooren wij het geluid, en zien
de verdrijving der wolken en het bewegen der takken, al
zijne werkingen, maar wij »weten niet vanwaar hij komt," dat
is, wij weten wel de uitwendige oorzakenreeks, welke hem
alzoo doet waaien en in zulke richting en met zulke gevolgen;
maar den geheimzinnigen grond der werkingen, wat het is
weet niemand die er over nadenkt, al kende hij ook het
geheele mechanieke samenstel der wereld ; en volgens natuurkundig denken is het slechts mogelijk zoodanigen »grond"
die niet substantie is noch oorzaak, met onverschilligheid te
bejegenen ; want wie zegt ook dat het geen geestelijke gronden
zijn, vanwaar de uitwendig te ervarene werkingen ontspruiten?
»De grond der werkingen" nu is een duidelijker begrip
voor de filozofie van den geest dan voor de filozofie van de
natuur ; want dat de geestelijke werkingen (ziels-verrichtingen,
bijv. het verbeelden, het aandoening-hebben) nog iets anders
zijn dan objektieve (ergens, n.l. in de ziel, voorvallende) processen van associatie, is allicht voor velen aannemelijk. Immers
men moet de geestelijke werkingen op twee manieren zien:
als gebeurende processen (geobjektiveerd wetenschappelijk) èn
als geestelijke inhouden (volgens de subjektiveerende zienswijs
uit het gezichtspunt van het geestelijk subjekt, dat de verbeelding verbeeldt en de aandoening gevoelt) ; waarbij tevens
blijkt dat het eigene, de waarde of kwaliteit der geestelijke
dingen niet is in de processen van associatie daar deze de
uitwendige vorm der geestelijke werkingen zijn ; maar de
waarde is gelegen in de inhouden, en deze zijn niet anders
dan verschijningen in de bewustheid van der werkingen grond.
Kracht, Actus of levende Geest zijnde, grond der werkingen,
is de geest een transscendent wezen, bovenzinnelijk en boven
den tod, boven het onderscheid der momenten verheven, noch
gisteren nóch morgen kennende; in het wezen des geestes
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is geen opvolging van gebeurtenissen. Maar hij komt in te
wonen in den tijd, en nu, uit zichzelf levende geest zijnde,
wordt hij geestelijk leven. Deze intreding in den vorm des
Tijds is niet tevens in de sfeer der Ruimte, want indien al
zijn verschijning in de ruimte geschiedt door verzichtbaring
en verzinnelijking tot stoffelijk lichaam, zoo kunnen wij toch
uit de lichaamsgedaante en lichamelijke werkingen den geest
niet anders dan in kwestieuze symbolen herkennen. Maar in
den vorm des Tijds wonend, is de geest geestelijk leven geworden. Het geestelijk leven is niet leven van den geest,
maar het is de geest zelf in tijdsvorm ; het is niet iets anders
dan de geest zelf, noch een eigenschap of toestand anders
dan het tijdsaanschijn des geestes : zoodat men door het
geestelijk leven te kennen vooralsnog zonder het te weten
den geest in zijn wezen kent.
En van dit geestelijk leven zijn de geestelijke verschjnselen de momenten of ervaarbare toestanden ; bepaalde wilsstrevingen, gevoelsaandoeningen, verstands-besluiten, schoonvindingen, goed-oordeelingen enz. enz., zijn verschijnselen van
het geestelijk leven. En deze verschijnselen staan ook wel
onderling in een uiterlijk verband van oorzakelijkheid en
nemen aldus deel aan het uiterlijk verloop des levens ; maar
het geestelijk verschijnsel heeft vooral zijn innerlijke zijde;
het is innerlijk gegrond in het wezen des geestes. i) Dit is

i) Innerlijk gegrond is niet denkbaar volgens de oorzaak-kategorie, omdat de
oorzakelijkheid een band der verschijnselen is. Dit was aan Spinoza niet bekend.
aDeus est omnium rerum causa immanens." (Eth. I, iS.) »Deus non tantum est
causa efficiens rerum existentiae sed etiam essentiae". (Id. 35.) Ook in het ethisch
pantheïsme van den overleden Dr. Ph. R. Hugenholtz spreekt men van den mensch
die zich niet meer door eindige oorzaken »maar rechtstreeks door de oneindige
albezielende. Oorzaak gedreven" gevoelt; men sprak van de aeindige" verschijnselen
en stelde zich met het ethisch determinisme op deze wijze tegenover het natura.
listisch determinisme dat men, anders dan dit, de eindige verschijnselen kende als
uit de oneindige oorzaak voortgevloeid; stellend dat geen enkel verschijnsel zijn
1volledige verklaring" vindt in het verband der verschijnselen. (Studiën,
Amsterdam '84, Eerste Deel, Hoofdst. II.) Maar met het zinnerlijk gegrond"
zijn der verschijnselen en den »grond der werkingen" bedoelen wij een transkauzale verwantschap; evenmin oorzaak als rede-grond; deze verwantschap ligt
buiten de verstandelijke betrekkingsbegrippen. Alle geestelijke werkelijkheid is
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duidelijk voor wie begrijpt dat de verschijnselen momenten
zijn van het geestelijk leven en dat het geestelijk leven is het
in tijdvorm gekomene geesteswezen zelf: elk verschijnsel bevat
het wezen des geestes, niet in het verband met andere verschijnselen, maar in zich. i)
Omdat dan de geest is kracht of actus ; daarom hebben
de ouden God genaamd actus purus, en dit is niet anders
dan het wezenlijke zijn des geestes ; zuiverlijk kracht-zijnde
geest, geest-zelf. Actus is het beginsel van zelf-uiting en de
geest is daarmee^ beschreven als niet berustend in zichzelf,
niet roerloos als de dood of als de Substantie, maar als zich
uitend ; dat is : doende werkingen gaan uit zijn eigen middelpunt naar de periferie ; van zijn eigen voor onze onmiddelijke
waarneming onkenbare onbewustheid uit, naar de buitenste
zonen van het gebied des geestes, waar de bewustheid is.
Als wij kontempleeren gaan uit ons binnenste ik de werkingen
naar de uitwendige zonen van ons bewust nadenken ; als wij
aangedaan zijn met geestelijke roering, gaan de werkingen in
dezelfde richting maar met anderen rythmus. Zoo blijkt ook
in de innerlijkste geestelijke werkingen en stilste geestelijke
standen van kontemplatie en aandoening de geest actus te
zijn, grond der werkingen ; niet een levenlooze rust en evenmin
een actus uitgaande naar uitwendige bewegingen of kenbaar
aan hevigheid als in begeerte ; maar een actus welks aktiviteit
is de rythmus der ideeën en de harmonie der aandoeningen,
en de spanning van het willen, en gaande in de richting van
onderling verwant op andere dan kauzale manier. Vanwaar zijn de betrekkingen
des geestes en hoedanig? Dit is het gebied der esoterie. De liefde•verwantschap
van twee zielen is niet een oorzakelijk verband, maar een geheimzinnig wederzijdsch ontstaan van werkingen, en hoe de onderlinge onbewuste verwantschap
is van twee lievenden, voor zijzelf hun toeneiging weten, is niemand bekend.
Maar dit raadsel van het wezen der liefde en der geestelijke betrekkingen wordt
geenszins beschreven door Spinoza's definitie, tegen welke wij blijven protesteeren :
laetitia concomitante idea causae externae. (Eth. III. 13 Schol.)
i) In de verschijnselen komt de geestelijke grond zich ervaarbaar maken in
de empirische wereld; ze vertegenwoordigen dien geestelijken grond, hun
innerlijke waarde; ze zijn niet slechts feit, maar hebben inhoud. Deze psychologische grond-waarheid te verwaarloozen is het negatief fundament van het
naturalisme.
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het innerlijkste, naar de uiterlijker zonen der bewustheid.
Zoodra bij den willenden mensch deze werking intreedt in de
buiten den geest liggende sfeer der stoffelijke beweging, hebben
wij niet meer met geestelijken actus te doen ; de uitbreiding
buiten zin geestgebied is geen eigenschap van de kracht die
de geest is. De geest is levend binnen-in zich.
Nochtans is kracht of actus geen eigenlijke bepaling van
het wezen des geestes, niet een materieel begrip (gelijk een
wezensbepaling zijn moet) maar een formeel begrip, want niet
daaruit gewonnen dat de geestelijke mensch de grondeigenschap zijns geestelijken levens ontdekt, die in vele geestelijke
verschijnselen blijkt en waarmede dus de geest in zichzelf,
dat is in zijn eigen wezen gekenmerkt is. Kracht drukt niet
uit wat een ding is ten opzichte van zichzelf, maar wat het
is ten opzichte van een ander, en beteekent dus een verhouding tusschen twee, waarvan de één grond is, de ander
werking. Zoodanig verhoudingsbegrip, hoezeer ook dieper
werkelijkheid beteekenend dan der uitwendige relatiën, heeft
nog een toevoeging noodig uit de geestelijke ervaring en
waarmee de kracht die de geest is, in haar unieke hoedanigheid wordt aangeduid. De logische bepaling van het wezen,
is eerst in een tweeërlei van formeele en materieele bepaling
volledig.
III.
Het onderzoek naar het wezen des - Geestes, een
ethisch en logisch werk op grond van kennis
der geestelijke verschijnselen.

Het is dus door een onderzoek van de verschijnselen dat
wij tot een begrip komen van het wezen des geestes en de
verschijnselen niet als toestanden van een ding, maar als
momenten van een leven ; en in dezen aanvang is dit geestelijk onderzoek niet onderscheiden van de analytische methode
der empirische psychologie ; doch in den voortgang blijkt het
onderscheid weldra. Want de nu komende arbeid is de zelf bewustwording van den menschelijken geest in de verschijnselen;
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niet om (oorzakelijke) kennis van de verschijnselen is het te
doen, gelijk in de empirische zielkunde, die na de analysen tot
experimenteeringen en indukties overgaat, maar om den geest
zelf; het geestelijk leven niet in zijn veelheid en niet in zijn
geordende veelheid, maar in zijn innerlijke eenheid moet ontdekt; en deze eenheid, niet bedoeld als eenheid in de veelheid, dat is : niet om het ééne karakter der verschijnselen,
want dan zou toch verschijnsel-kennis bedoeld zijn ; maar deze
éénheil als de innerlijke grond der verschijnselen die het wezen,
des geestes zelf is. De daarnaar onderzoekende mensch is
niet een wetenschappelijk mensch met objektieve onbaatzuchtige
belangstelling, maar het is een ethisch, aesthetisch, religieus
mensch met zedelijke belangstelling. Het is een ethischaesthetisch-religieus werk zich in (of door middel van) de
verschijnselen des geestelijken levens bewust te worden van
het eigen wezen des geestes.
Bij de empirische psychologie beschouwt men de momenten
van het zieleleven buiten het eigen bewustzijn als objektieve
feiten ; en uit het eigen bewustzijn nemend objektiveert toch
de psycholoog het verschijnsel en stelt het buiten verband
met een dieper gelegen innerlijkheid, zoekend naar een oorzakelijk verband dat in het plan der verschijnselen blijft.
Maar anders is het zoo men juist bedoelt de dieper gelegen
innerlijkheid te leeren kennen. En deze is in de verschijnselen, want zonder dezen grond is het verschijnsel dood als
een plant die er stond zonder wortels in hare aarde. En
als de ethische mensch, gelijk bedoeld is, het ethische werk
heeft volbracht der zelfbewustwording en het innerlijke wezen
heeft leeren kennen dat hij alleen in zichzelf kan ondervinden,
dan vindt hij het analogisch in anderen terug, hunne verschijnselen des geestelijke levens ziende.
Nu is echter dit ethische werk der zelf bewustwording van
den etischen geest niet een werk zonder de rede ; want alle
bewustheid is des verstands. Van de inhouden onzes geestes
kunnen wij ons niet bewust worden tenzij met behulp der
verstands-processen en zonder deze blijven zulke inhouden in
duistere onbewustheid sluimeren ; alle bewustheid is in den
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vorm van logisch oordeel en, gelijk men weet, is het proces
waardoor het logisch oordeel tot bestand komt hetzelfde proces
als de abstraktie. En bij het zeer wijsgeerig-ethisch en
wijsg eerig-aesthetisch en wijsgeerig-religieus werk der bewustwording van het wezen des eigenen geestes heeft de logische
abstraktie een zeer belangrijke taak te volbrengen, - zoodat wij
dit werk der bewustwording, gelijk bedoeld is, kunnen beschouwen als bestaande in twee gelijkwaardige bestanddeelen
i °. de logische abstraktie tot ontdekking eener algemeene
grondeigenschap aller geestelijke verschijnselen 2 0 . de zelfherkenning van den ethischen geest in de ontdekte algemeene
grondeigenschap. Dit tweeërlei werk is één werk en het ethische
gevoel is het dat de abstraktie laat uitkomen op de positieve
ontdekking van een bepaalde eigenschap ; want op zichzelf is
de abstraktie slechts afscheiding van het ongelijke uit een
zekere groep van verschijnselen tot één soort behoorende,
dus een werk zonder positieve uitkomst ; doch zooals veelal
is ook hier het gevoelsbelang de drijfkracht van de verstandsbewerking. En de voleindiging van dit werk behoort aan
den trans-logischen ethischen geest die op intuitieve wijze in
de vastgestelde algemeene grondeigenschap der geestelijke verschijnselen de symbolische vertegenwoordiging van zijn eigen
wezen herkent.
Nu is dan de vraag: hoedanig (van welk wezen) is de kracht
of actus die geest heet ?
i

IV.
Aan de geestelijke verschijnselen eigen is het
karakter van tegengesteldheid met voorkeur voor
het eene en tegen het andere : het wezen des
geestes is NORM. (Materieele bepaling)

Wij kunnen de verscheidenheid der geestelijke verschijnselen
verdeelen naar de verrichtingen van het zieleleven : gevoelen,
kennen, willen. Tegen deze indeeling is wel bezwaar in te
brengen, en het willen waarover aanstonds is psychologisch geenszins een enkelvoudige verrichting maar bevat

224

OVER DEN GEEST, ZIJN WEZEN ENZ.

kennen (waaronder alle reprezentatieve funkties begrepen zijn)
en gevoelen (de emotioneele funkties) in zich doch voor
ons huidig doel en om een volledig overzicht van de geestelijke
verschijnselen te hebben is zoodanige indeeling voldoende.
Welke algemeene grondeigenschap, gemeenschappelijk kenmerk
der gevoels-, kennis- en wilsverschijnselen kunnen wij aanwijzen?
Voor wie de natuurlijke historie van het gevoelen beoefent
blijkt, dat, welke klasse van gevoelen men ook neme en welke
ook de oorzaak zij dat gevoelingen worden opgewekt, elk
dezer toch een behagen of onbehagen bevat en dat dus de
geheele gevoelswerkzaamheid berust op de primordiale tegenstelling van behagen en onbehagen. i) Heeft men ooit
»neutrale" gevoelens meenen te ontdekken, dan zijn deze
niet anders dan samengestelde en weinig akuut- of sterkbewuste samenstellingen of gevoelsleven : elk gevoels-moment
bekent kleur.
Duidelijkst merkbaar is deze grondtegenstelling der gevoelswerkzaamheid bij de gevoelens van zin-gewaarwording, de
laagste gevoels-klasse. De zintuiglijke gewaarwordingen zelve
(tast-gewaarwordingen, smaak- en reuk gewaarwordingen e. a.)
zijn geen gevoelens, maar het daaraan verbonden moment van
behagen of onbehagen, en welk moment niet met het moment
der gewaarwording samenvalt doch er op volgt, al kan deze
opvolging zeer snel geschieden : niet de trilling van het door
een valschen toon bewogen gehoorvlies, noch de psychische
parallel van deze welke is het moment der gewaarwording,
maar het daaraan verbonden en daarop volgend moment van
onbehagen. In dit moment is het dat de geest deelneemt aan
het. psychisch geschieden : hierin komt het subjektieve wezen,
welk de geest is, in aanraking met de objektiviteit van de
i) iAll psychical states that are distinctly pleasurable, or the opposite, plainly
come under the head of feelings." Sully. Outlines of Psychology. London 92.
p. 314. Het is echter zuiverder te zeggen behagen of onbehagen dan lust of onlust,
omdat de elementaire gevoelskleur met de laatste tegenstelling niet algemeen genoeg is aangeduid. Lust en onlust zijn de gevoelens van zinnelijk behagen en
onbehagen ; en dat de sensualistisch-naturalistische school bij voorkeur deze uitdrukking ook voor de hoogere gevoelens bezigt ligt aan haar en niet aan de
werkelijkheid.
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psychische voorvallen. En de geest in aanraking daarmee
komend brengt voort één der beide mogelijkheden van de
tegenstelling tusschen behagen en onbehagen. Wanneer de
geest zich toont in den vorm van gevoels-toestand is het in

een moment der leb enstelling .
Dit is evenzoo bij eene hoogere gevoelsklasse, de gevoelens
van ziels-aandoening (affekten) als vrees, verwachting, jalouzie,
zinnelijk verlangen, tegenzin ; deze zijn van veel samengestelder
strukiuur dan de vorige. Was de aanvang der gevoelens van
de laagste klasse in het lichaam gelegen, nl. in de prikkeling
van het zintuig-toestel : déze gevoelsprocessen hebben hun aanvang in de sfeer der psychische of zielkundige voorvallen. Zij
worden opgewekt door geheele voorstellingsbeelden en gedachtenreeksen : een mensch, die verschrikt is voor een leeuw, heeft geheele voorstellingsbeelden in de gedachte waardoor zijn schrik
ontstaat ; en daarop volgen ook gevoelens van zingewaarwording, i. c. verbonden aan de momentane verlamming van allerlei
organische funktiën ; en daarna verschijnt het onbehagen ; dit
is het gevoel der ziele-aandoening, dat bij deze affekten dan
aanstond in de reaktie van afkeer (incl. toeneiging) overgaat.
Maar hoe ingewikkeld de struktuur van zoodanig affekt ook
zij, de gevoels-werkzaamheid daarin betrokken is niet anders
dan bij de vorige klasse : éen der beide mogelijkheden van
de tegenstelling tusschen behagen en onbehagen.
En van de hoogste gevoels-klasse der emotiën, of gevoelens van geestelijke intuitiviteit, de ethische, aesthetische
en religieuze gevoelens, geldt hetzelfde. Deze gevoelingen
hebben hun aanvang niet in lichamelijke zintuig-prikkel, noch
in zielkundige voorvallen (voorstellingsbeelden) maar zij gevolgen uit een geestelijke verhouding, nl. door een intuitie
des geestes zelf; van het innerlijke leven uit worden deze
emotiën verwekt. Bijv. de religieuze emotie van ontzag bij
het aanschouwen van den sterrenhemel wordt niet door de
voorstelling . van den sterrenhemel (het psychisch voorval)
teweeggebracht, maar door de intuitie van het verhevene
welke bij deze aanschouwing in den menschelijken geest bewust wordt. De emotie van vriendschap, op gelijke wijze
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komt voort niet uit de voorstelling van een zoo en zoodanigen
mensch, maar uit een geestelijke, intuitief ondervondene betrekking tusschen dien mensch en het gevoelend subjekt ; en
wat hierbij moge zijn van psychische en zintuigelijke voor
vallen gaat niet logisch vooraf, maar volgt op de geestelijke
verhouding die de emotie verwekt.
Nu bestaat ook het gevoelselement dezer emotiën in een behagen en onbehagen ; het ethisch goed te keurene wekt behagen, het ethisch af te keurene onbehagen ; de schoonheidsemotie is behagelijk en de religieuze emotiën zijn zeker welbehagend ; wanneer men althans in den klank van dit woord
niet iets van lager orde meent te gevoelen; de ethische
emotie heeft niets te maken met een lustsensatie : behagen
is niet lustgevoel, want lust is bizonderlijk zinnelijk behagen
en niet meer. De vriendschap is vol welbehagen en de
geestelijke liefdesontroering is van het teederst en innigst
behagen der ziel ; en de verontwaardiging en toorn en minachting zijn gevoelens van onbéhagen gelijk de afkeuring van
het slechte.
En zoo de geheele som van het gevoelsleven doorzoekend,
bevinden wij dat elke gevoelstoestand één der beide momenten
is van een tegenstelling en dat de gevoelswerkzaamheid door
deze tegenstelling is gekarakteriseerd. De geest zich in de
gevoelsverschijnselen van het geestelijke leven openbarend
toont zijn wezen als kontrast-stellend.
Nevens het gevoelen is het kennen een geestelijke verrichting, de feiten der kennis zijn geestelijke verschijnselen,
en wij zien in de verscheidene kennis-processen, naar hun
intellektueele waarde geordend, een opklimming naar de
tegenstelling. De aanvankelijke werkzaamheid van het kennen
is het logisch oordeel ; dit is een denkproces, dat zoowel op
de oordeelsuitspraak als op de begripsvorming uitkomt en
het schema van het oordeelsproces is de splitsing van een
onderscheidlooze totale konceptie (bij v. blauwe-hemel) in een
onderscheiden tweeheid van onderwerp en gezegde (de hemel
is blauw). Het proces der begripvorming (abstraktie) is geen
andere verrichting, en hierbij komt nog sterker uit de onder-
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scheiding en afscheiding van de voorstellingsbestanddeelen in
twee groepen, een groep van gelijke en een groep van ongelijke. Tot de tegenstelling is het hier reeds dichter genaderd
dan bij het logisch oordeel.
Uit dit oogpunt gezien is de induktie en de toepassing
van het oorzaakbegrip een operatie van verdeeling waarbij
een veelheid van verschijnselen uitgescheiden worden die niet
onder het oogpunt van een bizonder verband kunnen worden
gevat. Maar volkomen heeft de kennis-werkzaamheid het
beginsel der tegenstelling eerst verkregen in het syllogisme.
Dit is het hoogste bloeisel der verstandskennis ; het is de
operatie waarin het verstand zijn eigen gevormde oordeelsuitspraken beoordeelt en er het karakter van juistheid of
onjuistheid aan toekent : daar is het verstand zuiverst zichzelf.
Het syllogisme nu is de toepassing van het beginsel dat
a. = a. en a. niet niet-a ; d. i. elk ding is zichzelf, maar
niets is zijn eigen tegenstelde ; het motief van 't syllogisme
is de vraag naar juistheid of onjuistheid, de vraag vanwege
de rationeele bewustheid der tegenstelling tusschen twee mogelijkheden ; en wat het syllogisme oplevert is de erkenning van
een juistheid of verwerping van een onjuistheid ; het syllogistisch denken is door deze tegenstelling beheerscht. Zoo
blijkt ons in het geheel der kenniswerkzaamheid een voortgang berustend op een klaarder wordende bewustheid der
tegenstelling van j nistheid en onjuistheid In de gevoelsen kennisverschijnselen merken wij dus een gelijke en algemeene grondeigenschap op, welke voor ons begrip van het
wezen des geestes van groote beteekenis zal zijn.
Wanneer wij nu ook in de derde der geestelijke verrichtingen,
het willen, naar zoo'n algemeene eigenschap zoeken, hebben
wij met de kwestieuze punten der wilsleer niets te maken;
noch met de beoordeeling van het Schopenhauersche wilsbegrip, daar wij het willen als geestelijke werkzaamheid nemend
van een »Wille in der Natur" gerustelijk kunnen afzien ; noch
met de wilsvrijheid of het verband van wil en zedelijkheid,
of met het verband tusschen het willen en de overige zielsverrichtingen ; doch slechts het wilsverschijnsel hebben wij te
15
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onderzoeken met het oog op een algemeene eigenschap.
Zoodanig wilsverschijnsel is het wilsbesluit ; de handeling die
uit het wilsbesluit volgt is slechts in zoover wilsverschijnsel
als zij in zich het besluit vertegenwoordigt ; de wil kan
fungeeren zonder in handeling over te gaan en in het handelen
is het willen over zijn grens.
Elk wilsbesluit nu berust op een waarde-oordeel ; op een
oordeel ; want het wilsbesluit is een bewust feit en bevat dus
een bewuste kennis van de te willene handeling ; op een
oordeel van de waarde eener te willene behandeling, want het
indifferente kan niet gewild worden. Men kan niet willen een
afstand afleggen tenzij deze afstandsaflegging waarde heeft om
het doel dat daarmeê verkregen wordt, of uit zichzelf een
waarde vertegenwoordigt. De mensch waardeert een te willene
handeling en wil haar om die waarde, of wil haar om die waarde
niet ; maar alvorens deze schatting te hebben ondernomen komt
geen mensch tot het wilsbesluit. Of deze waarde nu is een
ethische of aesthetische of religieuse of gelukswaarde behoeft
hier niet besproken om onze hoofdbedoeling duidelijk te maken.
Elk waarde-oordeel bestaat in de onderscheiding tusschen
twee elkaar uitsluitende, dus tegengestelde mogelijkheden;
een waarde-oordeel beslist niet over meer of minder ; niet of
een handeling meer of minder vereischt is of schoon of gelukbrengend, maar : vereischt of verwerpelijk enz. Wanneer
een mensch weifelt over de ethische waarde van een handeling en zijn wil zoolang is opgeschort om te besluiten, is het
niet het waarde-oordeel waarmede hij tot zekerheid onderzoekt;
maar met ethisch gevoel en rationeele vergelijkingsoordeelen :
het waarde-oordeel is eerst het eindmoment der zekerheid, de
onmiddelijke uitspraak van het nu gevestigde ethisch gevoel
dat over beide tegengestelde mogelijkheden beslist, en daarop
volgt het wilsbesluit.
Elk wilsbesluit kiest partij tusschen twee ; de werkzaamheid
waarop het wilsbesluit berust is de kontrast-stellende tusschen
het vereischte en het verwerpelijke ; er wordt niet gewild
tenzij te voren deze tegenstellings-akte• vervuld zij. Zoo blijkt
dan ook in het willen, niet minder dan in het gevoelen en

OVER DEN GEEST, ZIJN WEZEN ENZ.

229

in het kennen de geest zich te openbaren als kontrast-stellende:
waar de geest zich openbaart wordt tegenstelling gezien ; de
verschijnselen van het geestelijk leven, zoo men ze ontleedt,
dragen het merk der tegenstelling die er aan ten grondslag ligt.
En dat deze tegenstelling niet aan den geest is aangeboden
uit eene buiten den geest bestaande werkelijkheid, maar door
den geest zelf is geschapen uit zijn eigen wezen, is bewijsbaar
bijv. hieruit dat de stimuli welke het gevoelen van zinnelijk
behagen opwekken, en die welke het tegenstelde gevolg
hebben, onderling vergeleken slechts kwantitatief verschil
bevatten ; bijv. een sterk geluid door den afstand verzwakt,
kan aangenaam zijn voor 't gehoor, terwijl men dichtbij gekomen onaangenaam wordt aangedaan, en een aangename
aandoening kan door voortzetting op langen duur ongenaam
worden ; dus bij kwantitatieve veranderingen der stimuleerende
oorzaken kunnen kwalitatieve onderscheiden (tegenstellingen)
der geestelijke bewustheid te voorschijn komen. Wel een
teeken dat de tegenstelling niet aan den geest wordt aangeboden maar door den geest wordt voortgebracht.
Zoozeker blijkt kontrast-stelling een kenmerk van des geestes
wezen, dat nergens een kontrast denkbaar is dan tusschen de
geestelijke hoedanigheden, en de geest alleenlijk het kontrastmatig karakter zijner objekten kan volhouden wanneer hij
dingen des geestes bedenkt. i) Wanneer men een tegenstelling
bedenkt tusschen dingen, die niet geestelijke kwaliteiten zijn,
bijv. boomen onderscheidt in groote en kleine, dan weet men

i) Tegenstellingen tusschen kleuren en aller zinnelijke kwaliteiten komen neer
op gradueele onderscheiden van trillingswijze van molekulaire grootheden. Hetgeen
in de logika kontrarisch heet n.l. het verst van elkaar verwijderde binnen ééne
soort van begrippen, bijv. a en z als letters van het alphabet — is aanstonds
openbaar als geen kontrast doch graadverschil zijnde ; en de kontradiktorische
tegenstelling tusschen hetgeen elkander uitsluit bijv. a en niet-a, is op niets
anders toepasselijk dan op de verhoudingen des geestes. Want waar in de
materieele wereld bestaat het isiet-zijnde ? De tegenstelling van ja en neen is
een eigenschap des geestes en bestaat slechts in het door den geest gestelde; in
de objektieve werkelijkheid is geen ding iets niet, maar elk ding is wat het is;
eerst dan komt bij de dingen het niet te pas, wannneer de geest er zijn spel der
vergelijking meê drijft.
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dat dit schijnkontrast in werkelijkheid een graadverschil
beduidt; noemt men den eenen mensch rijk den anderen arm,
dan is niet anders het geval. De geest zich op de uiterlijke
verhoudingen werpend dicht ze om naar het maaksel zijns eigen
wezens, doch doorziet zijne verdichting en herkent zichzelf.
De tegengesteldheid nu, welke in de geestelijke verschijnselen bevat is, heeft dit merkwaardig karakter dat hare
tegengestelde leden niet gelijkwaardig zijn, doch onevenwichtió ; i) het ééne der twee wordt door den geest aangenomen,
het andere verlaten, voor het ééne is voorkeur, tegen het
andere is tegenkeur. In het gevoeiskontrast tusschen behagen
en onbehagen kiest de geest voor het behagen ; in het kenniskontrast tusschen juistheid en onjuistheid kiest de - geest voor
juisheid ; in het wilskontrast tusschen de positieve waarde
(goed-schoon) en de negatieve waarde (kwaad-leelijk) kiest de
geest voor de positieve, en daarmeê verwerpt en verstoot hij
de tegendeelen. De geest uit aard zijns wezens handelend,
blijkt te zijn norm-stellend.
Het wezen des Geestes is NORM.
Dit is dan de volledige bepaling van het wezen des geestes 3
aan de formeele bepaling „kracht" of grond der werkingen,
moest een materieele bepaling worden toegevoegd, aan de
geestelijke ervaring ontleend, en deze hebben wij gevonden
in het norm-karakter der geestelijke toestanden : norm is de
innerlijke grond der geestelijke verschijnselen ; het geestelijk
leven in verschijnselen vertoond, en in den vorm des tijds
geschiedend, zien wij nu in de transscendente werkelijkheid,
die achter den tijd is als Norm-zijnde. Norm in dezen zin
gebezigd, is een woord dat geen meervoud kent, en als
men spreekt van zedelijke normen of leefregels, in meervoudsvorm, is het niet de vermenigvuldiging van dit transscendente,
dat niet anders dan één en enkelvoudig kan zijn, maar dan
zijn bepaalde geestelijke inhouden bedoeld, die aan hun
innerlijken grond (het Norm-zijnde wezen des geestes zelf)
hun verplichtend karakter ontleenen.
i) Men eergelijke bij de toedracht van het logisch oordeelsproces Tweem.

7'ijdschr. Sept. '95, mijn studie over de Eleaten.
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De ethisch-aesthetisch-religieuze geest herkent in de normidee als in een ideëelen spiegel de symbolische vertegenwoordiging van zijn eigen wezen.
Het wezen des geestes is niet substantie en kan niet met
een substantivum uitgedrukt als ding-zijnde (Herbart;) en het
is niet funktie en kan dus evenmin met een verbum uitgedrukt
als werking zijnde (naturalistische school) ; het wezen des
geestes is evenmin toestand (gelijk in Spinoza's Ethica,
Pars I, II, de geest bedoeld wordt als modus van het attribuut
cogitatie) en kan dus niet uitgedrukt met een adjectivum.
Geen menschelijke woordsoort is voldoende voor de Transscendente Werkelijkheid boven (achter) den tijd en het tijdsverloop ; want het verstandsdenken volgens verstandelijk
geschikte woordsoorten is ván den tijd en in den tijd. Daarom
is het woord NORM, op zichzelf substantief, gevonden als de
hoofdeigenschap (adjectief) van het geestelijke leven (verbum)
een symboolnaam, die de werkelijkheid naar al hare zijden
beteekent en aanwendbaar voor het boven Tijd en Rede verheven Wezen des geestes.
V.
De geest is Schepper zijner werkingen ; de
geestelijke werkingen zin aktief van aard en
hebben spontaneïteit en vrijheid.

Het gevonden begrip van het wezen des geestes is een
wichtige winst voor ethiek, aesthetiek en wijsbegeerte van den
godsdienst die waardeeringswetenschappen zijn. Want vooreerst,
gelijk wij reeds zeiden, vereischen deze wijsgeerige wetenschappen een begrip van den geest als waaruit de geestelijke
verschijnselen in hun orde moeten worden gerekonstrueerd
en in hun waarde verstaan ; en vervolgens geeft het normbegrip een zeer gewenscht beginsel voor zoodanige ordening
en verstand.
Norm is een grond van geestelijke werkingen en moet zoodanige scheppen, want hij stelt uit zichzelf een tegenstelling
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als tusschen twee polen die werking verwekken, aantrekking
en afstooting, toekeer en afkeer, verkiezing en verwerping.
De tegenstelling veroorzaakt de werkingen, het kan niet anders:
is een voorkeur geschapen dan volgt vanzelf de werking van
aandacht, verlangen en wil naar het bevoorkeurde toe ; de
tegenstelling wekt behoefte en het gevoel der behoefte of van
het gemis is een beweegreden tot handeling : schept de geest
uit zichzelf de tegenstelling van het te verkiezene en het verwerpelijke, dan is ook aanstonds het geestelijk leven in werking gezet.
De verhouding is derhalve zoo dat de Norm-zijnde geest
de tegenstelling schept en dat de tegenstelling, eene psychologische inrichting van het geestelijk leven zijnde, werkingen
veroorzaakt. Scheppen is niet veroorzaken, want oorzaak en
gevolg is een verband tusschen verschijnselen, niet tusschen
verschijnsel (toestand, werking) en een innerlijken grond. Schepping daarentegen beteekent juist zulk innerlijk verband 1). Wanneer dan de geest de bedoelde tegenstelling schept uit zijn
eigen wezen, onmiddellijk, zonder tijdsruimte en de tegenstelling geestelijke werkingen veroorzaakt, dan is en blijft de
geest door middel dier tegenstelling de innerlijke grond en
schepper der geestelijke werkingen. Alle geestelijke werking
is in haren grond, eene geschapen werking ; slechts voorzoover deze werking af hangt van uitwendige omstandigheden, van psychologische voorwaarden en van de inrichting van
het ziele-organisme, is zij deelnemende in de samenschakelingen van oorzaken en gevolgen ; maar het geestelijke der
werkingen is hierin niet bevat. Wanneer ik de geestelijke
werking bedrijf, welke is bijv. het schoon vinden van een vers
of beeld, dan moge nog zooveel in mijne levensomstandigheden en opvoeding en temperament en volksaard en tijdelijke situatie invloed oefenen op mijn schoonheidsoordeel: het
moment, de schoonvinding zelve, is buiten deze alle en is een
i) Tusschen verschijnsel en opvolgend verschijnsel ligt een tijdsafstand, tusschen
verschijnsel en innerlijken grond niet; oorzakelijkheid ligt in den tijd; schepping
ligt niet in den tijd. Om het innerlijk verband tusschen Wezen des geestes en
verschijningswereld heet God de Schepper der wereld. Dit is niet veroorzaker.
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onmiddellijke bewustwording van' de geestelijke kwaliteit der
schoonheid : de geest op dat oogenblik biedt zichzelf aan,
scheppende uit zijn eigen wezen de tegenstelling van schoonheid en het onschoone ; en deze geestelijke werking der genieting van het vers of beeld vindt zijn grond nergens dan
in den geest zelf.
Nu : om dit geschapen en onveroorzaakt karakter der (in vorm
van tegenstelling bewust gewordene) kwaliteiten des geestes,
die van de geestelijke werkingen kern en wezen zijn, zijn deze
werkingen aktief in hun aard ; zij zijn aktiviteit.
Het verloop der natuurgebeurtenissen is niet aktief, noch
ook passief maar het is gewoonweg een gebeuren, neutraal,
zonder subjekt gelijk de onpersoonlijke werkwoorden het regent
en het bliksemt, het groeit, het funktioneert. Maar aktiviteit
vereischt een subjekt en bestaat in een verhouding tusschen
subjekt en werking : elke werking die in een subjekt aanvangt
is aktief in verhouding tot dat subjekt waarin zij aanvangt.
Vangt de werking niet in een subjekt aan, daar ze in de
oorzakelijke aanvangsreeksen, overeenkomstig de wet van het
behoud van arbeidsvermogen nergens een aanvang heeft, dan
is er van aktiviteit geen sprake : zoo is alle natuurverrichting.
Maar de geestelijke werkingen hebben wel een aanvang, nl.
in den geest zelf, al zijn er nog zooveel aanleidende oorzaken
op te sporen, in gegeven omstandigheden en psychologischen
aanleg bestaande : de geestelijke werking treedt eerst in, wanneer de geest door een nieuwe schepping van de kauzale
verhoudingen heeft gebruik gemaakt om zich te openbaren.
Alle aanleiding voor zeker gevoelsbehagen mag er zijn ; de
geestelijke gevoelswerking ontstaat eerst als de geest op de
aanleidingen reageert ; telkens weer moet de geest een
scheppings-akte doen, wil de geestelijke werking geschieden ; telkens weer moet de geest aanvang maken initiatief
nemen door in de bestaande aanleidingen zichzelf te geven. i)
i) Daar de geest zich in de verschijningswereld als tegenstelling openbaart, is
deze het aanvangs-moment der geestelijke werkingen en in alle werkingen het
aanvangs-moment, waaraan zich het oorzakelijke procesmatig procedé der werking
vastknoopt.
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Zoodanige aktiviteit, bestaande hierin dat de werking in
het subjekt aanvangt, is een innerlijke aktiviteit. Het is geen
aktiviteit welke noodzakelijk blijkt in het gemeenschapsleven,
hoewel men gewoonlijk aktieve geesten diegenen noemt, welke
zich in de historie en de menschenwereld doen gelden en
krachten van zich uit doen gaan, aanwijsbare werken of hervormingen tot stand brengen, Luthers, Shaftesbury's, Alexanders. Maar deze aktiviteit behoeft niet naar buiten zichtbaar
te worden, zij is in de geesteswerkingen : »conceptus actionem
mentis exprimere videtur" i) zegt Spinoza ; het begrip zelfs is
een geestelijke aktiviteit. Het is de aktiviteit welke ook aan
meditatie en kontemplatie eigen is : het voortbrengen van
innerlijke schatten, ja het hebben dezer.
Dit is dus de aktiviteit der geestelijke werkingen, dat zij
niet zijn deelneming in het algemeen oorzakelijk weefsel der
gebeurtenissen, maar dat hun aanvang is in den geest die er
zich in openbaart. Het scheppingskarakter of de aktiviteit
der geestelijke werkingen sluit tevens hare spontaneiteit in:
spontaan is het onveroorzaakte. Het spontaan karakter der
zedelijkheid is hiermede gestaafd : elke deugd-daad is een
spontane generatie ; elke schoonheids-daad, elke liefde-opwelling,
elke dankbaarheid, hoezeer .00k te midden van omstandigheidsverloop en psychologische dispositie, zelf zijn ze spontane
generaties ; in elke verschijnt de geest zich openbarend met
spontane daad. De wet van het behoud van arbeidsvermogen
geldt niet voor den geest zelf. 2)
Op dit punt gekomen bestaat aanleiding om de leer der
i) Ook wat men passief acht : de gevoels-werkingen zijn toch reakties van
den geest en als zoodanig toestanden van het aktief geestelijk leven. Er is geen
ander geestelijk leven dan aktiviteit.
2) Ten onrechte zou men meenen dat deze leer van de spontaneiteit of het
scheppings-(aanvangs-)karakter der geestelijke werkingen een geestelijk atomisme
is en dat daarmede de kontinuiteit van het geestelijk karakter, of de ontwikke.
ling volgens geleidelijken voortgang, of ook, waar de kontinuiteit ontbrak:
de omkeer op geestelijke lijn of bekeering, geloochend is. De kontinuiteit, hier
bedoeld, is gelegen in de psychische praedispositie, het psychisch milieu, waarin
de geest zijn scheppingen verricht: deze praedispositie vormt zich mede onder
invloed van de voorafgegane werkingen van den geest. Maar deze disposities
zelf hebben geen geestelijke waarde; de praedispositie tot deugd-daden is niet deugd.
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geestelijke vrijheid voor te dragen ; met behoedzamen ernst
en bedachtzaamheid worde van het begrip der aktiviteit uit
het begrip der vrijheid gekonstrueerd. Daar de aktiviteit
buiten de oorzakelijke konkatinaties geschiedt is hier de
vrijheid ingesloten : elke geestesdaad is in de vrijheid, want
zij ontspringt aan den geest-zelf en draagt het karakter van
den geest. Een medeplichtigheid met indeterministische theorieën gelijk die van de libértas aequilibrii (de leer der kiesvrijheid inhoudend dat men zoowel niet als wel op een
zeker oogenblik zekere handeling vermag te willen) is bij
onze bedoeling buiten gesloten ; het is niet een vrijheid van
wilsuiting, maar, het is een vrijheid van wilsoorsprong, beteekenend dat de geest een eigen wezen heeft. Elke daad
der goedheid, elke akte der schoonheid is niet gekend als
produkt van omgeving en ras ; maar hoezeer deze invloeden
werken is elke schoonheidsdaad een betooning van den geest
in omgeving en ras ; omgeving en ras maken de schoonheidsdaad niet noch determineeren haar wezen ; maar de geest
zelf schept uit zichzelf en dit gedetermineerd zijn door den
innerlijken geest is de vrijheid.

Zoo is er in de toedracht dezer wereld een niet eindigend
wonder ; van het oogpunt der natuurwetenschap uit is het een
onverklaarde rest, een x. dat zou moeten geëlimineerd worden voor het volkomen natuurkundig begrip der gebeurtenissen ; van het oogpunt der geestelijke wijsbegeerte is het
niet een rest, geen overblijfsel op het einde van de onderzoeking, maar de Aanvang aller wijsheid, hetwelk te doorgronden de kennis van de geestelijke verschijnselen ontsluit.
En al moge de oudere wijsbegeerte gelijk de theologische
dogmatiek gefaald hebben in veel, wegens gemis van psychologisch inzicht in de waarde der kennis : haar is toch deze
eer te geven dat ze den geest en de geestelijke dingen
heeft aanvaard gelijk ze te aanvaarden zijn : dat is als een
werkelijkheid ondoorgrondelijk voor natuurkundige kennis, en
bevattend een eigen wezen.
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VI.
Alle geestelijke aktiviteit is Willen, en met het
willen berust alle geestelijke werking op een
waarde. De vier waarden en de twee geestelijke waarden: goedheid en schoonheid.

Innerlijke aktiviteit, aanvang nemend in den innerlijken
grond der persoonlijkheid, niet voortbrengsel van de oorzakelijke geschied-reeksen : zoo is het willen. Toen wij tevoren
gewaagden van wilsverschijnselen en als zoodanig het wilsbesluit noemden, was het zonder eenige uitspraak over het
psychologisch karakter van den wil. Het willen is geen
psychologische verrichting gelijk het gevoelen en het voorstellen en denken (kennen) ; de wil heeft dan ook niet zijn
eigen verschijnselen gelijk deze verrichtingen ; maar de wilsverschijnselen, nl. de wilsbesluiten zijn groepeeringen van gevoelingen en kennisverschijnselen (oordeel, begrip). Er is
geen ander willen dan de aktiviteit van het geestelijk leven
zelf, gelijk Spinoza op rationalistische wijze vermeldt : in
mente nulla datur volitio sive affirmatio et negatio praeter
illam, quam idea, quatenus idea est, involvit. i) Wel heeft
de wil die zich in alle geestelijke verschijnselen openbaart
een bizondere openbaring in het wilsbesluit, maar deze specifieke betooning der aktiviteit is slechts een andere onderlinge
verhouding der psychologische verrichtingen, geen nieuwe
verrichting zelve. In gevoels- en kennisverschijnsel is de wil,
of aktiviteit des geestes, meer reageerend dan ageerend ; in
het wilsbesluit meer ageerend dan reageerend.
In het wilsbesluit wordt de aktiviteit merkbaar : wat bewust in het wilsbesluit is, is, hoewel onbewust, in al het
willen aanwezig ; en daar het wilsbesluit berust op oordeel
der waarde, moet in , alle aktiviteit, dus in alle geestelijke
werking waarde zijn ; de waarde is de onafleidbare kwaliteit
van het geestelijke, tegengesteld aan het kwantitatieve of
i) Eth. P. II pr. 49 vertaald : in den geest wordt geen willen of bevestigen
en ontkennen aangetroffen dan datgene 'twelk voorstelling en begrip als zoodanig reeds in zich bevatten.

OVER DEN GEEST, ZIJT WEZEN ENZ.

237

den duur en den krachtgraad der werkingen ; als wij iets
schoon noemen is dit schoon een waarde en een onafleidbare,
eigen en oorspronkelijke werkelijkheid van het geestelijk leven.
Zulke waarden zijn er vier : de lust-waarde : aangenaam;
de aesthetische waarde : schoon ; de ethische waarde : goed;
de logische waarde : juist. Deze grondwaarden hebben diverse
nuances, en verscheidene samenstellingen. En wij nemen ze
aan als maatstaf voor onze waardeeringsoordeelen.
Deze waarden worden op intuitieve wijze bewust ; ze zijn
geestelijke intuities en worden dus gevoeld; in oorspronkelijksten
vorm is de realiteit van het goede een gevoelsrealiteit en van
de andere kwaliteiten evenzoo ; allen worden gevoeld als een
behagen ; want met het gevoel van behagen (of onbehagen)
is het dat de geest deelneemt aan en reageert op de psychische
aanleidingen. In geval dit behagensgevoel van zinnelijken aard
is (gevoelens van zin-gewaarwording) noemen wij het lust-gevoel
(ook : het aangename) ; van geestelijken aard gelijk bij de
emoties, liefde, verwachting, bewondering enz.: schoonheidsgevoel ; want de schoonheid is het behagen der geestelijke
emoties. Wanneer iets ons aandoet met de roerselen der
liefde, bewondering, dankbaarheid enz., noemen wij het (afgezien van de ethische waarde er van) schoon : het wekt aesthetisch behagen, gelijk ook al het ethische waarde hebbende
een schoonheids-behagen heeft. Schoonheid is niet een eigenschap aan de dingen zelf, maar in de zielen die door sommige
dingen (verhoudingen) met dit geestelijke behagen worden
aangedaan. i)
Ook goed, de waarde van de kwaliteit : goed, is een behagensgevoel ; maar ontstaat na gecompliceerde psychische
verhoudingen, De norm-zijnde geest uit zich en wordt bewust
in konkrete normen, bijv.: wees oprecht ; handel naar billijkheid enz. Elk wilsbesluit, als uiting van de aktiviteit, welke
is werking van den norm-zijnden geest zelf, is eigenlijk een
naar konkreetste omstandigheden bepaalde en niet in gebodsi) Bijv. harmonie der lijnen is niet in zichzelf schoon, maar is schoon in de
ziel waar ze bewondering verwekt.
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vorm voorgedragen norm : ik wil oprecht zijn, ik wil handelen
naar billijkheid ; elk wilsbesluit heeft ethischen grond. De
inhoud van zoodanigen norm (o.a. oprechtheid, billijkheid van
handelwijze) en alles wat als inhoud van eenigen norm kan
voorkomen, gaat vergezeld van een gevoel van behagen, dat
wij goed noemen ; kort gezegd : het gevoel van goed is een

gevoel van behagen, eiben aan de inhouden onzer normatieve
bewustheid. Al wat uit het wezen des geestes als gebod
-

voortvloeit, wordt als goed zijnde gevoeld. i) Hoewel dus de
kwaliteit »goed" blijkens hare bizondere betrekking op het
wezen des geestes, een eigen onafleidbare waarde heeft, zoo
is toch het gevoel van goed (zedelijk gevoel) zeer na verwant
aan het gevoel van schoon : cie ethische werkelijkheid van
den norm vindt in het aesthetisch gevoel der emoties een
annex voor hare inhouden (konkrete normen) ; ja wellicht is
het behagensgevoel der goedheid een door den bizonder
geestelijken oorsprong gewijzigde schoonheidsintuitie : goedheid
is de schoon gevoeling die zich aan de normen verbindt. In de
bewustheid zijn goed en schoon als onderscheiden kwaliteiten.
Maar er is tusschen deze beiden een verwantschap welke op
eenheid duidt.
De vierde waarde is de logische kwaliteit : juist. Het
logische is behalve de vorm der bewustwording in begrip
en oordeel, ook nog een vermogen van beoordeeling van
de bewustwording in het oordeel ; en geen beoordeeling
is mogelijk zonder een waarde die als maatstaf dient; bij de
logische beoordeeling komt de logische waarde te pas. Nu is
de logische waarde niet als de andere drie een kwaliteit voor
inhouden der bewustheid, maar van formeelen aard : logisch
juist is datgene wat met zichzelf overeenstemt : a is a, en
niet-a is niet-a. De logische beoordeeling is beoordeeling over
de juistheid van den vorm der bewustheid. Wat wij waarheid
noemen, ook in de kennis, is niet logische, maar een ethische
waarde : betrouwbaarheid. De logische waarde strekt alleen
zoover als onze bewustheid strekt en is dus geen eigenschap
i) Dus: niet is het goede verplicht; maar het verplichte wordt goed geacht.
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van beteekenis voor kennis van dien geest die in zijn wezen
principieel boven deze onze tijdelijke bewustheid is verheven;
evenmin als de lust-kwaliteit, bizonderlijk behoorend bij de
zinnelijke gewaarwordingen, kenmerkend is voor het wezen
van den geest. Goedheid en schoonheid, deze ethische en
aesthetische gevoelskwaliteiten, zijn de inhouden van de
werkingen des geestes : wanneer de geest zijn werking drijft
is het nooit zonder dat de waarden goed en schoon in welke
wijzigingen ook er de bedoeling van zijn, want anders dan
deze waarden kan hij ook niets willen i).
VII.
De hoogste en volkomene schepping des Geestes
is het Ideaal, en dit te naderen is Geluk

In ééne schepping vermag de Geest zijne werkingen samen
te vatten en uit te zetten tot hoogste krachtsinspanning ; zoo
wordt een geestelijk goed geschapen dat het heiligst bezit
der menschheid zal zijn. Dit is het Ideaal. Wel vaak misbruikt blijft deze benaming dengenen die verstaan, de aandoenlijkste woordklank voor al het verlangen en al den adel
van den geest. In het ideaal is de volle geestelijke werking
ten einde gekomen : de geest spiegelt zijn diepste gronden
daarin weêr ; maar alleen van de diepste gronden des geestes
uit kan het spiegelbeeld doorschouwd worden ; wie terzijde
staat ziet een twijfelachtige ideeën-konceptie ; wie door de
geestelijke roerselen geleid is tot de geestelijke gronden kent
het Ideaal en weet het als waarheid ; want het is waarheid
voor wie het scheppen kan uit zijn eigen innerlijksten grond,
uit zijn eigen innerlijkst norm-wezen. Een Ideaal aan te
nemen zonder het uit zich zelf nieuw te scheppen en het
opnieuw levend te maken met de eigen verlangens en gei) Van wezen uit wil de mensch goedheid en schoonheid, welke in de sfeer
der bewustheid zijn eigen wezen vertegenwoordigen ; maar in deze sfeer gein.
karneerd wordt de geest bekleed met de wereldsche natuur vol kiemen der
boosheid.
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voelsemotiën der ziel, is het overnemen als een gestorven
goed. Zoo wordt het godsdienstig geloof uit de gemeenschapsdenkbeelden overgenomen door een individueelen mensch, en
in dien mensch wordt het tot een levende schepping ; anders
is zoodanige geloovige een ongeloovige, in wien het geloof,
dat is het ideaal, niet leeft als een werkelijkheid, en die toch
meent het te bezitten.
Het Ideaal is de verwerkelijking van den geest en bevat
in zich wat in den geest is : de werkelijkheid des geestes
overgeplaatst in een andere zijns-sfeer is het Ideaal ; deze
sfeer is de hoogere zelf-bewustheid. De geest naar zijn wezen
is boven de tijdelijke bewustheid, waarin de mensch op de
planeet aarde leeft ; niemand kan nu zijn geest doorgronden;
al weet hij ook uit de eigenschappen van des geestes openbaring in de verschijningswereld zich eenigermate van zijn
innerlijke wezen bewust te worden : de klare zelfbewustheid
is van hooger orde, en het Ideaal is : de geest, in dien staat
der klare of hooger zelfbewustheid gesteld, waarin hij God
aanschouwt ; welken hoogeren staat wij noemen : Koninkrijk
Gods, Regnum Dei. Om daartoe te komen strekken de
werkingen des geestes, en strekt het strijden en streven en
lijden des menschen, zonder dat de meesten het weten.
In deze werkingen, dat is in het geestelijk leven zooals
dit geschiedt in de orde des tijds zijn goedheid en schoonheid
onderscheiden ; hetgeen als goed-zijnde gelding heeft kan,
hoewel niet in zichzelf dan toch in verband met andere toestanden, als onschoon worden verworpen ; evenzeer als omgekeerd het schoone niet in zichzelf, maar in verbindingen als
slecht zijnde kan voorkomen. Deze strijdigheid is in het
Ideaal uitgesloten ; want het ideaal is een syntheze, waarin
de twee geestelijke waarden van goedheid en schoonheid tot
ééne werkelijkheid zijn verhoogd.
Het Ideaal naderen is aan de bestemming des Geestes te
gemoet komen ; daarop is de aktiviteit gericht en de nadering
is Geluk ; want wat anders is het geluk dan de bevrediging
der aktie ? Het onbevedigd streven is smartelijk ; maar als
de inspanning waarin de geest zijne werking voortdrijft, be-
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vredigd wordt, heeft de mensch in het daaraan verbonden
welbehagen het Geluk ondervonden. Het Wezen des Geestes
gaat in deze wereld des tijds zoekende naar de roerselen der
schoonheid en der goedheid en bestreeft de logische juistheid
om het bewustijn van beide te effenen en te verhelderen en
om de middelen die er toe leiden, en de Geest leent zich
tot het gevoelen van de lust en vindt hij de bevrediging
van zijn steven dan gevoelt hij het welbehagcn des Geluks.
Norm-zijnde en vandaar aktiviteit voortbrengende is de Geest
op het Geluk aangelegd. Wat het Geluk van het Ideaal zal
zijn, wanneer het bereikt is, en de geest door zijne werkingen
is heengegaan tot de hoogere Bewustheid zijns Zelfs in het
Koninkrijk Gods wie zal het vermoeden?
Maar tot dan toe heeft de streving haar vollen vrede niet;
en het Wezen des Geestes tot het Geluk gaande, gaat door
het Leed.

DE REDENAAR ISAEUS
DOOR

Cis. M. VAN DEVENTER.

T.
Dames en heeren, laat ons moed houden. Er staan tien
namen op de officieele lijst der Attische redenaars, en wij
hebben er drie met vlijt doorgewerkt. Er zijn er tien : Antiphon, Andocides, Lysias, Isaeus, Isocrates, Demosthenes,
Aeschines, Hyperides, Lycurgus en Dinarchus, en als ge
nagaat, dat er van Dinarchus niet veel meer over is, van
Lycurgus maar één oratie-, van Hyperides weinig, van Demosthenes daarentegen veel, dan moogt ge rekenen, dat zoo wat
een derde achter den rug is, en wij thans aan het tweede
der drie deelen moeten beginnen. Ik zeg daarom, laat ons
moed houden. Wij hebben zoo dikwijls een roman in drie
deelen gelezen, dat wij weten wat ons te wachten staat. Het
eerste deel boeit ons, omdat het 't eerste is, en ons in aanraking brengt met nieuwe figuren en toestanden, en den opzet
der verwikkeling. Het derde deel boeit omdat wij onze vrienden
en vijanden naar hun einde zien gaan, en wij gaarne weten hoe
dat einde zal zijn. Maar het tweede deel is er slecht aan
toe. Er moet nu eenmaal een tweede deel zijn, maar het
mist de aantrekkelijkheid van het nieuwe en den drang naar
het slot. Schrijver en lezer moeten zich door hun taak heen
slaan, en de auteur doet `gal zijn best om door het aanbrengen
van incidenten zich zelf en zijn publiek het leven zoo aangenaam mogelijk te maken.
Nu ziet het er met het tweede deel der Attische redenarij
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van te voren niet zeer . verkwikkelijk uit. Isaeus, advocaat in
zaken van erfrecht ; Isocrates, de stichter van een drogen
en stijven stijl, wat voor heerlijkheid is daar aan te vinden?
Ik zeg daarom weer, laat ons moed houden, en met vlijt
onzen roman verder lezen. Of kunt ge het niet uithouden,
en wilt ge weten hoe het afloopt ? Nu, ik zal het u maar
dadelijk zeggen, ze krijgen elkaar, bij de haren althans, en
ongemakkelijk ook. Lieve hemel, wat zal er in dat derde
deel gevochten worden. Voor Macedonië, tegen Macedonië,
en onder elkaar. Demosthenes met Hyperides vóór Athene
en tegen Philippus ; Aeschines vdór Macedonië en tegen
Demosthenes. En Philippus krijgt zijn zin, maar Demosthenes
beleeft het nog dat hij Aeschines een aframmeling kan geven,
en zoo geweldig schudt hij hem dooreen, dat de arme man
gebroken is en Athene moet uitgaan. Maar Demosthenes
triomfeert • niet voor goed. Ook hem treft de wraak van het
lot. Hij is verwikkeld in een Panama-kwestie en niemand
anders dan zijn oude vriend en wapenbroeder Hyperides
treedt op als publieke aanklager. Niets helpt een beroep op
de oude vriendschap. Hyperides is thans slechts de vertegenwoordiger van het openbare rechtsbesef, en zonder erbarmen
jaagt hij den geweldigen patriot de stad uit. Maar voor
hun dood raken zij weer verzoend. Een oogenblik schijnt
er kans te zijn om van Macedonië los te komen, en zoowel
Hyperides als Demosthenes zijn ijverig voor de zaak van
Athene : doch hun ijver is beider ongeluk, en beide sterven
zij om hun verzet tegen Macedonië.
Ge ziet, in het derde deel is leven en lawaai genoeg : een
reden te meer, waar 'deze belooning ons te wachten staat en ik sprak nog niet eenmaal van het proza dier heftige
kampioenen een reden te meer om er wat voor over te
hebben en als brave romanlezers ook aan het tweede deel
geduld te besteden.
Doch laat ons even ophalen wat het eerste deel te vertellen
had. Wat mij betreft, ik ben er volstrekt niet ontevreden
over. Een auteur als Lysias is een ware aanwinst voor
ons letterkundig museum; Antiphon zoowel als Andocides
16
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boeien door hun verwikkeling met de politiek, terwijl Antiphon
bovendien ons treft, daar hij de eerste eener belangrijke
school was. Maar voor Antiphon moet men nog den Siciliaan
Gorgias noemen, die het eerst de Atheners op de gedachte
bracht, dat de openbare redenarij kon worden opgevat als
een kunst met een eigen taktiek, die men theoretisch en practisch bestudeeren moest. En Antiphon, al nam hij de trucs
van Gorgias zelf niet over, versmaadde het advies niet, en
studeerde met ijver. Hij is de eerste der school, de ziel
nog vol van tradities over de hoogheid der oude tijden, en
de slaaf van zijn lust om de aristocratische voornaamheid
heerschend in den staat te maken. Als slaaf van dien lust
wordt hij de leider van de samenzwering der Vierhonderd,
die het volk terroriseert, de democratie voor een korten
tijd opheft, en Athene aan de Spartanen overleveren wil.
Als slaaf van dien lust toont hij ook in zijn stijl een voorname
deftigheid, stoer en stroef, welke hem echter geenszins belet
als een handig en scherpzinnig meester te argumenteeren.
En na hem Andocides, die min of meer toevallig op de
lijst is gekomen, want bij hem is er geen opzet ten voordeele
van het vak. Zonder idee in politiek is hij ook zonder idee
in stijl. Maar van aanleg niet zonder democratische neiging
en van een gezond verstand, bezit hij ook een natuurlijke
vaardigheid in het spreken, die hem in een belangrijk moment
van zijn leven zeer goed te pas komt. Toevallig redenaar, is
hij ook toevallig een figuur in de politiek van zijn tijd, omdat
hij het is, die de toedracht van het Hermokopidenschandaal
moet verklaren, en ons daardoor veel leert, wat wij anders
niet zouden weten.
Ik erken, het is mij zeer aangenaam, dat vele antieke redeaars met de politiek te maken hebben, en ik denk,, dat ook
Isocrates ons veeleer zal bezig houden, nu hij over de staatkunde van zijn tijd gedacht en geschreven heeft, dan hij het
met zijn stijl alleen zou kunnen doen. Voor de literaire waarde
der redenaars komen wel alleen hun " literaire deugden en
ondeugden in aanmerking, maar ook een literator is mensch,
en wil graag weten, wat voor een mensch zijn schrijver buiten
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de literatuur was. Bovendien, de politieke geschiedenis mengt
bij de literaire ontwikkeling van den stijl een zekere romantiek,
en wij moeten ook wel eens fasen der literaire geschiedenis
uit de politieke verklaren.
Bij Lysias echter is niet veel van deze romantiek te vinden,
al heeft hij twee groote oraties over politieke gevallen. Maar
zijn letterkundig talent is dan ook zoo groot, dat wij den
steun van een staatkundig belang missen kunnen. Lysias is
de eerste groote kunstenaar uit de school, en bevat nog voor
ons zeer veel genietbaars. Hij is niet enkel een merkwaardige figuur in de geschiedenis van het proza, maar een schrijver van vele en zeer aangename deugden.
Wat ook weer waren die deugden ? Eenvoud en gratie van
zegging en zinbouw. Een deel der bevalligheid was voor
ons verloren, een ander deel echter konden wij nog gevoelen.
Eenvoud, en zulk een eenvoud, dat er nagenoeg geen beelden bij hem zijn te vinden. En ook helderheid in voorstelling, en overreding in betoog. En niet het minst zijn
eigenaardige dramatiek, zijn ethopoiia, zijn kunst om den
spreker der redevoering tot een individueel karakter te maken
en hem een aardige rol te laten voordragen. En laten wij
het hier er bijvoegen, zijn goeden smaak en begrip van humor,
een eigenschap die wij niet meer bij alle volgende redenaars
zullen terug vinden. Niet alleen houdt Lysias van wat vroolijkheid, maar hij begrijpt, dat ook de meest rechtvaardige
zaak wel eens wat ridicuul voor het publiek kan zijn, en de
braafste cliënt wel eens wat mals in zijn geval hebben. Hij
begrijpt dat, en om de lachers niet tegen zich te krijgen,
zorgt hij zelf het eerst te lachen.
Zoodat het eerste deel van onzen roman ons veel politieke
geschiedenis heeft geleerd, ons den oudsten attischen redenaar
van beroep getoond, bovendien een vaardig dilettant, en een
voortreflijk artist. En ook reeds een evolutie in den stijl.
Van deftig-stijf werd hij los en bevallig, en kneedbaar genoeg
om zich naar omstandigheden te schikken.
Wat zal er nu moeten volgen ? Natuurlijk een voortbouwen
op het werk van Lysias, zult ge zeggen. De vinding om voor
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een bepaald geval een bepaalde persoonlijke rol te maken,
was te belangrijk en te bruikbaar, dan dat de nakomenden ze
niet zouden overnemen en zoo mogelijk van grooter toepassing maken. De ethopoiia dus moeten wij stellig en zeker
thans terug vinden. Gratie laat zich moeilijk nadoen, maar
eenvoud van zegging kan men door aandacht bereiken. Ook
de eenvoud dus zal er zijn. Laat ons echter voor alle zekerheid de mogelijkheid aannemen, dat een ander artist meer
van beelden houdt en kans ziet rijker van beelding te zijn
dan Lysias, zonder nog overladen te worden. Als Lysias
het publiek eenmaal aan een grapje gewend heeft, zal men
dat later niet meer hebben willen missen. Wij rekenen dus
ook op vroolijke oraties.
Ja, nu is het heel aardig om zoo te fantaseeren en te voorspellen wat er komen moet, maar doe het niet al te lang,
want het gevaar van vergissen is groot, en om het maar dadelijk te zeggen, van de voorspelling komt 'nagenoeg niets uit,
om de eenvoudige reden, dat noch Isaeus, noch Isocrates zeer
dramatisch van aanleg waren ; dat Isaeus meer jurist dan
kunstenaar was, Isocrates meer theoreticus van de kunst dan
praktisch virtuoos, en de laatste bovendien zijn meeste werken
niet voor de rechtbank of voor de volksvergadering heeft
geschreven. Het eenige wat uitkomt, is de gissing over de
onnavolgbaarheid van de gratie en het vermoeden over den
eenvoud der zegging.
Ons tweede deel begint dus al dadelijk met een verrassing.
II.
Indien wij reeds bij Lysias weinig merken van een bemoeiing
met de politiek van zijn tijd, bij Isaeus daalt de belangstelling in de openbare zaak tot nul : noch de overlevering, noch
zijn werken leeren ons dat hij tot een partij behoorde en
voor een staatkundig streven sympathie had.
Het is geoorloofd in deze omstandigheid iets meer te zien
dan een bijzonderheid van den redenaar ; men kan ze
beschouwen als een aanwijzing op den loop der geschiedenis
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van het Attische openbare leven. Want er was een tijd
geweest dat het openbare leven eens ieders zaak was, en
ieder burger van aanleg het zijn taak achtte aan politiek te
doen. En vooral zoo hij de gave der welsprekendheid bezat,
want dan was het hem aangewezen om hetzij in de volksvergadering, hetzij als gezant hetzij als spreker bij algemeene Helleensche bijeenkomsten op te treden en met zijn
woord invloed op de behandeling der belangen uit te oefenen.
Doch het heeft niet altijd geduurd, dat de burger in de
zaken des staats de bezigheid van zijn leven zag. Gaandeweg gevoelde hij meer voor andere dingen dan die van de
Pnyx, gaandeweg gevoelde hij zichzelf meer mensch dan deel
van den staat, en bracht hij meer van zijn aandacht over
op aangelegenheden van het, privaat leven. Indien deze toenemende onverschilligheid voor de volksvergadering de politieke
kracht van Athene schade deed, voordeel bracht zij aan de
beoefening, der bijzondere bedrijven : men kan zeggen, dat
zij aan alle vakstudiën goed deed.
Zoo behoeft het ons niet te verwonderen, dat er in de
vierde eeuw een redenaar werd gevonden, die zich haast
uitsluitend ophield met één deel van het beroep en wel een
deel dat ver buiten het openbare leven gelegen was.
Laat ons echter terstond leeren behoedzaam te zijn in ons
besluiten, en niet zeggen dat een redenaar als Isaeus komen
moest. Want hoe anders de komst van Isocrates te verklaren,
die juist niet een juridische specialiteit was, althans van het
oogenblik af, dat hij naar eigen meening zijn ware roeping
gevonden had ? Het gelijktijdig bestaan van Isaeus en
Isocrates bewijst hoe voorzichtig men moet zijn om het
optreden van belangrijke figuren uit den geest van hun tijd
te verklaren, en hoe zeer dat optreden beheerscht wordt door
den bijzonderen aard der groote personen. Zeer zeker kan
men zeggen, dat de tijdgeest ook voor Isocrates gunstig was,
maar verder mag men niet gaan. Om aan een kleinigheid
den invloed van de persoonlijke eigenaardigheid te toonen,
Isocrate's werk is ten deele geworden gelijk het is, door de
omstandigheid dat de schrijver verlegen was en zwak vare
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stem, zoodat hij zijn oraties niet noodwendig als een zaak
van voordracht beschouwde, maar de redevoering als vorm
voor een geschreven verhandeling gebruikte.
Maar zoo de tijdgeest Isocrates niet als een noodwendig
produkt heeft voortgebracht, hij was aan zijn wording zeer
zeker gunstig, evenals in het geval van Isaeus. Want naarmate de Athener zich minder burger ging gevoelen en daardoor meer zich op vakstudies toelegde, naar die mate ook
kreeg hij meer besef van zijn toestand als lid van het Helleensche ras. Noemt men Athene een provincie en Hellas
het land der natie, dan mag men zeggen, dat het n.tionaliteitsgevoel boven kwam toen het provincialisme afnam, en
van die strooming heeft Isocrates geprofiteerd : hij is een
advokaat geworden van het Panhellenisme.
Ook hier echter past ons de behoedzaamheid. Het Panhel,lenisme is niet in Isocrates' tijd uitgevonden. Ten allen
tijde hadden de Hellenen, onder al hun getwist en gevecht
door, een gevoel van rasgemeenschap, en al hebben in de
Perzische oorlogen vele Hellenen tegen dat gevoel in gehandeld, de aanleiding tot den grooten krijg, de hulp door
Athene en Eretria aan de Aziatische Ioniërs verleend, was een Panhellenistische daad, en de slagen van Salamis
en Plataeae zijn vrij wel Panhellenistische feiten geweest.
Maar in den grooten oorlog tusschen Sparta en Athene had
het gemeenschapsgevoel zéér geleden, èn door de vijandschap
der machtigste staten èn door de inmenging van den Perzischen koning. Toen op dezen rampzaligen krijg een tijd van
betrekkelijke rust volgde, tevens van uitputting, werd het oude
gevoel weder wakker, en de vrede van Antalcidas, een Panhellenistisch schandaal, werd dan ook als zoodanig beschouwd.
Meer behoort over het Panhellenisme van Isocrates' tijd in
deze studie niet gezegd te worden, wijl ik hier vooral over
Isaeus zal spreken, en Isocrates staat tot Isaeus alleen in
verband met een beperkt aantal oraties, die hij later zelf
tot ' werk zijner onwaardig verklaard heeft.
Isocrates namelijk men zou het niet zeggen als men alleen
zijn Panegyricus en zijn Panathenaïcus kent is ook eens jong
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geweest, in dien jongen tijd als concurrent van Lysias opgetreden en was wellicht toen ook leermeester van Isaeus.
Wij hebben een zestal kleine redevoeringen van zijn hand
over gerechtelijke gevallen, en nauw verwant als deze oraties
aan Lysias' werk zijn, bevatten zij toch verschillen, waarin men
den overgang tot de Isaeïsche methode van behandeling kan
herkennen.
Maar zoo Isaeus leerling van Isocrates is geweest, en van
hem een en ander over zegging en behandeling van het geval
heeft geleerd, de grootste opvoeding heeft hij gekregen door
de lectuur van Lysias en de zelfstandige studie tot ontwikkeling van zijn eigen aard. In de soberheid van taal is Lysias'
invloed voorzeker zeer merkbaar doch men kan zeggen, dat
die invloed hem vooral heeft geholpen om het minimum
literaire bekwaamheid te krijgen dat hij noodig had om
zijn eigenlijken hartstocht in woord te brengen. Nagenoeg
alle versiering, die Lysias aantreklijk maakt bekoorlijkheid,
gemaklijke eenvoud, type-schildering, overreding van verhaal,
menschlijkheid van voordracht , is bij Isaeus vervallen om te
meer plaats over te laten voor het eenige dat hem. schelen
kan : het argumenteeren en bewijzen.
Isaeus is blijkens zijn oraties een man voor Balzac. Gelijk
Claës haast niets anders is dan natuuronderzoeker, gepassioneerd
voor het opsporen van de algemeene grondstof; gelijk Gobseck
enkel de geldhebberij kent, zoo is Isaeus verzot op het argumenteeren en bewijzen. Hij verlangt niet te overreden met kalmen
aandrang, hij wil u verpletteren met ontwikkeling van bewijsgronden en logische conclusies. Hij kent slechts de wet en
de logica, en haalt uit beiden zooveel hij maar eenigszins kan.
En hij verlangt van u een even groote belangstelling, een
even groote aandacht, een even groote denkkracht als hij zelf
heeft. Hij gevoelt niet den minsten lust het u gemaklijk te maken.
Als ge een rechtskwestie beoordeelen wilt, dan moet ge maar
weten wat ge doet ; dan moet ge maar weten dat een rechtskwestie een kwestie van wet en logica is. Hij., Isaeus, schenkt
u wat u toekomt : de casus j5ositio, de wetsartikelen, de getuigen, en een uitvoerige discussie over de bewijswaarde der
,
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argumenten. Doch als hij zich die moeite geeft, spaar gij u
zelf dan ook niet. Het betoog is nauwkeurig ineengezet en
volkomen in orde. Volg de redeneering met aandacht, en ge
zult zien dat hij gelijk heeft. Maar verlang niet van die aangename hulpmiddeltjes om tot een billijk oordeel te komen.•
Verlang niet een aardige, dramatische vertooning, die het
betoog draagt, tot een menschlijke geschiedenis maakt, en u
in staat stelt het geval met uw menschlijk hart te beoordeelen,
en achteraf met behulp van uw nienschlijkheid het geheel nog
eens in groote trekken te overzien. Wet is wet, en logica
logica. Ja, een feitenverhaal moet er zijn, maar niet om u een
onderhoudend verhaaltje te doen hooren, doch omdat ook de
feiten argumenten zijn. En daarom krijgt gij ze niet zoo lief
en boeiend achtereen, maar bij brokken, onder de wetten
en de deducties en de kritiek der getuigenbewijzen door.
En voorwaar, ik zal u aan argumenten geen gebrek laten
lijden. Hier is er één, en dat is al genoeg, maar hier is er
nog een en nog een, zooveel ge maar wilt. Wat? Is dat te
veel ? Kunt ge het niet meer bijhouden ? Is dat een rechter,
die naar wet en rede oordeelen moet, en niet blij is als hij
zooveel mogelijk bewijsgronden krijgt?
Of wilt ge bepaald een verhaaltje hebben, kunt ge een
vertooning niet missen ? Wij juristen kunnen die óók wel maken.
Is er iets ergers en mallers, dan iemand die procedeeren
wil en de wetten van het geval niet eenmaal kent ? En wij
zullen u die malligheid eens voor oogen brengen.
Kom er eens hier, vriend, gij die beweert dat die knaap
daar de helft van mijn erfenis moet hebben. Kom er eens hier
en vertel welke wet hem recht geeft. Lees ze eens, de wetten
over het erfrecht. Gelezen ? Mooi, zeg dan eens, is die knaap
een zoon van den erflater, of een neef in den eersten graad
of in den tweeden ? Wat woudt ge beweren ? Dat hij min neef
is in den eersten graad ? Maar ziet ge dan niet, dat er niet
sprake is om van mij te erven ? Ik leef, beste vriend, maar
Hagnias is dood, . en wij hebben het over den graad van verwantschap tot Hagnias. En hoe is het nu daarmee voor mij
en voor dien jongen ? Ben je niet van den tweeden graad, en
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is hij niet van den derden ? En gaat de wet verder dan den
tweeden? Wat blijft er over voor hem dan? Zeg het gerust,
als ge het weet. Maar ge hoort het, mannen, hij kan geen
recht van familiegraad aanwijzen, en zegt niets van wat hij
moest zeggen. En is dat geen mooie vertooning?
III.
Maar, ik erken het zelf, deze heftige dramatiek is uitzondering bij Isaeus, en wellicht zal iemand vragen, hoe men
een auteur van nuchtere en drooige juridische argumenteering
met belangstelling lezen kan, zoo men zelf geen jurist is.
Doch hoe vreemd het schijnen moge, er zijn inderdaad
redenen, die Isaeus ook voor een gewoon mensch leesbaar
maken, zoo deze lezer wat moeite wil doen. Hij brengt ons
in aanraking met het Atheensche familieleven en toont ons
toestanden en gevallen, die noch de dichters, noch de geschiedschrijvers, noch de wijsgeeren ons leeren. En ook al
is men geen jurist, men kan toch door de . bijzonderheden
van de Attische wetgeving getroffen worden. Mij althans
laat het niet geheel koud, als ik zie, hoe weinig beleefd het
Atheensche erfrecht tegenover de dames was. Het Grieksche
woord voor vrouwelijke erfgenaam, epiklêros, beteekent niet
veel anders dan behoorende bij de erfenis, of toegift op de
erfenis. Het vermogen van den vader kwam aan zijn zoons
of hun mannelijke kinderen. Bij gebrek aan manlijke afstammelingen in de rechte lijn, erfde de dochter, maar de dochter
werd daardoor niet zelfstandige eigenares van het goed. Zij
was verplicht met haar naasten bloedverwant te huwen, of
met den man door haar vader aangewezen. En zoo streng
werd dit beginsel volgehouden, dat gehuwde Atheensche burgeressen, als zij tijdens hun huwelijk hun broeders verloren,
na hun vaders dood gedwongen waren hun echtgenoot te
verlaten, en den anderen man te huwen, die haar met de
erfenis op grond van de familiebetrekking opeischte.
En deze. wetsbepaling was voorwaar geen doode letter.
»Vrouwen door hun vader uitgehuwd, zegt een cliënt van
.
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Isaeus, indien hun vader sterft zonder wettige zoons na te
laten, dan geeft de wet hen aan hun manlijke verwanten, en
vele gehuwde mannen verloren op die wijze hun vrouwen." i )
Deze bijzonderheid reken ik ook voor een gewoon mensch
belangwekkend. En eveneens het feit, dat persoonlijk handschrift en persoonlijke handteekening in den Atheenschen tijd
niet bestonden. Althans daaruit verklaar ik het, dat zoo licht
een testament vervalscht kon worden, zoo vaak een testament
betwistbaar was, zoo gemakkelijk boosdoeners zich testamentaire getuigen konden noemen zonder het te zijn. Zéér weinig
was er noodig om een testament in verdenking te brengen.
»Alleen bij kwesties van erven, zegt wederom een cliënt van
Isaeus, komt het mij billijk voor meer op de bewijskracht der
bijomstandigheden, dan op die der getuigen van het geschreven stuk te vertrouwen. Bij andere daden toch is het niet
moeilijk om valsche getuigen te weerleggen, want zij geven
dan hun . verklaring terwijl de contractant leeft en er bij is.
Maar bij een testament, hoe zal men uitmaken, of de verklaringen juist zijn, zoo zij niet al te ver gaan, daar toch de
man, over wien zij getuigen, dood is, geen der verwanten iets
van de zaken af weet en het onderzoek dus alle zekerheid
mist ? En bovendien, velen die een testament maken, zeggen
aan de aanwezigen niet, hoe hun beschikking is, maar zij
nemen hen enkel tot getuige, dat zij een testament maakten;
maar dan kan ook de eerste de beste het geschrift veranderen
en het tegendeel van de beschikking des gestorvenen er in
brengen, want de getuigen zullen toch niet weten, of dat nu
het testament is, waarbij zij getuigen waren. En als men nu
zoo licht hen kan bedriegen, die er ongetwijfeld bij waren,
hoe zou dan niet nog veel eerder iemand beproeven om u
te misleiden, u, die niets van de zaak weet ?" 2)
Wellicht tracht Isaeus hier, gelijk vaak elders, meer van zijn
argument te maken dan het waard is, en zeker was het voor
een voorzichtig man mogelijk de geldigheid van zijn testament
i) Oratie 3, § 64.
2) Oratie 4, § I2 -14•
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door tusschenkomst van de magistratuur te verzekeren i ), maar
toch leeren wij uit het citaat, hoe testamentaire vervalsching
zeer gemaklijk was, en mij dunkt, dit kon slechts geschieden,
als er gansch geen sprake was van persoonlijk handschrift
en persoonlijke handteekening. Misschien werd het testament
op een wastafeltje geschreven, en kon men daarop niet
goed een persoonlijk schrift uitdrukken, terwijl natuurlijk de
kneedbare stof zich bijzonder goed tot het veranderen van
woorden leende.
En ook de gewoonte der adoptie kan men tot de bijzonderheden der algemeene cultuurgeschiedenis brengen, te meer,
wijl deze gewoonte in verband stond met een religieus gevoel.
De erflater dacht er wel in de eerste plaats aan om een bepaalde persoon met zijn goed te bevoordeelen, maar hij was
er ook op gesteld, dat zijn graf werd verzorgd door iemand,
hem genegen. Waren zijn zoons nog in leven geweest, dan
had op hen de plicht gerust om voor het graf te zorgen,
en voor hun vader en diens voorvaders de vrome gebruiken te verrichten. Nu hij geen zoons heeft, zoekt hij voor
die zorgen iemand, dien hij vertrouwen kan en lief heeft, vooral
zoo hij met zijn familieden in onmin is en ongaarne hèn op
zijn graf laat offeren. En het is dan ook zijn eigen belang
om het recht van den geadopteerde met de meeste zorgvuldigheid te verzekeren. De aangenomene wordt geheel lid
van het nieuwe gezin en treedt geheel in de rechten van
den wettigen zoon, en verliest zelfs zijn eigen bloedfamilie,
zoodat hij van deze niet kan erven, tenzij hij wordt teruggeadopteerd. 2)
Deze punten uit het Attische erfrecht kan men van belang
achten voor een ieder, die in de algemeene beschavingsgeschiedenis smaak heeft. Andere bijzonderheden gaan den
historicus van het recht aan, maar zooals ik zei, zorgt Isaeus
voor den gewonen man vooral, doordat hij hem met tooneelen
uit het Atheensche familieleven in aanraking brengt. Men
i) Dit blijkt uit Oratie i.
z) Oratie 9 § 33•
,
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kan Isaeus beschouwen als een bron voor realistische antieke
vertellingen, en - enkele - zijner verhalen wil ik laten zien.
Een Atheensche heer, Eponymus van naam, had twee zoons
en twee dochters, en bovendien een ouden en trouwen vriend,
een zekeren Menecles. De vader sterft, de zoons nemen het
vermogen over en zorgen voor hun zusters. De oudste wordt
spoedig- uitgehuwd met een bruidschat van twintig minen ; de
tweede is vooreerst nog te jong om te trouwen. Maar als
ook zij huwbaar is, wil het toeval, dat Menecles' vrouw sterft.
Na eenigen tijd komt deze weduwnaar tot de broeders en
vraagt hun zuster ten huwlijk. En de broeders, wijl Menecles
toch een vriend van hun vader was geweest en altijd een
braaf man, maken geen bezwaar. Menecles krijgt het meisje
tot vrouw en twintig minen als bruidschat er bij.
De meisjes waren dus goed verzorgd, de broeders hebben
de handen vrij, en zij besluiten met den dapperen Iphicrates
een tocht naar Thracië meê te maken. Zij gedragen zich goed,
leggen wat over, en keeren na eenige jaren terug. Hun oudste
zuster vinden zij als moeder van twee kinderen, doch de
jongste zonder gezin. Hen zelf ergert dat niet, doch de brave
Menecles voelt zich bezwaard. Hij gaat naar de broeders, en
vertelt niets dan goeds van zijn vrouw, maar het spijt hem
dat er geen kinderen zijn, en hij is te oud om er nog op te
hopen. Nu vindt hij het een al te hard lot voor zijn vrouw, een
al te slecht loon voor haar deugden, dat zij kinderloos naast
hem oud moet worden, en dus vraagt hij aan de broeders
haar aan een ander uit te huwen. De jonge mannen hebben
er niets tegen ; de zuster zelf wil eerst volstrekt niet, maar
zij laat zich eindelijk overhalen. Menecles _ geeft bruidschat,
kleeren en sieraden terug en zij huwt een ander. Maar nu
is Menecles nog altijd zonder zoon en hij moet toch iemand
hebben, die in den ouden dag voor hem zorgen zal en hem
begraven en alle gebruiken . verrichten. Zijn eigen broeder
heeft maar één zoon, en dien wil hij hem niet ontnemen.
Daarom komt hij na eenige jaren weer bij zijn jonge vrienden
aankloppen, en stelt hen voor dat een van beiden zich zal laten
adopteeren. De broeders geven hem groot gelijk, en daar de
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eene op reis moet, komt de eer zonder discussie aan den
ander.
Menecles vat de adoptie ernstig op ; hij laat geen enkele der
noodige formaliteiten achterwege : overal, waar hét moet, doet
hij den jongen man als zoon inschrijven. Hij is, hoewel reeds
niet jong meer, nog volkomen gezond van lijf en geest, en
niemand mag een gegronde aanmerking op zijn daad maken.
Zoo lang hij nog leeft, en dat is nog wel twee-en-twintig jaar,
zijn vader en aangenomen zoon in de beste verstandhouding,
en Menecles heeft geen oogenblik berouw.
Maar hij sterft eindelijk en nu komen er moeilijkheden.
Menecles' broeder betwist de geldigheid der adoptie, en eischt
voor zich zelf de erfenis op. Menecles, beweert hij, was niet
flink van hoofd meer, en hij heeft zich door zijn voormalige
vrouw laten bepraten om haar broeder te adopteeren. In
waarheid echter is de zaak deze : de oom heeft het nooit
goed kunnen zetten, dat Menecles iemand heeft aangenomen.
Daarom maakte hij hem bij zijn leven het reeds lastig, en wil hij
hem na zijn dood zijn zoon nog ontnemen. De bewering over
den invloed der vrouw lijkt eenvoudig naar niets. Toen
Menecles over adoptie dacht, had deze vrouw uit haar tweede.
huwlijk reeds twee zoons, en natuurlijk ware een van dezen
aan hem opgedrongen, zoo zij iets aangeraden had. Doch de
oom was nu eenmaal boos en is het nog. En het gekste is,
vroeger toen er gekibbel met Menecles was ontstaan en de
zaak door scheidsrechters bijgelegd, heeft de oom den verzoeningseed aan den geadopteerden zoon gedaan, en dus zelf
hem als zoodanig erkend. Maar toch gaat zijn vijandschap
nog z66 ver, dat hij thans zijn broeder wil berooven van hem,
die naar recht en billijkheid als de zoon is aangewezen, en
in vriendschap voor het graf zorgen zal. i)
Hier nu heeft men wel met een onaangenamen broeder te
maken, doch over het geheel is het een lieve familie. Een
groot familieschandaal echter, een waren pot-bouille, leeren
wij uit een andere oratie kennen.
i) Oratie

2.
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Euctemon had in den eersten tijd van zijn zes-en-negentig-jarig
leven grooten voorspoed ; hij was rijk, had vrouw en kinderen
en stond in hoog aanzien. Maar in zijn ouderdom trof hem
geen gering onheil, dat gansch zijn huis bezoedelde, veel geld
verloren deed gaan, en hem met zijn naaste bloedverwanten
in twist bracht.
Een vrijgelaten vrouw, vroeger een slavin, bewoonde in den
Piraeus een huis van hem., en leefde daar als koppelaarster.
Een der vrouwen van het huis, Alce geheeten, bij het
Atheensche publiek wel bekend, woonde geruimen tijd daar,
en kende onder anderen een zekeren Dion, een vrijgelatene
bij wien zij kinderen had naar haar voorgeven, en die althans
door Dion als de zijne werden opgevoed. Maar Alce werd
ouder en kon daar niet meer blijven ; Dion moest om een
misdrijf de stad uit wijken, en toen bracht Euctemon, onder
haar invloed geraakt, de vrouw naar Athene, waar zij opzichteres van een ander eigendom van hem werd. Dikwijls nu
ging de oude man daarheen ; hij at zelfs wel samen met de
slavin, terwijl hij zijn eigen vrouw en kinderen alleen liet.
Natuurlijk was het gezin zeer ontstemd over dit gedrag, maar
Euctemon stoorde zich niets aan hun misnoegdheid, en eindelijk ging hij geheel bij Alce inwonen en deed alles wat zij
goed vond. Zoo zeer had de slavin den grijsaard in haar
macht, dat zij hem bewoog den oudsten van Dion's beide
zoons als zijn eigenen bij het bestuur van zijn stam te doen
inschrijven. Doch hiertegen verzetten zich zoowel Philoctemon,
Euctemon's zoon, als het bestuur zelf. De oude man wordt
toornig op zijn zoon om dezen tegenstand, hij wil zich wreken,
zijn eigen vrouw verstooten, en een andere huwen om nog
kinderen te krijgen en zoo Philoctemon . in zijn erfdeel te
schaden. Nu komt er verwarring onder de familieleden ; zij
weten zeer goed, dat Euctemon te oud is om nog kinderen te
verwekken, maar zij weten het ook : als hij opnieuw huwt, dan
zullen er wel op de een of andere wijze kinderen voor den
dag komen die de zijnen heeten, en dan is er een zee van
onzekerheid, ergernis en twist. Daarom overreden zij Philoctemon, dat hij den ouden man zijn zin geeft, en hem dien
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eenen knaap als zoon erkennen laat. Philoctemon buigt voor
de omstandigheden, en nauwelijks heeft Euctemon zijn wensch
vervuld gezien of hij laat het voorgenomen huwelijk varen,
en de zaak gaat niet verder, dan dat ten onrechte een knaap
in het geslacht is ingevoerd.
Maar Euctemon blijft lang leven en er geschiedt meer
knoeierij. Eerst sterft Philoctemon, die zijn neef Chaerestratus
bij testament adopteerde en tot erfgenaam maakte. Vele jaren
daarna schrijft Euctemon een testament, verklaart daarin Alce's
zoon voor den zijne, en deponeert het stuk bij een vriend.
Doch twee verwanten misbruiken zijn zwakte. Zij overreden
hem, dat het testament voor Alce's kinderen niet voordeelig
is ; als hij zijn onroerende goederen bij testament verdeelt,
kan men later het recht van den knaap betwisten, want vele
getuigen zijn er om te bewijzen, hoe het is met de huizen,
de gronden, de schepen, de uitgeleende kapitalen, maar als hij
vooral geld nalaat, dan kunnen de knapen beter aan een deel
komen.
Dit zeggen zij en Euctemon gelooft hen ; hij herroept zijn
testament en verkoopt het grootste deel van zijn bezittingen.
Nu beproeven de neven een tweeden stap. Zij laten Alce's
beide zoons als aangenomen kinderen uit Eucternon's geslacht
inschrijven, en geven zich zelf als hun voogden op, om zoodoende zelf de renten van het geld in handen te krijgen. En
bijna was deze streek gelukt, maar juist bij tijds nog wordt
de magistraat gewaarschuwd.
Eindelijk sterft de stokoude man, en zonder dralen maken
de neven van de gelegenheid gebruik. Zij verbieden de slaven
van het huis om Euctemon's dood aan zijn vrouw en dochters
te berichten, en geholpen door Alce, brengen zij, terwijl het
lijk nauwelijks koud is, al het geld naar een aangrenzend
huis, door een hunner gehuurd. Als de nabestaanden van
anderen Euctemon's dood vernemen en naar het huis komen,
sluiten de dieven de deur, niet voor den avond mogen de
vrouwen binnen gaan : zij vinden den doode nog daar, doch
het gansche huis leeggedragen.
Zoo hebben de dieven ten deele hun zin, maar zij zijn nog
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niet tevreden. De wettige erfgenaam is Philoctemon's aangenomen zoon, Chaerestratus, doch de neven betwisten zijn
aanspraak. Zij treden op voor de vermeende rechten van
Alce's kinderen, en verklaren hen voor Euctemon's aangenomen zoons. En deze verklaring voert tot de procedure,
waarbij de gansche hier berichte knoeierij aan het licht komt. 1)
In het familieschandaal van Euctemon ontstaan twist en
verwarring door opzetlijke intrige. Doch door de meer gebrekkige bewijsmiddelen van den ouden tijd was het menigmaal moeilijk een zaak te ontwarren, als een erflater in den
vreemde had geleefd, daar gestorven was en de erfgenamen
in Athene woonden. Dat dan ook de kans voor bedriegers
schoon was, is duidelijk, en de kwestie werd daardoor niet
eenvoudiger.
Een zekere Nicostratus is in Phenicië 2) gestorven, en zijn
geld, twee talenten, behoorlijk naar Athene overgebracht.
Maar wie heeft er recht op ? De naaste verwanten zijn twee
neven, die op grond van de familiebetrekking toewijzing der
erfenis aanvragen. Maar zoo gemakkelijk krijgen zij hun zin
niet. Hoe zal men bewijzen, wat er daar zoover weg gebeurd is ? Getuigen zijn niet te vinden, men kan de tegenpartij niet met getuigenbewijs weerleggen : allen die het weten
konden zijn in Phenicië en blijven daar. En dat begrijpen
verscheidenen te Athene. Nauwlijks is het geld in de hoofdstad aangekomen, of een aantal Atheners gaan in den rouw,
en allen zijn zij er zeker van, dat Nicostratus na-familie van
hen was. De een noemt zich een neef, de ander universeel
erfgenaam bij testamentaire beschikking. Maar deze twee
kunnen hun recht niet bewijzen, en zien spoedig van de zaak
af. Een derde brengt een jongetje van drie jaar bij den
archont, en dat moet een aangenomen zoon van Nicostratus
zijn, terwijl deze in geen elf jaar te Athene was geweest.
Weer anderen maken hem tot een vrijgelatene van zich zelf.
En eindelijk komt Chariades, en wil het kind van een hetaere
I)
2)

Oratie 6.
Te Ace, volgens. conjectuur van Valckenaer en Scheibe.
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voor Nicostratus' zoon laten doorgaan. Maar als hij ziet dat
het zoo niet kan, legt hij het anders aan, en laat een testament zien, waarbij hij zelf tot universeel erfgenaam is benoemd.
Nu is dit wel wat bar. Er wordt met testamenten toch
al zooveel geknoeid, en wat zal men van die getuigen in
Phenicië gelooven ? Ja, als Chariades nu nog een bijzonder
goed vriend van Nicostratus was geweest, dan kon men nog
wel niet het testament onbepaald vertrouwen, maar was er
toch eenige grond van waarschijnlijkheid, want het is meer
voorgekomen, dat iemand zijn vrienden boven zijn verwanten
voortrok. Maar geen der pretendenten was een groote vriend
van Nicostratus. Ook Chariades niet, die het meest aandringt
op zijn vriendschap en al te ver gaat. Hij zou de aangenomen zoon zijn, maar toen het lijk was overgebracht, dacht
hij er niet aan om het te begraven of te verbranden of de
beenderen te verzamelen. Dat liet hij aan anderen over,
maar erven, dat wil hij wèl. En om het den naasten verwanten lastig te maken, knoeit hij ook nog- met den naam
van den erflater. Hij beweert, dat de neven Nicostratus'
vadersnaam verkeerd hebben opgegeven, en zij geen verwanten zijn van den Nicostratus, die het geld naliet. Maar
met die streek wil hij alleen verwarring in de zaak brengen,
en de rechters bewegen om de aanspraak der verwantschap
geheel te verwerpen. i)
Met deze en diergelijke familiegeschiedenissen brengt Isaeus
ons in kennis, en de lezer ziet zelf, dat de oraties op een
zekere manier als realistische schetsen over het Atheensche
burgerlijke leven te beschouwen zijn.
IV.
In deze schetsen vinden wij eenige vergoeding voor het
ontbreken van politiek leven in Isaeus' werken. Maar vooral
is hij belangwekkend, omdat hij een type van geest en neiging
is, en zijn oraties ons dat type doen kennen. Reeds werd
i) Oratie 3.
'7
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gezegd, dat Isaeus vooral het naakte en droge juridische
betoog lief heeft, en thans zal ik nagaan, hoe deze passie
voor betoogen zich in zijn werk openbaart. Wij zullen dit
beter inzien, indien wij Isaeus naast Lysias plaatsen en
onderzoeken, hoe deze artistieke pleiter zijn hoorders tracht
te overreden.
Een groote deugd van Lysias' betoogen is, dat hij door
zijn dramatische voordracht u de argumenteering gemakkelijk
doet volgen. Hij brengt u in kennis met een groot aantal
feiten en gronden, maar ge gaat zonder moeite met de redeneering mede, wijl de bewijskracht van feiten en gronden
drijft op een strooming van algemeen menschelijk gevoel.
De spreker pleit als een mensch, die zich voor deze gelegenheid op de hoogte van wet en zaak heeft gesteld, maar niet
als een jurist, wien het slechts om wet en zaak te doen is.
Hij reduceert zelfs de wetsuitlegging tot zeer weinig, en verhaalt u liever een feitenverslag dan een voortgezette argument-ontleding.
Ik geef een voorbeeld van ' Lysias' betoogtrant met een
brok uit de beschuldiging van den ontrouwen voogd Diogeiton.
Deze had voor twee pupillen en hun vrij aanzienlijk vermogen
te zorgen, maar als zij volwassen zijn, zegt hij dat al het
geld aan hun opvoeding besteed werd en er niets meer over
is, wat hij wil bewijzen met een gespecificeerde rekening.
Het is over deze rekening dat de aanklager, zwager der
pupillen, de rechtbank inlicht.
»Ik vraag u daarom, o mannen rechters, wèl op de rekening en verantwoording te letten, opdat ge de jonge mannen
om hun onheil beklaagt, doch hem-daar aller burgers toorn
waardig keurt. Want z66 zeer zal Diogeiton alle menschen
verdacht maken, dat levenden zoowel als dooden liever hun
vijanden dan hun verwanten vertrouwen zullen. Want een
deel van het vermogen heeft hij geloochend, een ander deel
erkende hij ten slotte, en voor de uitgaven voor twee knapen
en hun zuster durft hij voor acht jaren zeven talenten en
achtduizend drachmen opgeven. En z66 onbeschaamd was hij,
toen hij al dat geld niet verantwoorden kon, bracht hij voor
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de kost van twee knapen en één meisje vijf obolen per dag
in rekening, en schoeisel en wollen kleeren en haarsnijden had
hij niet per maand of per jaar opgeteekend, maar dat alles te
saam over den ganschen tijd op meer dan een talent aangeslagen. Voor het graf van den vader gaf hij niet meer dan
vijf-en-twintig minen uit, maar hij stelde dat op vijf duizend
drachmen, en schreef daarvan de helft voor zich zelf op, de
andere helft voor de kinderen. Bij het Dionysische feest, o
mannen rechters, want dat moogt ge waarlijk ook wel
hooren , kocht hij een lam van zeventien drachmen, en zelfs
daarvan moesten de knapen de helft dragen. En dat maakte
ons haast het meeste boos, want vaak bij groote verliezen
ergeren kleinigheden de benadeelden niet minder ; want maar
al te zeer toonen zij de snoodheid der misdadigers. Voor de
andere feesten en offers schreef hij hun meer dan vierduizend
drachmen op, en zoo nog veel andere dingen, die hij naar
hun fortuin berekende, als ware hij daarom tot voogd benoemd,
dat hij den knapen cijfers in plaats van geld zou toonen en
hen van rijk arm maken, en hij hun tegen een vijand des
vaders beschermen zou, maar zelf hun het vaderlijk vermogen
ontrooven. En toch, zoo hij als voogd zijn plicht had willen
doen, dan had hij, volgens de wetten op de voogdij, geldend
zoowel voor arme als voor rijke voogden, dan had hij nog
zonder omslag het geld kunnen uitzetten, of er land voor
koopen en van de opbrengst de kinderen groot brengen. Op
beide manieren had hij zijn plicht gedaan, en nog waren de
knapen zoo goed als iemand te Athene rijke lieden geworden.
Maar nooit is hij van zins geweest het geld uit te zetten,
doch veel liever hield hij het in zijn hand, als ware zijn snoodheid rechtmatige erfgenaam van het goed des dooden. En
: hij moest met
wat het ergst van alles is, o rechters
Alexis, den zoon van Aristodicus, een trireem uitrusten, en
naar zijn beweren, daarvoor acht en veertig minen bijdragen ; welnu, de helft daarvan schreef hij voor de veezen op,
die de staat niet alleen in hun minderjarigheid van alle belasting vrijstelt, maar zelfs als zij meerderjarig zijn geworden een
jaar lang van alle bijdragen ontheft. Doch deze grootvader
--
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ontneemt tegen de wetten de helft der hem opgelegde uitrusting. aan zijn eigen kleinkinderen. Eens ook stuurde hij
een vrachtschip met twee talenten lading naar de Adriatische
zee, en toen het zou uitvaren, zei hij tot hun moeder, het ging
voor rekening der knapen, maar het kwam behouden thuis
met dubbele vracht, en nu was de waar in eens van hem.
Zeer zeker, als hij geld uitgeeft en het verlies voor hen opschrijft
maar de winst zelf opsteekt, dan kan hij licht veel onkosten
opschrijven en zonder moeite van andrer geld zelf rijk worden.
Alles afzonderlijk nu op te sommen, o rechters, dat duurde
te lang ; maar toen ik met moeite de rekening van hem
gekregen had, ging ik met getuigen naar Aristodicus, den
broeder van Alexis (want deze zelf leefde niet meer) en vroeg
of hij nog de opgave had van die uitrusting. Ja, zei hij, en
bij hem aan huis bevonden wij, dat Diogeiton vier-en-twintig
minen had bijgedragen in het schip. Maar hij-daar had
acht-en-veertig minen voor de uitgave opgegeven, zoodat
door het halve aandeel der knapen de onkosten er geheel
uitgehaald waren. En wat zal hij wel in die dingen gedaan
hebben, waar hij zelf alleen van wist, die hij zonder getuigen
uitvoerde, als hij, waar anderen meededen en inlichting geven
konden, met list en bedrog zijn eigen kleinderen voor vieren-twintig minen durfde schaden ? i)
Op die wijze richt Lysias een pleidooi in, en ik herhaal,
hij maakt het zijn publiek gemakkelijk. Door dat hij Diogeiton's
houding dramatiseert, geeft hij aan gevoel en verbeelding een
steunpunt, waaraan ook de redeneering verbonden is, terwijl
deze laatste geheel met den drang der feiten medegaat. Uitweiding van argument is er weinig; de wet wordt terloops
vermeld en niet uitgeplozen. En dit alles te saam heeft het
gevolg, dat de rechters zonder moeite volgen kunnen en na afloop
een helderen indruk van des sprekers opvatting hebben. Gelijk
de spreker optreedt als gewoon mensch, zoo ook stelt hij aan de
rechters geen hoogere eischen van wetskennis en juridisch doorzicht dan ook van een gewoon burgerlijk verstand te wachten is.
r) Lysias, Oratie 32, tegen Diogiton.
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Laat ons nu hier naast een brok van Isaeus plaatsen, en
het verschil wordt zeer treffend.
„Mannen rechters, Pyrrhus, mijn moeders broeder, had
geen wettige kinderen, en nam Endius, mijn broeder, als
zoon aan, die het goed erfde en daarna meer dan twintig
jaar leefde, en in al dien tijd bezat hij de erfenis zonder dat
iemand er aanspraak op maakte of ze hem in rechten
betwistte. Doch nu mijn broeder onlangs gestorven is, komt
Phile, met voorbijgaan van den naasten erfgenaam, en
beweert een wettige dochter van onzen oom te zijn, en haar
echtgenoot Xenocles Coprius stelt een eisch in om de nalatenschap van Pyrrhus, die reeds meer dan twintig jaar dood
is, en geeft ze aan op een waarde van drie talenten. Toen
nu onze moeder, Pyrrhus' zuster, dezen eisch betwistte,
waagde de echtgenoot der de erfenis opeischende vrouw
onder eede te verklaren, dat haars broeders nalatenschap
niet aan mijn moeder toewijsbaar was, daar er een wettige
dochter van Pyrrhus leefde, aan wie de nalatenschap van
den aanvang af toekwam. Doch wij verzetten ons, en hem,
die dat zoo onder eede durfde verklaren brachten wij voor
u ; wij bewezen dat hij klaarblijkelijk valschelijk zijn verklaring
had afgelegd, en wonnen bij u een aanklacht wegens meineed;
en dien Nicodemus daar toonden wij voor dezelfde rechters
in al de onbeschaamdheid van zijn getuigenis, daar hij gewaagd
had te verklaren, dat hij zijn dochter aan onzen oom had
verloofd om diens wettige vrouw te zijn. Dat nu ook bij
het eerste proces zijn getuigenis valsch bleek te zijn, bewijst
de toen op meineed betrapte getuige ten duidelijkste. Want
als de eerste toen reeds niet geschenen had valschlijk te
getuigen, dan ware de ander aan de aanklacht wegens meineed
ontkomen, en als erfgenaam van mijn oom ware de volgens
verklaring echte dochter, en niet onze moeder aangewezen.
Maar nu de eerste getuige meineedig is verklaard, en de
erfenis aan de zich noemende dochter van Pyrrhus ontzegd
is, is het wel zeer noodwendig, dat ook zin getuigenis
meineed is. Want over dezelfde zaak liep het proces, waarbij
de eerste getuige wegens meineed veroordeeld was, namelijk
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of de vrouw, die de nalatenschap opeischte, uit een wettige
vrouw,. dan wel uit een hetaere mijn oom geboren was ; gij
zult dat zelf inzien, als ge ons getuigenis hoort en de zijne
en de als meineed uitgemaakte beëedigde verklaring. Neem
de verklaringen en lees ze hun voor ... .
„Dat toen reeds terstond Nicodemus valschlijk scheen
getuigd te hebben, werd toen reeds aan allen bewezen ; thans
betaamt het, dat ook ten aanhoore van u, die over deze zaak
juist vonnis zult wijzen, zijn getuigenis weerlegd wordt. Vooreerst nu wil ik wel van hem vernemen, met welke bruidschat
de getuige beweert zijn zuster aan den eigenaar van drie
talenten vermogen uitgehuwd te hebben ; vervolgens of deze
wettig verloofde vrouw haar man bij zijn leven of na zijn
dood het huis verliet, 'en van wien hij-daar zijn zusters bruidschat terugkreeg na den dood van hem aan wien hij getuigd
heeft haar verloofd te hebben, of, als hij ze niet terugkreeg,
welk proces voor onderhoud of om de bruidschat zelve hij
den bezitter der erfenis heeft aangedaan, en of hij bij geval
in al dien tijd in iemands tegenwoordigheid den erfgenaam
over zijn zusters bruidschat heeft aangesproken. Daarover
zou ik gaarne van hem hooren, waarom toen niets daarvan
geschied is ten aanzien dier naar hij getuigd heeft
wettig verloofde vrouw, en bovendien of ook een ander zijn
zuster als wettig verloofde vrouw had, hetzij een van die
haar hadden, vddr onze oom haar kende, of zoovelen bij haar
kwamen toen hij haar reeds kende, of die later, na zijn dood,
bij haar kwamen, want klaarblijkelijk zal haar broeder op
dezelfde wijze ;aan al haar kennissen haar hebben uitgehuwd."
Nu kies ik zeker Isaeus in een van zijn minst genietbare
brokken, en heb ik hem in 't minst niet geflatteerd, maar
het is mij te doen om den grondtrek van zijn karakter als
pleiter scherp te doen uitkomen, en als zoodanig bewijst dit
citaat, vooral bij vergelijking niet Lysias, goede diensten.
Terwijl Lysias de hoorders helpt, verlangt Isaeus dat men
hem met de grootste aandacht volgt om de bewijswaarde van
zijn argumenteering. Hij boeit niet door dramatiek en gemak
van voordracht; hij maakt niet door de kunst zelve van aan-
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schouwelijk voorstellen de strekking van het betoog tastbaar;
hij steunt op niets anders dan op zijn redeneering. Let op
hoe overdreven, hoe zeer tot zijn eigen nadeel, hij in zijn
argumentatief streven gepassioneerd is. Wanneer hij eenmaal had gezegd, dat Phile beweerde de echte dochter
te zijn, maar waarschijnlijk een hetxrenkind was ; dat Xenocles voor haar was opgetreden met een valsche verklaring
en daarom veroordeeld, en ook Nicodemus' getuigenis
toen reeds verdacht scheen, had hij voortaan deze personen met hun naam kunnen aanwijzen, aannemend dat
de hoorders nu wel wisten, wat hij hen van Phile, van Xenocles en van Nicodemus wilde doen denken, en zeker hadden
de hoorders z66 genoeg gehad om den toestand te begrijpen.
Maar Isaeus is daarmee niet tevreden. Voor hem zijn de
personen enkel termen in het argument, en moet hij telkens en
telkens de waarde van iederen term nauwkeurig opgeven.
Daarom is Phile steeds »de vrouw, die volgens de verklaring
een wettige dochter zou zijn", of »de vrouw, die de erfenis
opeischt ;" Xenocles steeds de op meineed betrapte, en Nicodemus de man die een bedenklijk getuigenis gaf. Isaeus
onderstelt te weinig van het begrip der hoorders, en eischt
te veel van hun aandacht. Hij gelooft niet, dat zij een bedoeling zullen doorzien en vasthouden en hij legt zijn meening
met een uitvoerigheid uiteen, die zeer vermoeiend is. Vermoeiend van uitvoerigheid is ook het bewijs, dat Nicodemus
door de veroordeeling van Xenocles in verdenking komt.
Genoeg ware geweest te zeggen : zij beiden getuigden in
dezelfde zaak hetzelfde ; de eene verklaring was valsch, dus
ook de andere. Maar Isaeus moest deze stelling uitpluizen,
en ik zeg nogmaals, dat hij zoodoende bij zijn hoorders te
weinig begrip en te veel aandacht onderstelt. Lysias doet
geheel anders. In het aangehaalde citaat zegt hij : minderjarigen zijn vrij van belasting, en ook in het eerste jaar van
hun meerderjarigheid zijn zij vrij. Maar hij zegt niet, gelijk
wij van Isaeus zouden verwachten : de wet nu beveelt dat
minderjarigen geen belasting zullen opbrengen en zoover gaat
zij in haar zorg voor ontheffing van lasten voor jonge lieden,
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dat terwijl alle volwassen burgers anders moeten bijdragen,
zij hen die in het eerste jaar van hun meerderjarigheid, van
allen last ontheft. Is het dan niet zeer onbeschaamd van
Diogiton, dat hij de knapen, zijn eigen kleinzoons en pupillen,
ook als zij niet eenmaal meerderjarig zijn, laat deelnemen aan
onkosten aan hemzelf als Atheensch burger opgelegd?
Dat deze abstract-argumentatieve trant Isaeus' werk vermoeiend en droog maakt, is duidelijk ; maar ook benadeelt
hij door zijn uitpluizerij het vertrouwen door den hoorder in
hem gesteld. Men gaat denken, dat hij bij gebrek aan treffende gronden van zwakke argumenten méér wil maken dan
zij waard zijn ; men gaat denken dat hij de deugd van zijn
cliënt en de schuld der tegenpartij veel sterker wil voorstellen
dan zij verdienen.
Inderdaad was het dan ook een gangbaar oordeel in de
oudheid, dat Isaeus het goed recht ook eener sterke zaak in
verdenking wist te brengen, terwijl Lysias zelfs een zwakken
cliënt als de rechtvaardigheid zelve kon voorstellen. Ik
voor mij aanvaard dit oordeel liever in zijn toepassing op
Isaeus, dan op Lysias. Want zelfs al slaagde Lysias er in
iemand met meer deugdvertoon te doen optreden dan hem
toekwam, deze houding was niet het eenige, waarmede de
rechters te rade gingen. Niet slechts hoorden zij toch de
tegenpartij, maar ook de oratie van Lysias' cliënt bevatte
méér dan een artistieke schoonwasscherij. Er waren feiten van
wet en getuigen, en er was ook redeneering. Maar wat Isaeus
aangaat, kan ik mij van menige oratie goed begrijpen, hoe
men achterdochtig werd door zóóveel betoog over zulk een
eenvoudige zaak ; van menig argument ook moest men wel
denken, dat de spreker de rechtbank doof en suf wou praten
om minder stevige gronden er door te smokkelen.
De oratie over Menecles' nalatenschap, waarvan ik reeds
het familiedrama verhaalde, geeft ons een voorbeeld van
Isaeus' te ver gedreven pleitzucht. Men begrijpt niet, hoe
de aanklager zijn beschuldiging durfde indienen, waar hij zoozeer alles tegen had ; men begrijpt niet dat de spreker zooveel
vertellen moest, waar zijn recht z66 evident was. De booze
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oom heeft eigenlijk maar één houvast, en deze is de bewering,
dat Menecles door den invloed van zijn voormalige vrouw
tot de adoptie overging. Maar deze houvast wordt al zeer
zwak door de omstandigheid, dat deze vrouw zelf kinderen
had en toch haar broeder en niet een harer zoons zou opgedrongen hebben. En meer recht kunnen wij bij eden aanklager
niet ontdekken. Toch houdt de beschuldigde een uitvoerige
verdediging. Hij doet een uitgebreid verhaal over de familieverhoudingen wat ik niet betreur, want in dit verhaal heeft
Isaeus Lysias de kunst afgekeken en zeer goed het êthos, den
type van brave burgerlieden weten te treffen en, houdt
voorts een langdurig betoog over de rechtsgronden. Hij toont,
dat Menecles niemand uit zijn eigen familie had kunnen aannemen, en zegt zeer terecht, dat de aanklager dus eigenlijk
aan Menecles het recht van adoptie geheel ontzegt.
Deze opmerking is zeer juist, en een pleiter als Lysias,
kunnen wij ons verbeelden, zou het bij die opmerking hebben
gelaten ; zij is op zichzelve waar en zwaar genoeg. Doch
Isaeus ziet er heil in het gewicht zijner conclusie in den breede
te verklaren, in plaats den hoorder het uit zich zelf te laten
gevoelen.
»Zoo dan komt het uit dat gene. niet, wijl Menecles zijn
zoon niet aannam, hem berispt, doch dat hij iemand adopteerde en niet kinderloos stierf. Dat verwijt hij hem, en doet
daarmede iets, wat zeer afgunstig en niet braaf is. Want terwijl hij zelf kinderen heeft, berispt hij Menecles dat hij zonder
zoon en niet voorspoedig was. Maar toch, bij alle andere
menschen, Hellenen zoowel als barbaren, is deze wet zeer in eere,
de wet der adoptie, en daarom volgen allen ze. Maar mijn oom
daar schaamt zich niet zijn eigen broeder thans van die vrijheid, die van het adopteeren, te berooven, welke nooit iemand,
ook aan gansch buiten zijn verwantschap gelegenen, misgunde.
En ook hij zelf, meen ik, als iemand hem vroeg, wat hij wel
zou doen zoo hetzelfde ongeval hem trof, niet anders zou hij
antwoorden dan dat hij iemand zou aannemen, die hem bij
zijn leven verzorgen en na zijn dood begraven zou, en natuurlijk zou die adoptie volgens dezelfde wet geschieden, als de
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mijne. Was hij zelf dus zonder zoon, hij had er een aangenomen, doch nu Menecles er een aannam, noemt hij hem
zwakhoofdig en onder den invloed eener vrouw. Zijn dat geen
schandelijke woorden ? Veeleer houd ik hem voor zwak van
hoofd om het woord dat hij zegt en de dingen, die hij doet.
Want hij spreekt geheel in tegen de wetten en de billijkheid
en wat hij zelf zou gedaan hebben, en hij schaamt zich niet
de wet over de adoptie voor zichzelf geldig te achten, maar
ze voor zijn broeder, die dezelfde wet gebruikt, van onwaarde
te maken."
Ik verzoek den lezer dit citaat nog eens aandachtig na te
gaan. Vooreerst zal hij dan zien, dat Isaeus zijn redeneering
bijna geheel had kunnen thuis houden. De zede der adoptie
was zeer algemeen in Athene, en het wettig voorschrift liet
geen enkelen twijfel aangaande het recht der zede over. Maar
Isaeus laat het er niet bij om dit te contstateeren ; hij moet
zijn conclusie tot een berg van aanklacht ophoopen. Nooit
heeft iemand het een ander misgund, als deze een jongeren
adopteerde, en dus is de oom al zeer snood met zijn aanklacht. Maar er is méér : de oom zelf zou ook geadopteerd
hebben, zoo het noodig ware geweest. En dit zou werkt
Isaeus om tot een werkelijk geschied feit, zoodat de oom
ten slotte omgetooverd wordt tot een snoodaard, die een
ander kwalijk neemt, wat hij zelf, niet eenmaal alleen zou
doen, doch inderdaad doet.
Zulk redeneeren is inderdaad niet geschikt om den pleiter
het vertrouwen van den hoorder te doen winnen. En verderop
zal het Isaeus niet gelukt zijn een zekere verdenking weg te
nemen, ook al had hij volkomen gelijk in zijn zaak. Het is
natuurlijk goed, dat de spreker verklaart er geen geldelijk voordeel bij te hebben, zoo hij gelijk krijgt, maar ook hier worden
meer woorden gebruikt dan noodig was, in aanmerking genomen, dat de rechtskwestie, naar Isaeus' eigen voorstelling,
zoo dood eenvoudig was. Wat geeft het hem of hij den oom
ook op alle wijzen als den slechtste aller menschen voorstelt?
Weinig wint hij er bij, dunkt me, en wederom zal hij de
rechters hebben doen twijfelen, of er niet méér achter
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stak, nu de pleiter zijn uiterste best doet om zijn tegenpartij
zwart te maken. Zeker doet het ter zake, dat de oom vroeger den
geadopteerden zoon als zoodanig erkend heeft, maar waarom
dan weer, als het recht van den spreker zoo sterk is, waarom
dan weder in de peroratie zulk een dringende bede, alsof de
rechters een groote gunst zouden bewijzen, zoo zij hem in
het gelijk stellen?
De zaak is niet, dat Isaeus elementen in zijn redeneering
brengt, die hij had moeten weglaten, maar dat hij het niet
laten kan uit te pluizen, en de argumenten voor meer uit te
geven dan zij waard zijn. Dat hij daarbij zelfs wel een beetje
knoeit, bleek reeds, en zal ik nog met een ander geval toonen.
Cleonymus heeft bij testament niet zijn naaste neven, doch
verwanten in verderen graad erfgenaam gemaakt. De eersten
betwisten echter de geldigheid, niet de echtheid der beschikking, daar zij meenen te kunnen bewijzen, dat Cleonymus vóór
zijn dood zijn testament ten hunnen gunste heeft willen veranderen, doch daarin door de beschreven erfgenamen verhinderd is. Na mededeeling van feiten en gronden komt de volgende beschouwing.
Het behoort nu, o mannen, èn om de verwantschap èn
om de ware toedracht der zaak, gelijk ge ook pleegt te doen,
dat ge het recht van het bloed boven dat van het testament
stelt. Want de verwantschap van het bloed kent ge allen, en
het is niet mogelijk u daarin te bedriegen, doch velen kwamen
met vervalschte testamenten aan, die deels gansch niet echt
waren, deels niet met volle verstand opgemaakt. Onze verwantschap nu en vriendschappelijke verhouding tot Cleonymus,
waarop wij ons beroepen, kent gij allen, doch van het
testament, waarop zij-daar bouwen om u te bedriegen, weet
niemand of het geldig is. Bovendien wordt onze verwantschap ook door de tegenpartij erkend, het testament echter
door ons betwist : want die menschen hebben Cleonymus belet
het te herroepen. Zoodat, o mannen, het u veeleer betaamt
op het van weerszijden erkende bloed af te gaan, dan op een
onrechtvaardig gesteld testament. Bovendien, overweegt, dat
Cleonymus het herriep toen hij bij zinnen was, maar het
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maakte toen hij toornig was en niet goed wist wat hij
deed ; zoodat het wel het ergste van alles zou zijn, indien ge
aan zijn toorn meer waarde gaaft, dan aan zijn kalm beraad."
In deze redeneering nu is niet weinig geknoei, wijl zij
verbergt, hoe niet de echtheid, doch de geldigheid van
het testament betwist wordt. Het is . wel een stokpaardje
van Isaeus, dat men aan testamenten weinig waarde moet
hechten, maar juist hier had hij dit stokpaardje thuis moeten
laten. Ook de pleiters zelf hebben niet beweerd, dat hun
tegenpartij het testament vervalscht heeft, doch betoogden, dat
Cleonymus door hen belet werd om zijn beschikking te herroepen, of liever, om die herroeping officiëel te doen constateeren. En daarmede vervalt de geldigheid der algemeene
stelling van den aanvang voor dit geval. Het zou wel wat
al te erg zijn, als men een testament dat goed en wel bij de
magistraat gedeponeerd was, à priori geldigheid moest ontnemen. Op die wijze toch zou een erflater nooit het in zijn
macht hebben om naar zijn zin over zijn vermogen te beschikken. De regel dus, dat bloedverwantschap een meer
betrouwbaar gegeven is dan een geschreven beschikking, mocht
juist hier niet worden toegepast, waar de erflater alle voorzorgen genomen had. Dat de anderen hem in zijn herroeping
belet hadden, moge waar zijn, doch de algemeene regel gaat
hier niet op. En het is ook geknoei om iets te willen afleiden
uit het feit, dat het testament betwist wordt. Het bloed, zegt
de spreker, is van weerskanten erkend, het testament echter
van één zijde betwist. Alsof het iets bewees, dat iemand iets
betwist. Natuurlijk, indien het betoog over de mislukte
herroeping juist was, kon dit alleen reeds het testament verzwakken, maar het feit van betwisten bewijst niets en toch
wil Isaeus daar nog een argumentje uit slaan.
V.
Isaeus' verliefdheid op wettig argument en uitpluizerij heeft
nog een ander gevolg, dan in het vorige hoofdstuk beschreven
werd, en wederom wordt dit gevolg ons duidelijk wanneer
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wij hem naast Lysias zetten. Het ontbreekt Isaeus geheel
aan humor.
Lysias, om het nog eens * te zeggen, liet zijn cliënt niet
enkel als een wetsverklaarder optreden, die op grond der wet
recht vraagt ; hij geeft hem een rol als mensch en doet de
rechters gevoelen dat zij als mensch met een mensch zijn.
Zoodat Lysias' sprekers zich niet enkel als belichaamde argumentators voordoen, en zij tegenover de rechtbank de beschaafde wellevendheden van welopgevoede menschen in acht
nemen. Zijn cliënten hebben goeden smaak, en het behoort
tot den goeden smaak om voor het humoristische te gevoelen,
vooral wanneer men zelf voor anderen min of meer lachwekkend is. Lysias verstaat uitnemend de kunst om toe te
geven, dat men om hem lachen kan, en zich toch niet
belachelijk te gedragen. Euphiletus, door zijn vrouw bedrogen,
begrijpt volkomen de komedie van zijn geval ; hij verlangt
niet, dat de hoorders voortdurend een ernstig gelegenheidsgezicht trekken, maar draagt zelf de geschiedenis van zijn
ongeluk met eenige vroolijkheid voor. De gebrekkige op
krukken, die voor zijn toelage pleit, weet zeer goed, dat men
om hem lachen kan, en lacht zelf mee.
Dit beminlijke talent zal men bij Isaeus niet vinden.
Zijn ironie, zeldzaam voorkomend, is - log en zwak beiden;
zijn sarcasme is wel eens dreigend, maar niet scherp ; een
enkele maal vertelt hij een komieke episode, doch men merkt
zijn lach niet. En in een zeer belangrijk geval heeft hij geheel
en al voorbijgezien, hoe zijn cliënt niet alleen een onschuldig
doch ook een onnoozel mensch moest schijnen, en de heeren
rechters, met al hun sympathie voor den bedrogene, moeite
moesten hebben zich goed te houden.
Een belangrijke erfenis is verdeeld tusschen eenige zusters
van den overledene en zijn neef Dicaeogenes ; de laatste kreeg
één derde, de zusters deelden de rest, en twaalf jaar lang
bleven de partijen met die boedelscheiding tevreê. Doch na
de Atheensche onlusten van de Dertig en de contra-revolutie
der democraten, denkt Dicaeogenes van den gedrukten toestand der zaken gebruik te kunnen maken en hij komt terug
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op het testament, beweert universeel erfgenaam te zijn, krijgt
bij ongeluk gelijk voor de rechtbank, zet zonder het minste
mededoogen de andere familie uit hun bezittingen, en begaat
allerlei ruwheden tegen zijn neven.
Het karakter van Dicaeogenes was dus ten duidelijkste gebleken. Maar na verloop van tijd worden de neven man, en
gaan hem aantasten. Menexenus beschuldigt Dicaeogenes' getuigen van meineed, en zou zijn zaak gewonnen hebben, had
hij voortgezet. Maar hij trekt zijn aanklacht in, door den
snooden Dicaeogenes omgekocht met de belofte, dat hij zijn
deel krijgen zou, als hij van het procedeeren afzag. Menexenus
bijt toe, Dicaeogones heeft rust, en is gemeen genoeg om aan
Menexenus zijn geld niet te geven. En zoo liepen de neven
er voor de tweede maal in.
Doch nu doen zij een ernstige poging om den snoodaard
geheel uit zijn geld te verjagen : zij eischen op zeer goede
gronden de gansche erfenis op. Wat doet de ander ? Hij zorgt
voor een getuige, die onder eede zijn recht volhoudt. De getuige echter, Leochares van naam, valt door den mand, en
moet als meineedige gestraft worden, terwijl de neven hun
zaak gewonnen hebben. Thans slaan hun vijanden een anderen
toon aan : Leochares smeekt de neven, dat zij niet op hun
recht zullen . staan en hem doen veroordeelen ; Dicaeogenes
belooft twee derden van het goed terug te geven, en Leochares
zal borg zijn. De neven zijn de goedheid zelve, zij stemmen
toe, maar natuurlijk worden zij al weer slachtoffer : Dicaeogenes
geeft het goed niet en Leochares ontkent dat hij borg is.
En het schijnt dat Dicaeogenes er plezier in heeft de neven
te kwellen. In plaats van het goed af te staan, heeft hij het
verkocht, en de neven hebben geen lust de nieuwe bezitters
uit hun huis te verjagen ; want hoe moeten zij hun recht bewijzen ? Door de getuigenis van Dicaeogenes. Maar als deze
ontkent? Dan krijgen zij zelf een proces en waarschijnlijk een
vonnis. Eéns hebben zij het beproefd. Zij hebben Micio uit
zijn huis gezet, toen Dicaeogenes beloofd had, dat hij dezen
kooper niet in zijn bezitting bevestigen zou. Maar wat gebeurt?
Micio - stelt cen actie tegen een der neven in, Dicaeogenes.
,
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wordt tot getuige geroepen, en heeft de onbeschaamdheid te
verklaren, dat het huis in alle recht aan Micio toekomt. Dientengevolge beloopt de neef een boete van niet minder dan
veertig minen. Dit is zoo wat de vierde maal, dat de neven
bedrogen worden.
En Leochares zorgt nog voor een vijfde keer, dat althans
een nicht er onder lijden zal. Een van Dicaeogenes' nichten
is aan Protarchides uitgehuwd, en heeft een huis tot bruidschat mee gekregen. Deze nicht nu heeft ook aanspraak op
de erfenis door haar oom afgestaan. Daarom komt Leochares
bij Protarchides en vraagt of deze hem het huis wil geven,
dan kan dat verrekend worden met de uitbetaling van het
erfdeel, Waarvoor Leochares borg is : hij moet dat geld dan
maar komen halen. Protarchides heeft liever geld dan een huis,
en willigt het verzoek in. Als het huis goed en wel is overgedragen, gaat de echtgenoot naar Leochares en vraagt zijn
geld, maar wie er betaalt, de borg zeker niet, en Protarchides
mag zonder huis en zonder erfdeel weggaan. i)
Nu zijn wij het er allen over eens dat Dicaeogenes en
Leochares gemeene lui zijn, en ook de Atheensche rechters
zullen niet anders geoordeeld hebben. Maar niettegenstaande
dit oordeel is het uitermate komiek, hoe de neven zich voortdurend door hun vijanden laten beetnemen, en voortdurend
slachtoffer van hun onnoozelheid worden. Dicaeogenes en
Leochares, stellen wij ons voor, zijn een paar lustige schavuiten, die hun bedrijf met grappen opvroolijken. Groote goden,
daar dacht nu een der neven, dat hij eindelijk eens een deel
van de erfenis zou machtig worden en een flink huis krijgen.
Maar hoe loopt het af? Niets krijgt hij, en hij mag nog veertig
minen er bij leggen. En de man van de nicht, die een huis
als huwlijksgift krijgt, en dat behoorlijk aan Leochares overdraagt in de hoop het erfdeel van den borg te ontvangen:
maar hij krijgt zijn erfenis niet en is zijn huis kwijt. 't Is
zeker een gemeene streek, maar als grap is zij niet kwaad,
en het zou mij erg verwonderen, als de Atheensche heeren
i) Oratie 5.
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rechters het grappige niet met bijzonderen smaak gesavoureerd
hadden. Isaeus zelf echter merkt niets van den humor. Met
de meeste deftigheid en kalmte verhaalt hij de geschiedenis,
en etaleert hij de onnoozelheid van zijn cliënt naast de sluwheid der tegenpartij. Dat zou Lysias niet overkomen zijn.
Isaeus was niet alleen een man voor Balzac, maar ook een
homme lourd. Het is hem gelukt in eenvoud van dictie Lysias
te volgen, maar niet om het gemak en de gratie in zijn werk
te brengen. De bijzondere figuur van den pleitenden mensch,
gaat bij hem onder in den algemeenen type van den pleiter,
en hij heeft weinig of geen gevoel voor humor. Zelfs in zijn
zinbouw valt een verschil tusschen hem en Lysias waar te
nemen, en een verschil van dien aard, dat Isaeus meer de
man van de berekening, Lysias meer de man van de spontaneiteit schijnt. Want al is het waar, dat Isaeus de bij Lysias
zooveel voorkomende antithese meestal vermijdt wat in zijn
voordeel is , hij heeft daarentegen meer een zekere gewrongenheid van constructie, die zijn stijl verder van den
gewonen spreektrant van gewone beschaafde menschen brengt.
Evenwel, dit laatste onderscheid tusschen beide redenaars
mag voor ons, naar ik meen, niet te zwaar wegen. Men zal
gelijk Dionysius, die
wel een geboren Griek moeten zijn,
het onderscheid noemt , om in kleinigheden van styleering
een scherp verschil te zien. Voor ons is het reeds ruimschoots genoeg, dat Isaeus bij Lysias ten achter staat in
ethos, in humor, en in zijn stijl van argumenteeren, en van
hem afwijkt met een verschil in componeeren, waarom men
hem na Lysias een innovator kan noemen.
VI.
Want in de compositie der oratie is een belangrijk verschil.
Bij Lysias vindt men bijna altijd het zelfde eenvoudige algemeene plan : proloog, verhaal, bewijsgronden, slotwoord,
en wederom kan men in dit plan de bedoeling vinden om den
hoorder te helpen, en den rechter met een gewoon menschenverstand een licht overzienbaar geheel te geven. Maar reeds
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Isocrates maakt in zijn forensische redenarij inbreuk op
dezen eenvoud van samenstelling. In een zijner meest belangrijke pleidooien 1) houdt hij verhaal en bewijs niet gescheiden, doch mengt ze dooreen. En Isaeus, in dit opzicht
zeker leerling van Isocrates, neemt een veel grooter vrijheid
dan de meester zelf, en verbreekt het Lysiaansche schema
geheel. Zijn methode is noch om de deelen der oratie gescheiden te houden, noch om de zaken in chronologische
volgorde te verhalen, doch om overstelpend te betoogen. Hij
grijpt ieder punt aan, zooals het in het betoog het best als
bewijsmiddel op zijn plaats is, en de meeste kracht heeft in
zijn veldtocht. Want inderdaad heeft men in den stijl van
samenstellen wel een der beste bevestigingen van het oordeel
des ouden kriticus, dat Isaeus tegen zijn rechters te velde
trekt. Hij vraagt geen recht meer gelijk Lysias, doch eischt
het, en zal het afdwingen als hij met redeneeren dat doen
kan en het is hem onverschillig of de rechter vonnis geeft
met een helder overzicht der rede in het hoofd, dan wel
enkel met het besef dat een zekere zaak overtuigend bepleit
werd.
Het voorbeeld, waaraan ik deze kwalificeering van den
Isaeïschen stijl in componeeren zal toetsen, kan men ook beschouwen als een staaltje van den rechtstoestand in een tijd,
toen de handteekening niet bestond.
Astyphilus is op een veldtocht in den vreemde gestorven;
de erfenis komt naar verwantschap toe aan zijn halven broeder, doch een neef beweert dat zijn zoon door Astyphilus bij
testament is geadopteerd, en heeft alvast beslag gelegd op
de erfenis, vóór de broeder, die eveneens op een veldtocht
uit was, in Athene terugkwam. De broeder verklaart het
testament voor onecht, en hierover loopt de zaak 2).
De eerste zin der oratie schijnt een geregeld verhaal aan
te vangen.
»Astyphilus, o mannen, de erflater, was mijn broeder uit
i) De Aeginelicus.
Oratie 9.

2)

Ió
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dezelfde moeder ; op een veldtocht nu naar Mytilene kwam
hij om."
Maar het verhaal wordt terstond in den steek gelaten voor
een uiteenzetting van de bedoeling des sprekers.
» Ik zal trachten u te bewijzen, wat ik verklaarde, dat
Astyphilus noch den zoon van hem-daar heeft aangenomen,
noch hem zijn goed geschonken, noch een testament naliet,
noch de erfenis iemand anders dan mij toekomt."
Voor de laatste bewering terstond een argument. De zoogenaamde aangenomen zoon en zijn vader Cleon behooren
door adoptie tot een andere familie, en hebben dus geen
wettige verwantschap meer tot Astyphilus. Cleon kan alleen
zijn recht vinden in een testamentaire beschikking. En voor
de rechtbank zijn aanspraak bevestigd had, heeft hij Astyphilus' goed als het zijne beschouwd, maar den gestorvene niet
de gebruikelijke eer bewezen.
De broeder, na zijn terugkomst, verneemt dit alles en ook
dat het testament aan Astyphilus toegeschreven, gedeponeerd
zou zijn geweest bij Hierocles, hun oom. En Hierocles verklaart inderdaad dit testament van Astyphilus voor zijn tocht
naar Mytilene te hebben ontvangen.
Te bewijzen is nu, dat het testament valsch is.
Vooreerst heeft Astyphilus geen enkele voorzorg genomen om de adoptie onbetwistbaar te maken. Hij heeft niet
zijn verwanten bijeengeroepen, noch de voorzitters van zijn
stam, noch zijn vrienden, om getuigen te zijn van zijn beschikking. En nu zal Cleon wel beweren, dat het niets
bewijst of vele menschen getuigen kunnen niets van Astyphilus'
beschikking af te weten, maar spreker is van andere meening.
De erflater zelf had er belang bij om zijn testament zoo geldig
mogelijk te maken, en Cleon is ook zoo dom niet om het
gewicht van goede getuigen niet te begrijpen. Maar nu kan er
niemand bij geweest zijn, dan enkele halve kennissen. Is dat
te gelooven ?
Dit argument is niet sterk ; liet geeft enkel een vermoeden,
en zoo ook het volgende.
Astyphilus was op vele veldtochten uit geweest, en nooit
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had hij een testament gemaakt. Zou hij nu de toekomst z66
precies gekend hebben, dat hij juist ditmaal zijn dood wel
verwachtte, en daarom testeerde ? Dit is al zeer onwaarschijnlijk.
Maar wat meer zegt : de vaders van Astyphilus en Cleon
leefden in onmin, zelfs gaat het gerucht dat Thudippus, Cleon's
vader, den ander zoo heeft mishandeld, dat hij daardoor
gestorven is. Natuurlijk zal Hiërocles dit niet erkennen. Of
durft hij het wel? Roep hem eens op 1
Natuurlijk ontkent hij. Het behoort bij dezelfde persoon
om het gebeurde te ontkennen, en het niet gebeurde te
bezweren. Maar een feit is dit : toen Euthycrates stierf, heeft
hij zijn verwanten opgedragen te zorgen, dat nooit iemand uit
Thudippus' gezin bij zijn graf kwam. En dat is door een
getuige te bewijzen.
De lezer ziet, dat er een climax is in de waarschijnlijkheidsgronden en Hiërocles heeft een zeer verdachte figuur gemaakt.
Astyphilus, noch een zijner verwanten, heeft dan ook ooit
met Cleon willen spreken, en altijd waren zij vijanden. Ook dit
is te bewijzen.
De zaak wordt steeds erger.
Als Astyphilus inderdaad plannen had gehad met Cleon's
zoon, dan zou hij wel, als hij naar den vreemde ging, bij de
plechtige offering Cleon hebben medegenomen. Maar nooit
deed hij dat.
Het is dus zeer duidelijk geworden, dat tusschen Cleon en
Astyphilus de grootste vijandschap bestond. Maar wat moet
men nu denken van Hiërocles' getuigenis, die beweert van
den erflater zelf het testament ontvangen te hebben ? Hiërocles
toch stond buiten den familietwist en had zoowel van Astyphilus
als van diens stiefvader Theophrastus veel vriendschap ondervonden, en men zou daarom niet licht gelooven, dat hij den
broeder wil benadeelen. Doch schoon niet licht te gelooven,
is het waar. Hiërocles heeft schandelijk misbruik gemaakt
van zijn oomschap. Hij wist dat hij door zijn positie als oom
veel kans had om geloofd te worden, als hij beweerde een testament onder zijn berusting te hebben. En zoodra hij van
Astyphilus' dood vernam, ging hij zijn familie van het rijtje
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af om zijn zaak te verkoopen en zelfs niet-verwanten wou lli
overreden er een proces van te maken, bewerend, dat hij
een testament voor den dag kon brengen, als iemand meê
wou doen, en eindelijk werd hij het met Cleon eens. En.
ook dit kan bewezen worden.
Indien Isaeus door z66 te componeeren méér verlangt van
de aandacht der rechters, het is ook waar, dat hij daarmede
op weg is een eigen kunst te stichten. Waarschijnlijk ook moet
men inderdaad erkennen, dat de tijd veranderd was, en de
rechters een zwaarder geargumenteer konden verdragen, en welt
licht wel verlangden. Want zeker moet het Atheensche publiek
wel een opvoeding gehad hebben om het geweldige argu-menteeren van Demosthenes z66 goed te volgen, dat dezeredenaar bij al zijn veeleischendheid een groot publiek verlokken kon hem te volgen en te bewonderen, en aan die opvoeding heeft Isaeus medegewerkt. Hij was op weg een eigen
kunst te stichten, doch eerst bij zijn leerling Demosthenes is
zij bereikt. Het is de kunst, waardoor de jurist optreedt, niet.
enkel als verkondiger van stellingen en bewijzen, maar als de
dramatische bewerking van zijn eigen type, en van het betoog
een gepassioneerd tooneel maakt.
Zoo is het gegaan. Bij Lysias is de spreker een mensch,
die recht vraagt en zijn rol als lid der samenleving speelt.
Bij Isaeus de jurist, die recht eischt en verlangt als redeneerend wezen slechts gehoord te worden. Maar ook redenee-.
ren kan met passie geschieden, ook de jurist kan mensch
zijn, hij kan bloed en ziel in zijn betoog brengen, en met
niet minder heftigheid strijden voor zijn zaak dan alsof hij
met zwaard en lans een vijand aanvalt.
Het is de kunst van den fellen argumentatieven strijd, welke
door Isaeus is gevoeld, en door Demosthenes bereikt. Er zij
evenwel gezegd, dat Isaeus in één zijner oraties ook zelf dedramatiek van zijn temperament goed heeft weten uit te drukken, en in één oratie den discussiant heeft getoond met het
vurige besef van zijn pleitkracht.
,

GEDICHTEN IN PROZA
DOOR

F. ROOSDORP.

Dood.
Stil en zwijgend werden ze de kamer ingeleid, naar 't
kistje van 't doode zusje henen. Mat en treurend liep de
moeder zachtjes met hen mede, maar keerde toen weer weenend
naar de deur.
De beide kindren, ernstig en zwijgend, stonden naar 't wit
en roereloos gelaat te zien. De hoofden kwamen juist nog
boven 't kistje kijken, dat op hooge schragen stond. 't Was
in de kamer schemerig en dompig stil. Alleen de zachte
snikken van de moeder, die in de naaste kamer was gegaan,
soms even hoorbaar.
Beneden had zij eerst den kinderen uitgelegd hoe zusje nu
zou zijn. Ze zou nooit meer haar oogen open doen en nooit
meer opstaan of iets zeggen. Ze bleef maar altijd, àltijd
zwijgend leggen, zonder dat ze 't wist. Want zelf was ze in den
hemel en leefde daar bij Onzen-Lieven-Heer. Later zouden
ze haar allemaal terugzien, als een engeltje, met gouden
vleugels.
Met die verklaring in de hoofden waren ze naar 't kistje
heengevoerd en bleven zwijgend staan en overdenken.
Maar de kleinste van vijf jaar kon toch maar niet begrijpen,
-dat de doode hier en óók in den hemel was. Onnoozel en verwonderd keek hij naar zijn oudere zusje, dat ernstig en
peinzend naast hem was.
-
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Eerst fluisterend en schuchter, langzaam luider-op begonnen
ze te spreken :
»Zeg, zou Mina heusch in de hemel zijn en zou ze ons
nou zien ?"
»Ja, ze is nou een engeltje en ze vliegt in de lucht heen
en weer en Onze-Lieve-Heer die is d'r vader."
» Zit die 'r bij ? En is ze niet bang voor Onze-Lieve-Heer ?"
»Wel nee, dat is 'n heele, goeie man van honderdduizend
jaar, die zit de heele dag op een groote, gouwe stoel na de
engeltjes te kijke. En die moge op z'n schoot komme en dan
vraagt ie waar ze graag mee wille spele."
»En ziet ze grootvader en grootmoeder nou óók in de
hemel ?"
»Ja, dat zijn allemaal engele. As ze geen kwaad doen,
dan worde alle mensche 't."
»Maar zou ze niks hoore, as me hard an d'r oore vrage
of ze met ons meegaat ?"
»Nee hoor 1 ze is heelemaal doof en stom, as je met je
groote trompet an d'r oore blaast, dan hoort ze d'r nog niks van."
»Hoe zou dat komme ?"
»Nou, ze is ommers in de hemel."
» En ik zie d'r hier ook 1"
»0, dat is t'r vel en d'r lijf, zie je, maar d'r ziel is
weg. Die is na bove gevloge toen ze dood ging, honderdduizend meter door de wolleke. Toen kwam ie bij OnzeLieve-Heer en die het er een engeltje van getooverd, want
ze is altijd zoet geweest.
»Wat is dat, je ziel ?"
»Die ken je niet zien, maar hij zit in je lijf, en as je dood
bent vliegt ie na bove."
»Zou ze nou honger krijge ? As we d'r nou ês een.
groot roggebrood meegeve, zou ze 't dan niet opete as ze
begrave is ? En as we een glaasie wijn in d'r mond giete,
dan wordt ze toch weer levendig ? Nou, ik vraag strak an.
moe of ze 't doet 1"
»Och kind, daar het ze niks an. Ze krijgt alles veel.
lekkerder. Ze eet nou van gouwe borde en schale. Dat
-
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hoeve ze niet eens te koke, dat staat allemaal in de hemel
klaar. As je wat hebbe wil, dan is 't 'r meteen, Onze-Lieve
Heer kan googele, zie je ?"
»En wat mot ze nou doen ?"
»0, niks. Ze vliege en ze spele maar met mekaar, de
engeltjes. En 't is altijd licht, ze krijge nooit slaap in de
hemel."
»Maar kanne ze dan niet wegvliege, na hun moe toe ?"
»Ja, dan motte ze duizend jare reize, zoo hoog zitte ze.
En as Onze-Lieve-Heer 't ziet dan krijge ze straf l"
»Wat doet ie dan as ze stout benne ?"
»O, dan komt de duvel in de hemel om ze bang te
make".
»Ik wou dat ik in de hemel was, lekker hè, as je zoet
bent ?"
»Ja, maar dan mot je eerst doodgaan en dat wil ik niet."
Uitgeweend kwam de moeder weder binnen om ze zachtjes
weg te voeren. Nog even zagen ze 't wit en stil gezicht
dat strak te slapen lag en gingen toen onhoorbaar mee.
En 't kleinste kind ging voor een venster staan en zoekend
naar den blauwen hemel zien.

Koket.
Kleine Lien stond voor den spiegel, op een hooge, groote
stoel. Van haar hoofdje tot heur voeten, wilde zij zich daar
eens zien.
En ze draaide op de schoentjes, keerde 't lijfje om en om,
kreeg een blosje van voldoening en van ingehouden pret.
Eerst begon ze met de haren, die vloeiden fijn als zijig
goud, om 't lief, ovaal gezichtje, langs de schouders, naar 't
rugje. Eromhenen was 't haarlint, blauw satijn om 't klare
blond, met 't teere, fijne strikje, als een vlinder op 't hoofd.
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En daarna 't frisch gezichtje, dat koket en in zijn schik,
fijntjes blozend uit de haarvacht, lonkjes aan zichzelve gaf.
Dan de rose zomerjurk, met een breed blauwen ceintuur, die
glad om 't smalle middel, losviel in een groote strik.
En de witte, wijde mouwtjes, boven poffend, van ondren
strak, waaruit blank en poezel 't mollig dikke armpje stak.
Dan zag ze de zwarte kousjes, met d'elastieken glanzend
blank. En ze lichtte 't jurkje hooger, om goed te zien hoe
mooi dat stond.
Daaronder klein, zijden schoentjes, hoog gehakt en fijngepunt, waar ze 't lijfje op stond te wenden, fijnen nuffig rond
en rond.
En nu zag ze en wist ze alles wat haar mooi en aardig
stond.
Al de kreukjes of de plooitjes die niet zaten naar haar
zin, werden met de vlugge vingers zoo verschikt als 't háar
beviel.
Toen dat klaar was bleef ze stilstaan, fier rechtop en roerloos stil, om van 't voetje tot de haarstrik zich nu héélemaal te zien.
En ze vond dat ze heel mooi was en kreeg grillen van
plezier. Ze wou zien in welke houding ze zich-zelf 't grappigst vond.
Eerst een ernstig, norsch gezichtje, met deftige onderkin.
't Lijfje strak, 't voorhoofd plechtig, stond ze op 't plat
der stoel.
Toen plotseling een jong koketje. De lipjes dicht, fijn
als een kusje. En de oogen wat gesloten tuurden vinnig door
de haartjes heen. Met de schouders nuffig draaiend, tripte
ze met spitse pasjes, op de schoentjes heen en weer.
Dan een dikke, zware dame, de wangen bol, de buik vooruit. Paffend, blazend, breed met d' armen zwaaiend, wou
ze met lompe stappen loopen gaan.
En ze klater-lachte om zich-zelf toen ze in den spiegel keek.
Met een blij en frisch gezichtje zag ze nu nu zichzelf eens
aan. En ze keek zich in de oogen, als violen donker-zacht.
En ze zag de gave wangen, waarin 't fijn, rood mondje lag.
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En 't kleine, spitse neusje, waar een schijn van 't lachje
was. Dan 't kreukloos, blanke voorhoofd, vast in de harenpracht omvat.
En ze knikte tegen 't kopje dat ze in den spiegel zag.
Met een hupsch en vroolijk sprongetje was ze van den
..stoel toen af en met nuffig-vlugge stapjes, vol van juichend
:stille pret, liep ze weg om gauw te hooren, hoe prachtig,
lief en mooi ze was.

IN DUITSCHLAND
DOOR

MR. F. EREN S.

I.
OVER DRESDEN.
Dresden kan gelden als eene stad zonder weerga in Duitschland. Zij is misschien de eenige daar, die doet denken aan
Parijs. Alhoewel de huizen lager zijn dan daar, hebben zip
toch, in rangschikking en kleur en aanbrengen van reclameen uithangborden veel overeenkomst. De renaissance stijl
van vele publieke gebouwen vindt men zoowel hier als daar
overheerschend. De Elbe gaat onder drie of vier machtige
steenen bruggen door de stad en teekent een panorama, dat.
alhoewel kleiner en beperkter, toch aan de Seine doet denken.
Mij deed goed het zien van die talrijke donkere, bijna zwarte
gebouwen van den Zwinger van de Hof kirche, van het koninklijk
paleis en van het heerlijke theater. Het geeft den indruk van.
oude noblesse, van een geest vrij van aanstellerij. Van schoonheid gevestigd en echt. Van werken verrezen door ideale
begeerten van een volk, waarin de neiging tot het artistieke
en het voorname diepe wortels had geschoten.
Men moet er van afzien den eisch van het nationale, van.
het duitsch zijn, hier te stellen, en den bouw der stad alléén,
beschouwen qua talis. Te Leipzig staat op de markt een
heerlijk raadhuis. Een meer duitsch gebouw, een gebouw dat
tegelijkertijd meer duitsch, schoon en machtig is, heb ik nooit
gezien. De zwarte en roode kleur van het gebouw geeft er
-

-
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aan het kenmerk van ernstige macht. Er spreekt uit de bloei
van eene natie die individueel kon zijn. Het spreekt van
ernstige voorvaderen. Het doet denken aan mannen als Hans
Sachs, Holbein, Durer, Wallenstein, aan den waren duitschen
geest waarvoor men eerbied mag gevoelen.
Maar dat raadhuis staat geheel alleen in eene banale groote
stad, als een veteraan van de oude garde zou staan in het
tegenwoordige fransche of duitsche leger. Leipzig heeft wijde
straten en veel groote gebouwen, even niets zeggend als die
van Berlijn. Dresden daarentegen is eene harmonische stad,
compleet en waar de nieuwe elementen in volle bescheidenheid de oude en meer nobele niet trachten te verdringen.
Straten vol levendig beweeg van ijverige mannen en schoone
bijna elegante vrouwen. Druk leven, dat, zeldzaam voor
Duitschland, tot twaalf uur 's nachts duurt in de hoofdstraten,
de Schlossstrasse onder anderen, en in de drie voornaamste
café's, welke op de markt op de eerste verdieping een rij
verlichte vensters tot in den vroegen morgen laten zien, wordt
voortgezet. Schitterende winkels waar geen al te smakelooze
waar wordt aangeboden, met uitstalling smaakvoller dan elders
in Duitschland, waar langs op het gladde asphalt zich een
menigte beweegt ernstig en toch niet stuursch. Vroolijk verlichte slagerswinkels waar soldaten en burgermeisjes groote
happen in roodsappige worst'n doen. Een dier slagers noemt
zich in groote gouden letters boven de deur : »Koninklijke
hofslager." Ook de in de meeste duitsche steden zeer talrijk
pochhanserige fatten doen zich hier niet al te sterk gelden
op straat. De distinctie ligt nu eenmaal in de manieren van
den bewoner. Is het de invloed van het hof of van de kunst
die hier in alle vormen wordt geboden ? Het zal wel aan
beiden liggen. In elk geval de kelnersmanieren der duitschers
durven zich hier niet doen gelden.
Schooner theaters dan dat van Dresden zijn er stellig weinig.
Zonder een speciaal inzicht te hebben in de esthetische essentie der architectuur kan ik toch zeggen dat dit gebouw u
een zeer streelenden indruk geeft ; de pracht der bewerking
van den steen is zelfs verrassend. De groepen marmeren
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zuilen aan de beide uiteinden van den boogvormigen foyer
zijn imposant. Ook de zaal zelve wit en goud is waardig
van boven tot beneden de schoonste muziek op te vangen.
Voortreffelijk was de executie der Meistersinger van Wagner
-die ik er bijwoonde. Ik zie er gewoonlijk tegen op deze misschien
langste van alle Wagnersche opera's te gaan hooren. Men
moge gelijk hebben, dat dit en geen ander het meesterstuk
van Wagner is, toch komt het mij voor, dat dit stuk hoofdzakelijk emailwerk is, geniale juwelierskunst, fijngesponnen
_netwerk van de fijnste melodieën. Maar de hooge overheerschende toon, de rhytmus van het epos ontbreekt. Door
den Ring der Nibelungen daarentegen gaat de schal der bergen en der ontzettende dalen. En toch komt het mij voor
dat de muziek van Wagner eene aberratie is, eene geniale
en overheerlijke, maar toch eene aberratie. De man die
in staat is dezen colossus neer te vellen is waarschijnlijk
nog niet geboren, maar reeds doen zich hier en daar de
voorteekenen eener naderende oppositie op tegen dezen geweldenaar, tegen den man die de muziek zooveel geweld
heeft aangedaan, want deze muziek is een product van den
zuiveren wil en is daarom eene miskenning van 's menschen
natuur.
Wanneer men in de diepgangen zijner eigene ziel, in afgestorvenheid van het wereldsche willen zeggen ronddwaalt,
dan is er slechts ééne muziek en dat is de italiaansche.
Dat zijn de reine klanken, de lichtende geluksweeën en de
jubelende stijging en de gelukzalige val en de lachende klimming en de gelukweenende daling. Men lette er op, er zijn
in den schouwburg momenten van complete, ademlooze stilte
wanneer menschen in de hoogste muzikale spanning verkeeren, gevoerd als ze zijn tot de uiterste sentiments-hoogte, in
een vergeten der dingen dezer wereld, wanneer zij allen
worden tot zuivere zielen. Deze momenten grijpen meestal
plaats bij brokken muziek, die aan die van Italië herinnert.
Is het niet opmerkelijk dat, terwijl tegen Zola de oppositie
algemeen is van de zijde der artiesten, op den huidigen dag,
er nog tot heden zich niemand heeft voorgedaan die tegen
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Wagner een steen heeft opgeraapt ? Zijn triomph is sinds.
jaren algemeen.
De opvoering van de Meistersinger was eene volkomene..
Uit zucht naar distinctie, grensde zij aan zwakte, maar toch
was zij vlekkeloos. De zaal was geheel gevuld tot de bovenste rangen toe. Ik zag er twee meisjes-pensionaten binnengaan en in de stalles zag ik veel engelschen.
Schooner museum van schilderijen dan Dresden, heeft geene
andere stad. Het staat gelijk met de Uffizi, met het Louvre,
met den Prado van Madrid.
Voor de Sixtijnsche Madonna is een aparte zaal. Zij hangt
daar geheel alleen. Na haar gezien te hebben mag men Rafael
als den eersten schilder begroeten. Eene zoo majestueuse en
tegelijk imperatieve kracht zou men van hem niet verwacht
hebben. Is het misschien het lichte zweven -op wolken van de
koninklijk zware moedermaagd, die het doet en die door bijzondere inspiratie aan de hand van den schilder die macht
heeft gegeven ? Ik weet het niet. Zooveel is zeker : Rembrandt
moge geniaal zijn, dit werk staat hooger en is even geniaal.
De kleur zelfs is verrassend schoon. Hier is de harmonie der
menschelijke faculteiten bereikt. Men moge nu zeggen, dat
Michel Angelo meer kracht had. Is dat niet een vage term?
En zit niet juist de kracht in de harmonie der menschelijke
persoonlijkheid ? De paus die Attila door zijne verschijning
alleen tot stilstand bracht, had meer kracht dan die Titan en
wereldveroveraar.
Bij het aanschouwen van dit schilderij denkt men in een
kathedraal te zijn en is verwonderd de vierkante vensters van
een wereldsch gebouw te zien. De toeschouwers zwijgen,.
bidden misschien. Eene oude engelsche gravin met imperieus
rood Bourbon gezicht maakte mij nederig en fluisterend excuus
dat zij te dicht naast mij was gaan zitten op de bank die
voor de toeschouwers dient en ik maakte mijn excuus aan,.
Rafaël dat ik vroeger zooveel kwaad van hem had gesproken.
Ik had tot dien tijd zijn intieme hoogte nooit begrepen en
nooit met bewustheid geschouwd in het eclatante van zijn..
lichtende visioenen.
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En laat ik nu sluiten dit heiligdom en de dingen dezer
wereld weer gaan zien. De werken van Rembrandt zijn te
bekend dan dat ik er hier wat van zou zeggen. Er zijn echter
twee schilderijen van den Delftschen van der Meer, die dezen
man een plaats onder de eerste van alle schilders aanwijzen.
Het eene is een doek met vrij groote figuren : een paar mannen rondom een liggende vrouw staande. Het is een wondere
rijkdom en pracht van doen, een koninklijke sensualiteit van
kleuren. De wangen van die meid zijn kersen uit ongekende
lusthoven. En dat geel, en dat wit 1 En die kerels achter
haar; uit hen loert eene mysterieus intense levenskracht. Het
andere doek is kleiner van omvang en lijkt oppervlakkig op de
bekende van dezen schilder, klein van omvang maar vlekkeloos en grootsch. Het is het tegenovergestelde van droog.
Zijn werk is een stille breede vijver, waar het licht in eindeboze diepten stille melodieën speelt in nauwelijks zichtbare
vibraties, in duizendvoudige trillingen. Het is sappig en
glansrijk als een paradijsvrucht. Tintelend als oude Rijnwijn
in de middag-zon.
Een geheel andere orde van gevoelen wekt een schilderij
in de italiaansche afdeeling op. Het stelt den dood van den
h. Franciscus voor. De schilder is onbekend en ér wordt
in den cataloog alléén aangeduid, dat het stamt uit de school
der beide Caracci. Het is verschrikkelijk van bleekte. Over
gezicht en kleeren van den stervende heilige ligt eene sombere lijkkleur en een grenzelooze resignatie ligt onder zijne
oogen die reeds half gebroken zijn. De oogleden zinken, en
in zittende houding wacht hij den dood af. Het is de dood
der gelukzaligen. De aardsche smarten schijnen in golven te
wijken en in schommelenden rhytmus schijnt de ziel te
naderen tot het eeuwige licht. Het deed mij denken aan
een doek van Morales te Madrid, dat in prachtige vaalheid
de mater dolorosa voorstelt met den dooden Heiland op haar
schoot. Een werk vol grievenden weedom en diep-pijnlijke
smart. Maar het Dresdener schilderij is nog grievender van
kleur. Wij zouden zeggen grauw. De franschen hebben een
beter woord, wat het geheel uitdrukt: zij zouden het glabre
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noemen. De schilders hebben zich veel met den heiligen
Franciscus beziggehouden. In Keulen b.v. hangt er een van
Rubens, een geweldig stuk, maar dat geen bizondere qualiteiten heeft. In Aken is er een van Zurbaran, een meesterstuk van eenvoud en intense extase en fijne distinctie van
zielebeweeg in gelaat en houding, maar nergens heb ik er
een gezien zoo aandoenlijk als van dezen onbekenden meester.
Te wandelen door Dresden's galerij is een vreugde, een
:zeldzaam hooge vreugde, want, er hangt zeer weinig slecht
werk. Het meeste behoort tot het goede, veel tot het voor
treffelijke.
-

II.
OVER BERLIJN.

Berlijn heeft dan eindelijk overwonnen : het is de eerste
stad in Midden-Europa geworden. En de richtingen der
Midden-Europeesche ambities en werkzaamheden leiden er
heen. De handel voor een groot gedeelte, het artistieke en
wetenschappelijke leven van Duitschland heeft een voortdurend
trachten zich daar te vestigen. Het is de essentie geworden
van het Duitsche rijk en heeft daaruit de beste en slechtste
elementen tot zich getrokken. Als zoodanig is deze stad
belangrijk. Zij is, wat wel te verwonderen is als men aan
Pruisen denkt, eene der aangenaamste steden die enen zich
kan voorstellen, wat het beweeg der menschen betreft. Ik
.zou bijna zeggen, dit is vriendelijker dan het parijsche. Maar
toch, Berlijn is leelijk wanneer men het met de fransche stad
vergelijkt. Behalve het koninklijk paleis is er geen werkelijk
indrukwekkend gebouw. Dit laatste is monumentaal en al is
het niet rijk aan versiering het heeft iets grootsch.
Het merkwaardige van Berlijn zijn zijn zoogenaamde bierpaleizen. Enorme koffiehuizen steeds gevuld met etende en
vooral drinkende bezoekers. Vrouwen en mannen voeren er hun
familieleven verder, wanneer het hun thuis verveelt. In wolken
van cigarenrook gaan de gesprekken en klinkt het lachen,
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vliegen de kelners met de schuimende glazen en kruiken..
Stroomen menschen gaan uit en komen binnen. Het scherpe
electrische licht, dat in alle hoeken is aangebracht, doet alle
gebaren zichtbaar worden en verhoogt de illusie dezer drukte..
De meeste bierlokalen zijn paleisachtig. Flikkerende spiegels en
goud, goud en nog eens goud, met naakte vrouwen beschilderde wanden en rijk gestoffeerde zolderingen. Enkelen zelfs.
pronken met bordeelachtigen wansmaak. Wanneer men vroeger
koning Gambrinus in de een of ander armoedige kroeg zag
hangen dan hechtte men daaraan geen beteekenis. In Berlijn
schijnt hij meer tot de werkelijkheid te naderen. Het vloeiende
brood, zooals de Duitschers het bier noemen, groeit steeds
in macht. Frankrijk begint reeds er onder te geraken en wieweet of Italie - niet ook nog eenmaal zal volgen. Het koffiehuis of kroeg is zeker eene even ingrijpende evolutie in degeschiedenis der Europeesche menschheid als de sporen en
de telegraaf. En wanneer ik de drie voornaamste elementen
moest opnoemen, die de menschheid der laatste helft der
I9 de eeuw het meeste invloed hebben, zoo zou ik van de sporen,
de tabak en het koffiehuis spreken. Berlijn heeft veel groote,.
meest moderne gebouwen, die zich vooral in de breedte en
lengte doen gelden. De hoogte is gewoonlijk niet aanzienlijk..
Dit maakt de stad uitgestrekt maar doet den toerist in de
Berlijnsche straten veel tijd verliezen. Hij zegt : »Nog zoo en.
zooveel nummers dan ben ik er" rekenende naar de plaatsruimte van b.v. hollandsche of fransche huizen. Maar hij zal
er zich aan moeten gewennen het dubbele van den afstand
aan te nemen. Die groote gebouwen zijn meestal leelijk en
geven den voorbijganger weinig afleiding door hun esthetische.
proporties of ornamentaties of bizondere historische herinneringen. Wat kan het mij schelen of daar en daar die groote
fabrikant of rijke bankier woont en zijn huis, zijn »palast" voor
zoo en zooveel millioenen mark heeft laten bouwen?
De menschen en hun beweging zijn beter en gracieuser dan
in andere duitsche steden. De hoeken en kanten zijn afgesleten,
zij zijn daarom gemakkelijker in den omgang. De drukte en het
verkeer heeft plaats in de Leipzigerstrasse, Friederichstrasse:
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en Unter den Linden. Deze laatste plaats met een Parijschen
boulevard te vergelijken zal niemand wagen die beiden geobserveerd heeft. En toch is. de drukte van Berlijn vriendelijker. Parijs en Londen hebben eene harde drukte, die van
Londen is zelfs wreed. En wie zou het gelooven ? Die van
Berlijn is de meest zachte en oppervlakkig gezien de beminnelijkste.
Die beminnelijkheid der Berlijners gaat in opdringerigheid
over noodra gij in publieke lokalen hunne diensten moet koopen.
Aan het loket van een schouwburg zal de bureaulist zelve u de
duurste plaatsen trachten te verkoopen zonder onverschillig af
te wachten, zooals overal elders, welke plaatsen gij zult nemen.
Dit gebeurt veel: ik zal niet zeggen dat het regel is. Op
andere plaatsen gebeurt het niet dikwijls en is zeker geen
regel.
Ik woonde in het Duitsche Theater de i 88ste opvoering der
»Weber" van Hauptmann bij. De zaal ziet er vrij slecht en
leelijk uit en wanneer men niet beter wist, zou men hem
voor een schouwburg uit een achterbuurt houden. Doch de
Duitschers zullen er u met trots op wijzen, dat daar hun
eerste tooneel is wiens kunst de hoogte van het Theatre
Francais heeft bereikt. Doch dat is niet zoo. In aanleg en
dictie kunnen deze artiesten tot heden nog niet met den ouden
franschen schouwburg wedijveren. Weinige plaatsen waren
dien avond ledig en een groot gedeelte der toeschouwers
scheen mij van buiten Berlijn gekomen. Zij schenen gekomen
geheel uit nieuwsgierigheid. Het stuk maakte op hen niet
den geringsten indruk. Een zoo volslagen apathie bij een
publiek valt zelden waar te nemen. Hun eenig doel scheen
daar heen te zijn gegaan om later te kunnen zeggen : Ik heb
de Weber gezien. Zij verstonden het stuk maar ten halven
want er wordt hoofdzakelijk dialect gesproken, het dialect
van het stadje waar de handeling plaats vindt.
Men zegt dat dit de reden is geweest waarom de opvoering
van »die Weber" niet door de regeering verboden is geworden. Het is een aangrijpend tafereel van de armoede.
Geheel bizondere qualiteiten heeft het niet. Bij een verge19
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vorderd litterair publiek kan het onmogelijk meer dan een
succès d'estime hebben. Het drama uit l'Assommoir getrokken is veel beter dan dit zoo gevierde stuk. Daar is
de ellende nijpender bij evenveel levenswaarheid. Hauptmann
heeft door het slot, waar de oude, trouwe en niet revolutionaire wever wordt doodgeschoten, aan zijn werk een hoogere
portée gegeven. Dit maakt veel goed, maar werpt tegelijk
meer licht op de gebreken.
Dit neemt niet weg dat G. Hauptmann op het oogenblik
in Duitschland de meest talentvolle schrijver is en de zoo gevierde Sudermann naast hem van weinig beteekenis schijnt.
De nieuwe duitsche letterkunde is tot nog toe zeer arm,
maar het kan niet anders of er moet uit dit machtige land
weldra een kunst opschieten, zooals zij sints de dagen van
Goethe nog niet heeft gebloeid.
Of zou het voor langen tijd overal met de litteratuur gedaan zijn ? Wie kan het zeggen ? Helaas het is maar al te
waar, wat men hier of daar wel eens hoort beweren, dat er
bijna geen leesbare boeken meer verschijnen. De meest
geraffineerde geesten zijn op den huidigen dag door litteratuur verzadigd tot walgens toe en dat is voor de toekomst
een veeg teeken.

III.

OVER DEN HARZ.
Hout ! Hout 1 Hout 1 Woud 1 Woud 1 Silva que vocatur f-Iarz,
zegt een schrijver uit het begin der middeleeuwen. Reeds toen
waren deze bergen en dalen bekend als dragende zware
donkere bosschen. Boom aan boom, den aan den, beuk aan beuk
stijgen op naast elkaar en tegen elkaar naar geweldige hoogte.
Ja Duitschland heeft nog bosschen en al zijn zijn menschen
barbaren en vijanden, de duitsche grond geeft nog boomen,
gastvrije bosschen, de beste troost voor de kwijnende menschengeslachten. Zie hoe zij hun wortels wringen tusschen de enorme
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steenblokken, hoe zij hun klauwen slaan rondom den mosbedekten steen en hem dwingen tot het geven van voedsel.
Zij rijzen hier aan de zij in de laagte en daar in de klimming
van de bergrotsen. Daar van boven spelen de wateren als
sneeuw zoo wit in het spattende schuim. Lafenis 1 Lafenis ! Zij
vegen de steenblokken in galoppeerende val en drenken de
wortels en later flikkeren en schieten de teergroene grashalmen
die zij zegenen met de opspringende droppels als met vreugdige vloeiende diamanten, die dansen en jubelen in de zich
doorwringende stralen van de zon ... En zie daarboven in
het hoog rijzende zwarte takkengewar op de helling die plekken
van stil goud, stil gouden afscheidskussen van de zinkende
zon, zinkende blikken van gouden oneindigheid op de zuivere
aarde, op de aarde daar waar zij nog niet geschonden is door
menschenhanden, waar tenminste de natuur in machtigen zegepraal haar boomen opstuwt als glorieuse legers in strijdenden
stilstand. Scharen van dreigende reuzen in den wind slaande,
hun machtige armen, breedwaaierige armen of droomend in de
kalme verheffing, in de zoele warme rust van een wegzinkenden
zomerdag.
Somber zijn de hooge sparrewouden, zij zijn zwart en zwijgend.
Zij ruischen en klagen somtijds nooit uitgesproken mysteries : in
hun koren zingen zij de voorbij trekkende weeën en de zachte
berusting. De liederen der vreugde zingen de beuken, vlug
slaan zij hun bladeren. Malsch schijnt hun groen in de zon
en vroolijk dansen de regendruppels op hun kletterende takken.
Zij wenken den mensch de zorgen te laten, zij ruischen zoo
vriendelijk onder het blauwe uitspansel onder de' tintelende
lucht. Overal zingen de vogels en schudden hun natspattende
veeren en zijn dan weer glanzig, vliegen hooger, verdwijnen
in de zee van golvende twijgen. En een hert schiet vluchtig
en schuw, vermijdend haastig den boosaardigen mensch.
0, heerlijkheid der boomen in den maanlichtenden nacht 1
0 witgloeiende stammen en grootmachtige twijgen in het koele
duister 1 In de fluisterende stilte verhaalt gij de tijden die gingen
en die ge hebt zien rijzen en dagen, die ge hebt zien verzwinden naar het onhoorbare verleden. 0 sparren en beuken
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vol majesteit, laat druipen van uwe breedschermende takken
het flikkerende maan-zilver in de eerbiedige stilte en heft
hooger uw zangruischen in de vrijheid der groote natuur,
zingt uwe koren als stemmen van engelen die golven en
deinen vol ontzag in de zwijgende sfeeren der lichtende hemelen
voor het licht, het stil brandende licht van Gods onveranderlijk wezen.
Hoort gij niet roepen de vogels van het woud, hun vleugelslag suizen door de zwoele lucht en ziet ge niet lichten hun
pennen, wanneer ze vliegen door het maanstralerige zilver
der openingen in het dichte takkengewemel?
Hier breekt een dorre tak onder den last van een valk,
kraakt en ploft. De uilen roepen in noodgeschrei en vlug
varen de herten. Insecten zweven en weven en krekels
tjirpen in de vrijheid der nacht.
Daar ginds zijn de diepten, de afgronden en de hoogstapelende rotsen, daar klinken de stemmen der nachtvogels
met echos en langgetrokken breedspreidende geluiden en
vallen de wateren met nooit ophoudend gebulder.
Toch geeft die nacht rust aan den mensch, die langzaam
stapt door de donkere dalen en klimt over de steile paden.
Er trekken nog steeds veel mannen en ook vrouwen, gewapend
met den langen wandelaarstok, door de bosschen van den Harz.
Hoog boven de kruinen der omringende bergen heft de
Brocken zijn kalen schedel als een Cesar gebiedend over zijne
lagere luitenants. Rondom ziet men bij helder weer de torens
der steden en dorpen in de wazige verte. Des morgens
meestal zwemmen de toppen van het omringend gebergte in
een zee van nevel, waarachter de wereld verdwijnt en men
staat dan stil boven de wolken en vaak in de wolken. Wel
een klassieke berg die Brocken 1 Niemand minder dan Goethe
had er, zooals bekend is, een groote voorliefde voor. Men
zegt: »Er is niet veel te zien". En toch trekt het gevoel
der hoogte onvermijdelijk aan en drijft iederen Harzbezoeker
naar boven.
Bij den Harz ligt een stadje van eigenaardige bekoorlijkheid. Het is Goslar. Kleine straten met huisjes die spitse
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houten gevels hebben. Huisjes als uit een speeldoos. Een
stadje als een sprookje uit den ouden tijd. Straten geplaveid
met grove puntige keisteenen. En die markt vooral, met in
het midden die groote metalen waterkom, waarvan geen geschiedschrijver den oorsprong weet te zeggen en er omheen in
de rondte die oude huizen uit de middeleeuwen met hun
colonnades, hun grimaceerende steenen beelden, die door weer
en wind tot vreemdsoortige hansworsten zijn vervormd. Stil
droomerig plaatsje en toch ira de middeleeuwen residentie
van ver gebiedende duitsche keizers.
,

NABETRACHTING.

Een bewoner van Nederland, wanneer hij door de dalen
en over de vlakten van Duitschland gaat, wanneer hij de
steden van dat land doorkruist, moet een gevoel van weemoed
in zich voelen rijzen, dat zijn hoofd doet bukken en de vastheid zijner knieën doet verslappen. Dat nu bloeiende volk,
goedaardig en gewillig vddr '70, steekt nu met pedante aanmatiging het hoofd op bij elke gelegenheid en heeft eene
neiging tot schoolmeesterachtige overheersching gekregen, die
van de hoofden der grooten tot in de voeten van den laagsten
beambte is neergedaald. Het is ontegenzeggelijk : Daar is
de vijand ! Zooals ieder volk trouwens, hebben wij ook onzen
vijand in het Oosten. Men moet doof zijn en blind om niet
telkens die uitingen van minachting en vijandschap te vernemen. Het geringste zelfstandige optreden van Nederland
doet den sarcastischen schaterlach der K5ln. Zeitung losbarsten.
Dat juist wij Pruisen's grootheid moesten aanschouwen behoort niet tot de gelukkigste wederwaardigheden onzer generatie.
Het kan echter nog slechter komen. Wie weet of niet vroeg,
of laat eenmaal onze vijand aan die wet moet gehoorzamen,
die de volkeren de handen naar het Westen doet uitslaan?

ZOO GOED ALS FAMILIE ')
DOOR

W. L. PENNING JR.

Veel merkt het Kind op, zonder recht begrijpen;
Veel neemt het zonder het te weten meê ;
Eerst voor de' ervaren Mensch ontbolstert zich 't Verlee^ -Als vrucht die na den pluk in donker is gaan rijpen.

I.
Verkleefde zielen.
Tot die verkleefde ielen wie bij laatsten wensclt
Grootmoeder een gedachtenisje had besproken,
Hoorde een gewezen dienstmaagd
keurig in haar koken,

Keurier op laf en werk ; daarbij een zonrnç mensclz,
In alles cénig ! ..
Dertig jaar geleden
Was deze haren naam zoo waardige Engelien
Uit grootmoê's dienst (haar eerste' 1) in 't huwelijk getreden,
Met Dirk den kuipersbaas naar 't vriend'lijk dorp gereden,
Van waar zij af en toe haar vroeg're »volk" kwam zien.
Trouw, op verzoek, had ze eiken »nieuwen zegen,"
Waaronder 't petekind, bij grootje aan huis vertoond;
Trouw, eerst, had deze steeds. het doopmaal bijgewoond;
En tweemaal, daar de dood het wiegje weer kwam leêgen,
Had de oude meesteres mèt Engel 't hoofd genegen
i) Uit Penjamin's Vertellingen.
20
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Als
over de oogjes-toe, en 't mondje zonder klacht,
En 't strak gezichtje
Van 't roerloos wichtje
Het deksel dichtschoof en de nacht....

En die mij ni haar dienden, bracht Zij binnen
Schreef grootje
tot mijn Kaatje inkluis,
Die'k voor de láátste houd, en daar mijn dochters huis,
Nu ik er inwoon, heel wat mee ging winnen!
Die » láátste"
ons Kaatje ook, Engelina's nicht
Met grootmoê's lijfgoed als haar lijfwacht meêgekoren,
Deed »meu" geen oneer aan : versch van het land genomen,
Had ze acht jaar sinds gediend en koos toen dubb'len plicht
Om »'t oude mensch" maar aan te kunnen hangen;
En »nu die ziel .'t had afgelegd"
Liet Kaatje toch »haar jongen" weêr verlangen:
»Verkeeren bleef ze nog,"
geen dienst werd opgezegd!
Meer over Kaatje, later.
Engel, aangeschreven,
Had zich in tranen naar het sterfhuis heengespoed,
En »'t vriendelijk gelaat" der doode een kus gegeven,
't Gestreeld zooals ge dat een slapend kindje doet.
»Tot weêrziens 1" had ze dan glimlachende gefluisterd,
En 't beetje licht door geen geklaag verduisterd,
Slechts tegen 't spreekwoord in geredderd » gauw en goed."
Mie-Kee de naaister, die haar zuster pas beschreide »'t Was àl haar bloed l" zooals de Simp'le zeide,
»En (snikte ze) het drankje heeft het juist gedaan:
Hoe 'k riep, hoe 'k wreef, te bed haar met mijn lijf wou warmen,
Lang, uren lang! ijs werden we allebei .... Die arme
Ka-Mie was dood ! ... maar was wel opgestaan
Had ze mijn k o p j e k o f fi e maar gedronken "
Mie-Kee bij grootmoê's lijk vroeg zacht aan Engelien
» Of 't oude mensch daar
nu Ka-Mie. kon zien ? ..."

ZOO GOED ALS FAMILIE.

299

En 't kuipersvrouwtje, wier zachte oogen vochtig blonken,
Trok de ongelukkige aan haar hart
En van de ontzielde stof verhief gedéélde smart
Den blik naar 't Onbekende, en dacht zich
de gehéélde ... .
Merkte ik die dingen op ? of zijn ze me verteld
Gelijk Mie-Kee's Geschiedenisje ? waarin geld,
En daardoor vrijers-ontrouw, z66 mooi medespeelde
Dat de arme naaister uit een bovenraam op straat --,
Van straat in 't water sprong....
Spookachtig lang en mager,
Vaal als de dood, van gang en taal al trager,
Gevaarlijk driftig soms, en altoos vréémd,
zoo staat
Mie-Kee (slaapwand'lares, kaartlegster ook geheeten)
Als droevigste figuur dag-duid'lijk voor mijn oog;
Wat kielen, broeken, buizen, heb ik blij' gesleten
Nadat er hartzeer, Waanzin over boog!
Wat kon Mie-Kee me aan zitten kijken,
Liefkozen als een eigen kind,
Me een cent voor app'len of voor kantkoek reiken --En turen in haar kopje, als door een droom verblind ... .
Wat kon 'k haar beed'len om Chineesche Scliiinmen ! ..
»Ze lijkt er zelf wel een," dacht Benjamin
Wiens voordracht van zijn werk (tooneelwerk !) 't oog deed
[glimmen
Dier in haar eigen stuk weg-dorrende heldin 1
» Ben houdt ons maar van 't werk," moest moeder spijtig knorren;
En 't beenig hoofd, de beenderige hand,
Keerde_ -- opgeschrikt
met stil maar zichtbaar morren
Tot de onverbiddelijke lappen, todden, lorren,
De wereld van Mie-Kee's verstand.
Dat ze van goeden huize, en roomsch was met vertrouwen,
Erinnert me aan de zerk waar te'Allerzielendag
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Ook bij het griez'ligst weer Mie-Kee te knielen plag,
En waar als laatste naam haar naam is uitgehouwen
Toen de arme Simp'le naar de beeldspraak onzer Ka^
»Zooveul as 't hek sloot ...."
Dat ze » »vroeg en spá
Knap werkte ofschoon niet rap, ook zuinig wist te knippen,
De brave ! die haar feestdraad uit de naald zag glippen,"
Zegt Benjamin zijn lieve moeder na.
Toen deze aan Engel grootmoê's knijpbril had gegeven,
En 't kerkboek, en het drinkglas en den kolt-en bak
En in de karabies een zondags-boez'laar stak
Met drie kornetten, een en ander niet »beschreven"
Bracht Engelien niets uit van wege 't volle hart,
Maar drukte er stijf beide armen tegen 1 tot een teeken
Van innigheid ; en tóen ze weer kon spreken,
Hoofdschuddende ál-maar van vereering, en verward
Maar plechtiglijk beloofde elk jaar één dag te komen
Grootmoê's verjaardag i
kreeg een ieder het te kwaad:
Dat was me een handen schudden, bijna tot op straat ! ...
En met gezwollen oogen keek de vrome,
Blijmoedige evenzeer, nu diep geroerde vrouw
Naar de oogen van het Huis, de ramen in den rouw ... .
Voor kiertjes opgedrongen, zagen wij 't, en knikten
Kop-af haast ! ...
Kaatje, tot het Posthuis meegegaan,
Kwam weer ----- één groet, ál groet ; en »meu" had nog verstaan
Hoe Ben »dag Engel !" riep, en op de ruiten tikte
Een heer keek z66 om, dat ons Kaatje er puur van schrikte 1
De kuipersvrouw kwam elke April één dag,
Tot ze te stijf werd en begon te krukken;
Nooit kwam ze dan tot wederzijdsch verrukken!
Nooit ging ze, of 't mengelmoes van traan en lach
Waarin haar kinderlijk gemoed zich uitte,
Liet voorjaarszon in huis, hoe grauw 't mocht zijn daarbuiten!
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II.
Hoe het tot een logeer-plan kwam voor Benjamin.
Vier jaar na grootmoê's heengaan viel het voor
Dat Kaatje ook om haar »jongen" aan » den trouw" ging denken;
»Aan al haar lejen bevende" en na losse wenken
Vroeg ze eensklaps voor haar »vaste plan" gehoor.
op naaidag naamlijk was de slag gevallen Mie-Kee
Zelfs zij keek haast verwonderd om zich heen,
Zoo zeurig-stil deed iedereen;
Eens uit haar schimmenwereld, won Mie-kee 't van allen
En »meende" met een zweem van blos en van verwijt
Terwijl ze trilde en niet meer in kon oogen,
»Dat zulke lui óók wel'res trouwen mogen,
En Kaatje wel zou zorgen voor een beste meid! ..."
wond de Simp'le zich bij 't zacht begonnen pleit;
Op
Op stond ze, en keek mijn ouders aan met vlammenblikken . .
Maar vader klopte 't schepsel hart'lijk op den schoêr ;
»Mie-Kee was in 't geheim ? en is te braaf voor 't klikken,"
Was de olie die de golf bezwoer;
Neer dook de Vrouw, weer in de Naaister ging zij onder;
Maar heel voorzichtig werd men, en deed heel gewoon:
»Wel, Ben ! (kwam moeder op heel opgewekten toon)
Dat treft met je vacantie al bijzonder;
Als Kaatje om raad en daad eens naar haar tante wil,
Neemt ze Jou meê...."
» » Bij Engelien 1 o g e e r e n!? ..
voor één dag maar ?" vroeg 'k, en hield in spanning stil:
Of
» Voor volle acht daag, naar haar en jou begeeren !
De kermis hier heb je dan nog gehad ;"
"
» En daar in 't dorp vergeet je heel de stad
Was 't plagend slot ; maar dát kon 'k niet verdragen!
En moeder vliegende om den hals, was Ben
Boos op zijn blijdschap;
""
»»Of 'k er wen
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Vroeg 'k weiflend .. .
»Best. Ga Kaatje vragen
Of ze, van avond schrijft, en tegen Zaterdag."
» »Zij de' eigen dag weerom?"
» Eén nachtjen over, mg;
Dan gaat haar vrijer Zondags, om 't gezellig keertje!"
» »En hoe kom ik thuis? met de dilizj ans ?"
» Zoo'n heertje 1 .. .
Maar nu om hulp maar Teun de werkster, Benjamin."
Dank ook deze opdracht, vol gedachten
Aan 't nieuwe dat hem eerstdaags wachtte,
Schoot Ben, naar Teun ... op weg, den mallemolen in!
voor » den ring gestoken ;"
Eén rit voor geld ; één
Ja ! ridders voelden we ons in 't oude caroussel !
Zelfs die geen cent bezat, liet het niet buiten spel;
En wat voor knaap heeft niet die cent ontbroken?
Die driemaal »in de houten liep,"
Den molen drie keer meê hielp draaien,
Mocht kost'loos voor een rit zich in het zadel zwaaien.
En zoo, totdat de maag den platzak huiswaarts riep,
Zóó beurt'lings duwde en draaide ik ...
En 't geweten?
Ontwaken, Ben l zou 't midden onder 't eten:
»Komt Teun?" vroeg moeder;
» »Teun ?" bezon 'k me ; » »glad vergeten !"
III.
De heenreis.
»Wel, wel ! wat is dat vreemd" riep Kaatje : »op Zaterdag
Niet schuren en toch schik 1 Hoor me dat vinkje fluiten;
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Ruik me dat hooi ; kijk me Gods mooie Buiten;
Voel me die lekk're lucht !" ..
» »Ja ..." zei 'k ; en met ontzag -Met dat gevoel van trots en van beklemdheid tevens,
Waarmeê ik vijf jaar later
uit een kleine kreek
Voor 't eerst stroom-op geroeid
even de riemen streek,
Zag 'k (tien, elfjaarge
aarge knaap, van huis voor 't eerst mijns levens)
In 't zomermorgen-uur aan Kaatjes zijde eens rond:
De wolken dreven —, lucht en water blonken
Als overal ; maar anders, vaster werd de grond;
En schaarscher 't vee ; 't geboomte mooi-gezond;
En bouwland trok het oog, hoeraeer m ij n torens zonken,
En zonder voorbereidend spel
Uit k l e i n e r e om ons heen de vreemde slagen klonken
In ruimer kring, in feest'lijker ook wel —
Maar die me toch naar Kaatjes hand deed grijpen
Als toen ik op haar arm mijn eersten kerkgang deed ..
Doch zonder dat me toen een g r o o t e koek ontgleed
Als nu ...
Sucade en klontjes voelde ik, onder 't nijpen,
Door drie papieren heen ; het suik'ren opschrift ook:
» Uit liefde en achting!" zei 'k, daar 'k dol-begeerig rook ..
Maar Kaatje, een nieuwen val voorziende,
Noodde me naast zich op een omgehouwen stam,
Terwijl ze uit Bens valies (haar last 1) wat teerkost nam
Waarvan we elkaêr heel smaaklijk dienden,
En waarvoor in de plaats de Koek tot ruste kwam.
»We zijn al ver (zei 'k), en hoe verder weg we raken,
Hoemeer ze jou met kennis groeten, Ka^ !"
» » Maar bij en in mijn dorp, dat zal wat wezen ! ... Ja
Van 't vaderlandsch gevoel is Ka^ niet los te maken;
Al dien en trouw 'k in stad,
waar 't wiegje stond
En de ouders liggen, daarvan gaat mijn mond;
Een mensch zijn afkomst is zijn afkomst, ongelogen!"
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Dat zei ze, en wischte de eerlijke oogen
Waar (volgens vader) Zielsfatsoen in stak,
Meer dan in mooie praat en 't snit van rok en jak;
»Want boersch wás Kaatje; maar bij zóo'n man zijn gezegde
(Had Mie beslist) vin' je alles goed
"
Mie was de waschvrouw
»Ben! heb je iets op je gemoed?
Wat kijk je me án 1" riep Kaatje ; »op, vent ! met frischen
[moed ;"
Ik stak mijn arm in, en gezellig legden
We een mooien kuier af
totdat mijn strooien hoed
Sloot-over 't weiland inwoei . . .
Daarvoor zijn de hekken,
Vertelden we aan de koeien en den boer:
Die bleek een neef van Kaatje, en liet ons niet vertrekken
Eer 'k over 't hooiland rolde in »'t nieuwe voêr,"
En we in de woning Naatje-nicht verrasten Wier versch gekarnde melk de droge kelen paste.

»Nog maar een hááltje, Ben 1" had Kaatje al vaak gezegd,
En dreef een geitjen op, om Ben vooruit te krijgen;
Dat lukte ! tot de schrand're meê begon te hijgen;
Al sloffender van gang, al minder recht
»Dat dekselsche valies!" vervatte en weêr vervatte,
En
haar »een draagstok" opviel:
»Wel verbruid,
't Valies aan 't regenscherm 1 Nou elk een punt
vooruit !" .. .
0 sj oktocht ! »als geknipt"
om beiden af te matten
Toen 't nieuwtje er af was, maar toen ook gestuit;
Een leêge wagen, waarnaar lang was omgekeken,
Nam reizigers en vrachtgoed vriend'lijk op.
Kaatje en de voerman (die de zweep liet klappen !) bleken
Oók al familie; vroolijk schudde Bruin den kop
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Ben keek en hoorde zonder veel te spreken
En toen hij mende (in schijn!) was zijn geluk ten top.
Mooi scheen de streek te wórden, wás zij als te voren,
Nu we » uit den brand gered" en op een kerkspits af
»Zoo ijs'lijk rnakk'lijk" in een flinken draf
Voorthotsten dat u zien verging en hooren —
En Kaatje er scheel van keek!
Mijn ijz'ren knapenhoofd,
, en waar is 't buitenleven
Waar zijt ge
En wat er kiemde , Ben de b u i t e n m e n s c h gebleven,
Gelijk ook rijper jeugd dien heeft beloofd?
In stad is 't hoofd des mans een broeikastplant geworden,
Een kruidjeroermeniet ! terwijl in t Hart véél dorde Maar buiten-n e i g i n g e n er nimmer zijn gedoofd.
-

-

Warm wellen ze op in blijde erinneringen ..
Beschaafde dichter ! hoor ons drietal zingen
Dáár op dien rammelwagen over 't hobbelpad;
Voel in dien zomerbries uw haar
nu dun en glad
Op-krullende uit de plooi weer om uw slapen springen!

Graag uit op avontuur, ging 'k toch wat bloó van huis.
Eenmaal de grenzen over van 't bekende,
Was daar geen nieuws waaraan 'k niet prettig wende ...
» Halt, voor den tol!" En eer we brug-op renden,
Klonk me uit de verte, omgolfd door bladerengeruisch,
Het kuipen op de maat zoet als een »Welkom thuis !"

IV.
De Aankomst.
De brug af
en nog vol van 't uitzicht over
Een mooi riviertje, als levend diamant
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Doorploegd van zeilen onder zwaaiend loover
Voortgolvend langs beschuimden kant De hooge brug af met den hoogen wagen,
Heeft Bennetje op den bok nieuwsgierig 't oog geslagen
Naar wat er oprijst langs de klinkerstraat,
Waarover 't daavrend eerst, alras vaart-mind'rend gaat:
Links (achter moesgrond, een bouwvallig schuurtje,
Een schuitenwerf, ook 't landschap nog te kijk!)
Links
op het grasplein, met zijn pomp en met zijn eik,
De dorpskerk en 't bemoste kerkhofinuurtje ;
Rechts -- boogsgewijs om 't plein en zijn kastanjen-zoom,
»De Zevenhuizen-wik (wijst Kaatje), in 't zevende
Oom."
Eerst (in den leêgen hoefstal Bruin verbeidend,
Die ons nog thuis brengt maar het ijzer half verloor)
De smidse, door haar zilverklank Bens oor
,
Door 't schouwspel om 't fornuis zijn gretig oog verblijdend;
Dan, achter lindegroen, de herberg 't Gouden Vat,
Met wagenmakerij
hoek Kerkepad;
Op de' and'ren hoek, met tuin en beukestammen
De witte pastorie ; daarnaast, met haar gedruisch,
De school ; nu Meesters overhangend huis ;
En
kenbaar aan de kuip, waaruit juist vuur komt vlammen
En flitsen door den rook in 't zonlicht op »Oom Dirks mooi oud gedoe," omwingerd tot den top.
Aan weêrszij' van de voordeur vaste banken;
Op de eene
hond en kat ; de eerste ijlings op ons af!
Op de and're
mijn valies al; met een »niet te danken,"
De voerman heen, die ons een handdruk gaf.
Een van de kuipers, de oudste, die ons van den wagen
Gesjord heeft (met het schootsvel opgeslagen,
't Gereedschap in den band), zoent »nicht," geeft Ben een
[knik;
»Dag... oom 1" beproef ik
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Mijn zoon hier
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»»Oom? de baas ben ik,
Janbaas ;" "

Om zich netjes te gedragen,
Spreekt Ben: » dag bazen 1" Maar de jong're alleen heeft schik.
Ontzag'lijk lang is Janbaas ; maar zachtzinnig
En haast verlegen staat zijn dwepend oog;
Mét dat de Reus zich naar Kleinduimpjen overboog,
En diens blik naar hem opklom, is een innig
Verbond gesloten, zonder meer
Van Jans kant dan een schuchter: »jongeheer 1"
» »Ben heet ik, Ben " " beding 'k, en grijp de groote handen
Die Kaatje ook heeft gegrepen
»Och 1 die neef,"
Wiens »vrjerjs-verzoek haar danig spijten bleef:
Want (had ze aan Ben vertrouwds in dát hart blijf ik branden !"

Waar' 'k schilder, op een aardig doek
Hadt ge Engel al zien knikken voor de glazen,
En dochter Mijntje al zien verschijnen om den hoek,
Toen we ons ontvangen lieten door de kuipersbazen.
0 1 't ronde winterappeltjes-gelaat
Der moeder die, verblind, nu in de huisdeur staat,
De hand als lichtscherm boven blauw-grijze oogen,
Zich opensperrend of vernauwend naar den graad
Van vreugde of droefheid in dat hart aldoor bewogen!
Uit het kornetje een laagje grijs-blond haar;
De zwarte rok uit het gebloemde chitsen jakje
Met lange panden ; uit het daagsche pakje
De net gemuilde voetjes, klein als 't handenpaar
Dat, altoos bezig liefst, naar Dirkbaas' vroom bevelen
Op Rustdag rust, en Zaterdags niet breit
» Opdat de Zondagspot Christ'lijk zij voorbereid ..."
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»»Halt" " hoor ik?

» » A fb esia_pt bij de oude meid
Was 't onderwerp, de rest kan me niet schelen
"
Waarschuwt mijn schilder;
Zie dan de eerste volle groep:
Mijntje ons omhelzende op de stoep,
Terwijl met opgeheven oogen, armen, handen,
De ' huisvrouw aangedribbeld komt,
driftig kuipend weer
En
de Baas op _7an-baas bromt,
Die duigen reikt in plaats van ijz'ren banden,
Het biesje om 't haar verliest, en kleurt alsof hij brandde.
Op lengte en linksheid na, aardt Jan naar de oude vrouw,
Wier » chut ! wat is dat Kaatje dik geworden!
Wat is die Ben gegroeid 1" al zichtbaar kwam aan de orde,
En die me aan Mijntje ontsteelt
hier de eenige in den
[rouw. . . .
»Dag, moeder 1" val ik dapper uit, na 't overwegen

Van »tante of mlzeu ?"
» »Ei zoo 1 (wantrouwt de baas)

Vrouw klinkt niet fijn genoeg voor zoontjes van mama's?""
»Thuis zeg 'k ook moeder," haast zich Ben, verlegen,
En laat zijn hoedje beng'len voor den speelschen hond
Nadat hij Poes ook streelde, en dus terdege
Met allemaal op één na zich verstond*
» » En van mijn dochter maak je een juffer ?" "
- 't kuipen stakend
Om 't vuur te voeden, blikt de vrager schuins naar 't kind.
»'k Mag Min je zeggen !"
Haast aan 't schreien rakend,
Kijkt Ben toch kregel
» »Bestig, kleine vrind!
Voor ons ben jij dan Een ... " "
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Iets in die stroeve trekken
om dat d ubb'le ben?) dat naar een glimlach zweemt;
(Iets
Een rukjen aan Bens oor en 't kind krijgt méér te ontdekken:
Een hoepel dien 't heel graag —, een hand die 't dólgraag
[neemt !
»Kijk, Ká (hoor 'k Engel fluisteren ondeugend-blij'),
Jou David heeft mijn Goliath verwonnen:
De Baas was tegen die logeerpartij;
Maar als hij met den hoepel is begonnen,
Dan volgt de hand vanzelf, en 't brave hart erbij !"
En »David" dan, bevrijd van vreeze
Zich haastend »Goliath" in 't aangezicht te lezen,
Bespeurt dat het wat streng maar toch aantrek'lijk is;
Van dien nu-zestiger, nog kloek en frisch,
Heeft Mijntje 't blank en regelmatig wezen,
Het volle bruine haar, liet bruin en helder oog
Groot en met ernstige' opslag.
Maar het zoetjes grijzend
En kort geknipte hoofd des huizes houdt zich hoog,
En wat naar achter ; wat heerschzuchtig, wat afwijzend.
Háár zedig kopje, met dat sierlijk oor,
Die rijke tressen, lieven mond en zoekende oogen,
Schijnt als naar bloemen en naar kinderen gebogen;
tot in haar smart is zonnegloor,
Blikt ze op
lacht haar Vader even
Zoo zeker als er
Een wenkbrauwfrons op volgt uit zucht tot tegenstreven.
»Maak het mijn oudje , en maak het Mijntje niet te druk,"
Vermaant hij zorgzaam, met een vrij gevoel'gen ruk
Aan 's j ongskes oor; en tot de vrouwen : »binnen praten l"
En, nageblikt door Jan wien we aan zijn ongeluk
En de' arbeid en den Baas wreedaardig overlaten,
Treedt blazend . van de warmte en doof van 't kuipgedruisch
Ons zestal (hond en kat telt meê) in 't koele huis;
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Met de' arm om Mijntjes leest

Kaatje opp'rend van haar
[trouwen.. .
Maar plots'ling schreiend : »En jij, Mijntje 1 mot zoo rouwen ..."
Ben
»moeders" hand omklemmend, en »als stille muis
In 't vreemde pakhuis" ijv'rig om zich vorschend,
» Geweer op schouder" 't regenscherm (heel bont, heel zwaar
En waar 't valies aan bengelt) medetorschend,
Den hoepel om den hals, 't stroohoedje op 'tolka-haar.
Mijn schilder ziet de groep verdonk'ren en verdwijnen;
En uit den toestel van tooneeltjes hier verbeeld,
Ginds in een paar minuten afgespeeld,
Kiest hij den toestand die hem schilderigst wil schijnen
En zit al, en penseelt:
Het kuipvuur brandt al...
Wat zijn kunst nu uit moog kippen
De houtrook op het doek doet weêr Bens oogen knippen 1

v.
In en om het kuipershuis.

» Uit liefde en achting
snijd hem met pleizier ! ..."
» Maar eerst een kus voor moeder van ons 'allen,"
Vervolgde ik, Engel om den hals gevallen;
En prachtig kwam de Koek uit het kardoespapier 1
En krachtig kwam een »overheerlijk !" uit twee monden
Die deden of ze op voorhand Ben verslonden ...
»Nu, Mijn ! (haastte Engel) berg den koek zorgvuldig op,
En dek dan,
hoor maar, de etensklop 1"
Meê luist'rend vatte ik wat, vddr 't klokkeluiden
En 't school-uitzwermen met een blij' geraas,
Die roffel buiten op een leêge ton beduidde:
»Het middagmaal!" beval de Baas.
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Toen hij met Janbaas intrad, frisch gewasschen,
Behoorlijk ook gebuisd, stond en zat alles klaar;
»Jan doet vandaag 't gebed. Bid 1" klonk het streng en zwaar;
Jan hief zich, en Jans oogen draaiden in hun kassen;
Hoog schroefde Jan zich op, zich haast den hemel in
Met zoo lang uitgehaalde huilerige klanken,
Dat Ben geen eind voorzag aan 't eindeloos begin
Waarin de reus begon met » voor 't behoud te danken
Der reizigers van verre en zonder steun 1"
Pas vurig, daalde hier de toon tot zacht gekreun,
En zwierde toen breed galmend weer naar boven
»Om voor het bijzijn zulker vromen vroom te loven!"
Vroom schaamde Ben zich 't zondig-open oog
Dat handen wringen , leden zich verdraaien —,
Jans lijf van 't ééne been op 't and're zich zag zwaaien,
Al naar des biddaars ziel ten hemel vloog,
Of 't minnaarshart »brandend" naar Kaatje toog.
Och ! ook geteem, gejank, schijnt graag zichzelf te hooren.
Hoort de Almacht zoo iets raars aan zonder het te storen,
Wijl er ontzag in mee-spreekt, liefde en trouw ? .. .
Hoe kan 't dat ik er dan meê spotten zou,
Wiens kleinheid toenmaals wel verzinken wou
Om zondaar dien 'k me scheen 1 den lachlust maar te smoren,
En
angstig voor den kermend ingeroepen Heer
Toch de oogen opsloeg telkens weêr ? .. .
Den Heere dank, eer 't eten koud was klonk het Amen,
En 't algemeen »eet smakelijk !" Naar ouden trant
Reikten toen man en vrouw elkaêr de hand —
En zwaar-benauwde Ben kon, etende, heraêmen ? ...
Dirks barsche blik trof mijn onschuldig bord,
Wijl Mijntje in stilte er aar'pels op ging schikken
En saus goot bij het vleesch : »voor uit den schotel pikken
En doopen in de kom, reikt je arm te kort,"
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Was 't kiesch gevonden woord ; en Ben, na dankbaar knikken,
Beet smaaklijk toe ; en proefde, als éénig onderscheid
Tusschen den maaltijd hier en thuis bereid,
minder specerijen ...
Misschien
meer boter ; stellig
»Hoe kruidiger," zei me Engel naderhand En 't schiet me nu te binnen als wat meer dan klanken -» Zooveel te dorstiger maakt spijs naar dranken
Die prikk'len. Uit den booze is alle brand;

Frisch bloed behoedt, en doet frisclh leven drinken,
Zei vaak je grootmoê als ze vruchten kocht of ooft;

Duur is het, maar te duur?

wee die 't gelooft !"

Hier volop gaf de tuin — waarin werd uitgekeken
Door 't zijraam ; 't ander zag op 't kerkplein uit
Hier volop gaf hij overheerlijk fruit
Na 't kalm genuttigd maal, waar 't bier nooit mocht ontbreken
Dat om zijn pittigheid den jongen gast
Bij mondjesmaat werd afgepast.
» Luid en voor allen mag Ben d a n k e n op z i n wijze —
Dank 1"
»Voortaan duidelijker, jongeheer !"
Meer dong de Baas niet af op dezen eersten keer;
Wat thuis werd opgezegd, vond hier dus geen misprijzen;
Zoo ingeburgerd, bracht ik hond en kat haar spijze.
Aan weêrszij' van den schotel, op haar vaste plaats,
Smulden , al jaren zoo de kameraads;
Al jaren deelden ze ééne legerstede;
Elkander hadden ze verdedigd en behoed,
Elkanders jongen zelfs gevoed,
En waren nooit jaloersch, en stoeiden saam in vrede;
Was onder andere oogen dan van Engelien
En Mijntje zulk een wonder ooit gezien?
De smulsters aaide ik zonder beet of krab te ontvangen
En van de vogels in de kuiperij.
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Muziek aan tafel kreeg de smulpartij ;
De tortel kirde, en 't sijsje hief zijn zangen
En door het open venster stapte een zonnestraal,
Omstuwd door schaduw van het wingertloover,
En samen dansten ze om het vriendenmaal;
En Benjamins verheuging ging er over
Totdat liet lustig kuipen op de maat
Hem wegtrok, en poolshoogte nemen deed op straat.
Met jongens van den burgemeester en den bakker
(Twee hachjes 1) raakte ik tamelijk op streek;
De laatste, die me bij een bleekneus vergeleek
En wien 'k een bloedneus sloeg werd mijn vertrouwde makker
Tegen den ander ... Ba! hoe die een Klikspaan bleek,
Verraderlijk ons beide een beentje lichtte,
En Ben voor »fijne" schold, vanwege 't kuipershuis...
Partijen haastten zich twee benden op te richten
Maar van den veldslag kwam ik hinkend thuis,
Verwoed omdat »de groven" overwinnaars heetten 1
Den vrede vierend is er later »schaar" gespeeld,
En Ben de naam van Vechtkof toebedeeld.
Sinds, hoeveel buskruit en pistolen 'k mij vermeette,
Op school is al 't vechtlustige in mijn aard
Verlamd door Dwing'land Beul, den meester-naam onwaard ...
Een m e e s t e r eert de kunst, i n v r ij h e i d te dresseeren 1
Om tot het kuipershuis terug te keeren
Niet slechts verzorgde 't vrouwvolk liefderijk mijn v o e t;
Door ditmaal alles voor den Baas te zwijgen,
Bespaarde 't Vechikop's r u g » meê van de taart te krijgen":
»Vroeg rijp voor galg en rad" zou 'k heeten ; »duivelsbroed",
»Ja ! voor zoo'n libertijn nog 't Oorlogschip te goed !"
Boodschappen doen met Mijntje
Ben hinkte in het midden
Was voor ons Kaatje een grootsche zegetocht;
-
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En haar ter eer kreeg 'k boven denken, boven bidden,
Anijsdrop, moppen, klontjes, waar maar werd gekocht
»Een pleister voor Bens voet 1" schertste meewarig Mijntje;
Diep treurig daarbij schudd'en achter haar
De klanten 't hoofd, en wezen haar elkaêr;
e, Trijntje 1"
En steeds ging Kaatjes »dag Jo-Pie ! dag Stijntje,
Van méêlij's zijblik naar de rouwende verzeld.. .
Waar deze om treurde is gauw verteld,
Ach l te alledaagsch ook om er over uit te weiden:
De timmerman die over Mijntje vrijde,
Met wien ze op trouwen stond, viel van een stelling
[dood...
N i e t alledaagsch (waar nog getuigen van gewagen)
Was Mijntjes lijden zonder klagen;
Was Mijntjes schoonheid die elk aanzoek vlood;
Aan 't woord »voor altoos de Uwe l" is ze al haar leven
Tot in haar zorgen voor zijn moeder trouw gebleven
Voor Liefdes oog haar moeder immers ook!

Nog, weduwlijke bruid 1 waan 'k u te aanschouwen
Zooals ge Ben, eer 't avondschijnsel dook,
»De mooie kamer" weest, waar 't naar lavendel rook
Toen 't kabinet zijn linnen gaf te ontvouwen
Voor 't leger in die hooge bedstede opgericht.
En nog, door 't open raam, zie 'k u, landouwen 1
Weidsch uitgestrekt in 't gouden licht
Waartegen, dichtebij, een boom,
ver-weg een molen, --En uit het koorn een hoeve,
en uit de wei'
Bont hoornvee afstak
Op ende op een schilderij,
Allengs wit-wollig weggescholen
Toen de eerste star. naar 't Westen zonk,
En 't laatste klokgelui eerbiedig bevend klonk.
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Al werkende in een landschap uittekijken ;
En de avondrust te groeten op een bank
U buiten houdende onder boom of rank;
Of mijm'rend bij den haard het daglicht te zien wijken
En 't sneeuwveld te overzien bij stille hemelpracht;
0 droom 1 naar wiens vervulling ik nog smacht --Dien avond voor den rustdag in de kuiperswoning
Zijt ge in mijn knapenziel wel niet ontwaakt;
Maar staêg herdenken aan het uitzicht toen gesmaakt,
Verbindt u aan dat uur als blijvende bekroning 1
Hoe eigenaardig droom'rig, toen ik ommekeek,
Keek mij de kamer aan 1 ik zou haast zeggen
In menschelijke stemming : naar een glimlach leek
Het gloren waarbij alles zich ter rust te leggen,
Van vorm al vager in te slapen scheen,
Of -- ingesluimerd reeds
in donker was gedoken.
En vredig voort, bij al dat rusten om haar heen,
Was Mijntje, voor ni ij n rust alleen,
Aan 't lakens spreiden, slopen om de kussens stroken,
En veters rij gen door die »laddertjes" zóó fijnn
Dat ze niet opkeek
»om voor donker klaar te zijn,"
En naast me aan 't raam » den dag" nog op kwam vangen.
»Bij moeder thuis is 't 1 i n n e n fijner, hé ?"
Volgde op haar »klaar, bij tijds !"
Maar strijkend met de wangen
Langs 't hagelblanke daar zijn h a n d al over gleê,
» » Hoe lekker koel 1 (prees Ben) en 't riekt naar Buiten!""
» In Maart gebleekt," verklaarde ze onder 't ramen sluiten.

Druk daarentegen ging het toe in 't huisvertrek.
De Baas, als ouderling met »broeders" in gesprek,
En in de leer »de steilste," wou niet hooren
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Van eenig and'ren te beroepen predikant
Dan die »klaarblijk'lijk door den Heer al was verkoren
En de Genade had ! . , ."
»Je leutert van verstand
Alsof mijn man een stommerik zou wezen?
En van talent
alsof hij koeien moest belezen!
En van de liefde
die vin' je ook bij hond en kat 1
wat voor Geloof is dat?
En van de oj5rechtib beid
Van hart voor de . armen mooi ! die wij toch onderhouden ...
Van macht op Jong'ren en eerbiediging van ouden
En van de Werken, en van zeggen waar 't op staat
Die de Genade mist, als jullie kandidaat,
en de duivel maakt me kwaad"...
Is uit den duivel !
Was Bennetje wat wit geworden bij die woorden ?
Dacht hij niet anders, of 't liep uit op m o o r d e n?
Ik weet dat moeder Engelien met boter'am
Mijntje en de koffie me in de keuken nam,
En daar hoofdschuddend prevelde van »drijven,"
En »geestelijken hoogmoed;" en »zachtmoedig blijven"
In Janbaas prees ; » maar of z ij n lange zang
Iets uitricht dan verwarring ? God mag 't weten!
En bij Zijn wijsheid leggen we ons maar rustig neer
Slaap goed, mijn jongen ! ... Zoo-met-één komt Kaatje weêr :
Goê-nacht voor haar en 't manvolk, heusch l zal 'k niet
[vergeten."

Slaap bracht ik in » de mooie kamer" meê * voor twee 1
't Gebedje stamelend, schier van de knieën rolde ik;
Langs 't glad geboende trapje, in 't leger tolde ik;
Toen Mijntje omhelsd in sprakeloozen vreê -Niets meer erinnerde zich Ben den and'ren morgen
Dan dat hij even van een vuistslag was ontwaakt —
Op tafel, in de kamer waar de »broed'ren" spraken,
Een rinkelslag of al de kopjes braken
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En bulderend daarboven uit: »wat steil van leer?
Waar—blijf—je---zonder-----de--Genade ? ..."
En 'k sliep alweêr.
Alsof ik me daarnet pas neder vleide,
En toch volkomen uitgerust,
Zag,
overzag ik als de. zon zoo blijde
De groote kamer en de velden en de weiden,
En daalde van mijn troon, op o p e n r a a m belust:
Op knarste, vloog het ! En verliefd snoof ik de geuren,
Zoog 'k » echte" buitenlucht, aanbad ik Zondagskleuren.
» Al op ?"kwam Kaatje; » » en al gekleed! bewees ik haar;
Den tuin-in ging 't, en samen maakten wij een ruiker;
De bessen smaakten zoet, ook zonder suiker;
En lieflijk klonken honderd stemmen door elkaar
»Je hoort ze a p a r t, hé Ka^ ? en t e g e l ij k o o k fluiten ..."
» »Dit zeg ik maar : de Schepper, Ben ! woont buiten...
Was 't om het trouwen met mijn jongen niet,
Ik zou me in stad nooit op gaan sluiten,
Zoo 'k toch v a n H o o g e r h a n d mijn goejen dienst verliet ...""
» Ka ! (zei 'k, haar tranen ziende nu ze tevens lachte)
Waar blijft de regenboog? Je lijkt April ..."
» »En
Engelina-meu ! Geen bui op til,
Of 't zonnetje ook aan 't werk. Dat zit in de geslachten;
Oom is weerbarstiger ...""
»»»Oom wacht al met ontbijt
Trad Meu ons achterop
en ... zeker iemand, meid !"
»Aai ?" gilde Ka^ : En krul voor de ooren, pet op zijde,
't Zilv'ren sigarenpijpje kranig uit één zak,
Terwijl - uit de' and'ren de tabaksdoos stak,
» » Vóór dag van honk !" juichte Aai ..
Iets achter blijven beiden
Totdat het paartje Janbaas opmerkt, met een kleur
Als bloed, en hart'lijk uitgestoken handen
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Trillend
Klinkt zijn »dag Aai ! En 't gaat er zoo van deur
In 't bootje ?"
»»Met November, Jantje !" en heel welwillend
Noodt de gelukkige Aai den nu doodsbleeken Jan
»»Op 't voorspul en de brulleft ! ..."

(Dat zich Jan liet wachten
Heeft Kaatje nooit verbaasd ; en dat hij Kaatjes man
Als door hààr uitverkoren -- innig achtte,
Pleit voor zijn goed, groot hart. .
'k Weet van een waterton
En waschtob daar hij 's and'ren daags al aan begon
Met zoo'n verstrooiden ijver dat de Baas vermeende:
»Jan zit die preek van gister ook nog in de maag ?"
Wat Jan in 't hart zat, er sinds jaren weende,
Wist kleine Ben wel, al begreep hij 't maar heel vaag.
Ziet thans, bij stok-oude Aai en Kaatje,
De ietwat vergrijsde maar toch altoos »Jongeheer"
Geheeten Benjamin die waschtob weer,
Dan maakt hij over haren schenker graag een praatje -En stromp'lende' Aai jaloersch!
En schertsend met het paar —
Altoos zijn hulp nog, altoos voor hem klaar
Ruikt Ben weêr 't krullenvuurtje waarbij Jan-baas zwoegde,
Uit »droeve min ;" en mist ongaarn' de ton
Die Jan mooi bont-geschilderd bij de tobbe voegde,
En die ---- tot brandhout werd toen 't leiding-nat verwon.)

Die n i e t zou trouwen, en zijn ton niet overleven,
Ging vóór in het gebed, bleef achter in 't onbijt;
» Zoon'n reus, zoo'n boom (brulde Aai) en dan geen
[appetijt !...,,
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» » Mijn zoon," sprak de ouderling, en draaide in 't welgesteven,
Priklustig' boord de gladgeschoren kin,
»»Mijn zoon jaagt naar de Kerk; zijn geest is er al in,
En 'k peins mèt hem: wat zal de proefpreek baren ^"
»Vast ruizie l" knipoogde Aai ; »in stad
Loopen die kerketouwen nog-al glad;
Maar in zoo'n dorp, --- veel schijven, veel bezwaren!
Een ielk wil baas zijn, en de boêl raakt in de knoop..."
» »Om die te ontwarren," diende hem de kuiper handig,
Terwijl de toorn zijn knap gezicht besloop,
» » Vinde ons de dag des Heeren waakzaam en verstandig,
En
ventje! uw toon gepaster, zoo ik hoop."
Aai merkte, ook aan zijn Kaatjes blikken
En knie-stoot, dat hij zich vergrepen had
En zeker touw bij 't pluis-eind aangevat;
Maar Engel wist den diep gezonkene op te flikken
Door zijn toekomstig huisje zoo knuts in te schikken,
Dat hij
met de oogen toe
't al zag, er al in zat!

Toen de eerste torengalmen dorp en omtrek noodden,
Was alles opgeruimd, en al het and're klaar
Gelijk me bleek ná Kerk : let wel dat aan een schaar
Van »buitenklanten" met hun vrouwen koek geboden
En koffie voorgezet werd in de kuiperij;
's Avonds te voren waren daar van planken
En schragen tafels opgesteld en banken;
De tafels rein gedekt, en blinkend al 't gerei.
Met óns meé waren er wel dertig menschen,
Luid pratend, lachend, door elkaar en over kruis;
Met heel druk doen en hartelijk gedruisch
Stapten de gasten op, ditmaal na honderd wenschen
Voor Kaatje en haar aanstaande.
Bij »de societeit
Een droge, in de open lucht, waar achter tralies
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»De wet" stond aangeplakt, en ringen aan de balies
De paarden hielden totdat Amen was gezeid
En binnen 't hallef uur de koffie afgeloopen
Hielp Ben met veel gewicht een boei of wat ontknoopen,
Gaf elk der in-of opgestegenen een hand,
En weg in sjees of wagen ging 't naar allen kant.
»Die Zondagskoffie schonken ze al bij vaders vader,
Op de eigen wijze en de eigen plek,"
Verklaarde oom Dirk, en trok in 't huisvertrek
Zijn tweede kopje, een onder-onsje, nader;
Zoo deden we allemaal, en aten van den koek
Uit liefde en aclitin ; ook een onder-onsje, en — » keurig !"
Keurde Engel; »en hoe keur je Domirae ?"
» »Erg .treurig
Hier haalt hij 't nooit ; al spreekt hij als een boek,
De meerderheid is tégen hem ..."
»Ja, 't kan verkeeren, >'
Lachte oom, wiens bijbel-lezing vóór 't ontbijt
Ons al op 's werels val had voorbereid
Kalmte in 's mans ziel, wie had u durven propheteeren?
Aai s t e e g bij Dirk-oom, raakte heel met hem bevriend,
Toen, hij aanschouwlijk van zijn lijnbaans-werk vertelde;
Zoo op De Ruyter kwam 't, en andere oorlogshelden,
En bleek 't weêr dat ook Aai zijn koning goed gediend
,
»Diep achter in den vreemde in Luxemburg gelegen
En meêgekoeterd in die lui der taal ---,
En 't nog gebracht had tot kurpraal,
En item zooveel op zijn boekje meêgekregen ..."

,

» »Jong, jong ! (riep jan) en ook g e s t r e d e n, Aai !"
»Gebakkeleid met burgers; niemand doodgeslagen ..."
» » Mensch ! " huiverde Engel, en gaf gauw 't gesprek een draai:
»»Maar Aai, kon je den vreemden poespas daar verdragen?"

ZOO GOED ALS FAMILIE.

321

»Wit kost'lijk! En dat bier, daar wier je een Simson van....
Soms draaide heel de vesting voor mijn oogen
Met forten, batterijen ..."
» »Kerel ! " ijsde Jan;
» En dan z6ó'n vesting, oom; onneembaar, ongelogen !"
» » Met al die .Simons, dat geloof ik graag ..."
» Nee^ maar, zoo'n stad o p r o t s e n : kijk je van omlaag,
Dan denk je aan steigerende paarden,
berg je maar ; kijk je van boven neer,
En
Dan trekt je de afgrond ; recht voor je uit alweêr,
Dan zie je een lint van water, en de helft van de aarde! ..."
»Jong, jong 1" riep Jan, en neep zijn oogen dicht,
En sloeg ze dan ontzet op Kaatjenicht,
En wiegde stom-verbaasd heel't lijf terwijl hij staarde
En voelde zich heel klein misschien,
Want Kaatje blonk van trots : » »Ja, Aai heeft wat g e z i e n l"

»En of de vrienden nu aan tafel komen ?"
Vroeg Mijntje die heel veel en mooi had »opgebracht ;"
» »Zal Mijntje bidden man " waagde Engelien heel zacht;
Een hoofdknik zei : » »de vraag is gunstig opgenomen ;"
En over Mijntjes lippen ruischte lavend rein
Het Onze Vader!
»Twee uur later spijzen,
Geeft zondagstrek," kon Janbaas zelfs bewijzen;
» schreef j en aan den balk" te prijzen
En
Ter eere van de aanstaande schonk de gastheer wijn.
Oom stelde een dronk in:
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»Wat ze hebben voorgenomen,
Strookt met Gods wetten, en ze tellen dertig jaar —
Zooals wij telden, vrouw ; en steunen zij elkaêr
Zooals wij deden, vrouw ! wat kan hun overkomen
Dan 't Goede?..."
»Snijde een zwaard ons door de ziel,"
Ging hij met moeite voort bij Mijntjes zachte snikken,
» Wij weten op Wiens wenk het viel,
En loven 't Goede in 't Hemelsche beschikken!
Doen Kaatje en Aai alzoo, dan is voor de eeuwigheid
Door het Geloof hun trouw gewijd,
Al zou nog heden Dood en Graf hen scheiden. . ."
» »Dank, vader ! " fluisterde uit haar tranenvloed
Zij die liet. rouwkleed droeg ; en » »Dank1" uit vol gemoed
Uitte 's mans »bect're helft, moest hij voor God belijden
En voor de menschen ..."
Jan huilde als een kind:
» »Aai ! (bad hij) draag haar op de handen;
En, Kaatje! in Jan-neef heb je een Christljk vrind..."
»Heil 't paar !" voltooide oom Dirk, en plengde de offerande,
Terwijl hij bevend aanstiet, haast op. 't dek-servet,
En wischte met het andere ter sluik zijn oogen ...
En de and'ren stieten óók aan, en Gebed
Was in hun Spraakloosheid ; en k 1 e in e togen
Vertelden dat er in de kèel wat zát ...
En Ben had angstig »moeders" hand gevat ... .
»Geluk!" zoo wrong zich eind'lijk allen 't hart naar buiten;
Er werd omhelsd, gezoend; en niet te stuiten
Was 't blaffen van den hond, het mauwen van de kat.
En »boe noch ba" wist Aai of Kaatje eerst uit te brengen;
»Wit om de lippen," volgens »meu," werd Zij!
En zich verslikken in zijn woord van Dank deed Hij!
En
raadzaam vond de Baas't, Bens glaasjen aan te lengen,
Want in één teug was 't eerste leêggeraakt
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En Ben dacht: » waarom eten we niet voort, als 't smaakt ?"

zoo

had Jan toch »'t voorspul" meê beklonken ... .
En
En naar de dochter blikten man en vrouw:
En Mijntjes glimlach leek nog liever door haar rouw,
En 't was van mee-geluk dat Mijntjes oogen blonken!
En muurbloem geurde ons toe uit het kozijn:
Want Mijntje had het raam aan tuinzij' opgeschoven;
En op haar strooisel kwamen musschen aangestoven,
feestlijk fijn!
En sjilpten

.. .

En Mijntjes blik gleed zoekend over 't plein
Door 't venster dat nooit Zondags mocht ontsloten;
Hoe wuifde 't groen haar toe ! hoe blonk de torenhaan!
Hoe vredig lag de kerk 1 hoe stil daartegen-aan
De kleine leêge hof ...
-- »die meer bergt dan de groote,"
Verzuchtte »meu" tot Ben, die later heeft verstaan. --

Zoodra na 't eten de oude man »een uiltje knapte"
Den rooden zakdoek achter 't hoofd »om het behang !"
En 't Paar »'res gauw" naar naast-verwanten stapte,
En Mijntje en »meu" zich repten van belang,
Verzelde ik Janbaas op de tuinbank bij den vlonder,
En las mijn jongste treurspel voor:
De liefdestafereelen troffen hem bijzonder,
»Maar dat er in het stuk gevloekt wordt. .
» »Nu, geen wonder
Dat doet de vijand. .
» Haal die v l o e k e n door,
Haal a 11 e s dóór, Ben ! Het tooneel is uit den Booze ... .
Wist vader van je werk, je bleeft geen uur !""
Z66 dood gekritizeerd, verscheurde ik een schriftuur
Die onze naaister van verrukking had doen blozen
En wit als krijt doen worden ; doorgaans was ze vaal ...
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Iets is me bijgebleven van een generaal
Dien'k tegen muren storm liet loopen met zijn degen;
En van een kamerheer die order had gekregen
Om cito zijner Majesteits bokaal
Te vullen met licht morgenwijntje ; nieuw gevonden
Was ook de aartszondaar, zich bekeerend met een snik
» Net zooals Ben," dacht Jan?
't Verscheuren docht me zonde.
Hij, voor de snippers opgeraapt in 't ronde,
ik.
Vond reeds den vuilnisbak; stof voor een n i e u w stuk

De thee vereenigde uitgerusten en vermoeiden;
En tusschen trekpot in, en koffiebrood,
Werd algemeen »gebouwd ;" en Kaatjes hart genoot
»Van moesgrond korts geleêgd, en die weêr overvloeide l"
» »En van die reuken hier, vooral van 't boonenkruid !"
Wat zag ons troepje er teekenachtig uit!
De mans in 't overhemd, met lange goudsche pijpen;
Het vrouwvolk bukkend, om een frisschen buit
Van volle trossen voor haar korf of schaal te grijpen.
En na de moezerij, waar tegen morgen vroeg
Aan rijpe »doppers" 't vonnis was beteekend,
Werd ook de bloemtuin ingerekend;
En 't was voor Kaatjes »volk" wat Kaatje dankbaar droeg,
En volgens Aai »een reuk door 't heele dorp verspreidde,"
Toen 't paar (»na weêr zoo maalt") van oom en meuje
[scheidde.
Op stoep bleef 't echtpaar staan, en knikte, wuifde, zwaaide,
Tot (doende al ommekijkend »van 's gelijk !")
De gasten met ons anderen den hoek om-draaiden
Uit liet gezicht der Zevenhuizen-wij „
Na »van liet heele dorp zoo'n ijselijk bekijk,"
En ongeveinsd »Wel thuis !" dat Kaatje weêr moest »vegen,"
En 't hart in Aais »Ajuus!" héél luid kwam meêgestegen
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De Juli-avond was te hemelsch mooi,
Om 't uitgelei' niet telkens te doen rekken;
En iets niet minder moois heerschte in dier lui gesprekken;
Ontberen kan de t o o n den t o o i,
Bewezen met het landschap meê de woorden
Die gulden klonken in dat gulden uur
Toen mij, dies onbewust, de Stemming 't meest bekoorde;
Of tot de Schepping niet het Schepsel ook bekoorde,
v e r z a a k t e ik Gods natuur
Zoo al te dikwijls zocht,
In later, zoo geheeten wijzer leven...
Gelukkig, Ben 1 die weer in 't licht gingt staan,
Komt Bennetje zoo nu en dan eens even
Achter uw' breeden rug vandaan
En luistert naar de liedjes ook, gezongen
Niet ver toen van zons-ondergang:
School-liedjes, en ten slotte een wiegezang
»Alles op stemmen," die van Aai wel wat verwrongen,
Maar samen toch zoo dankbaar en voldaan
Dat de enk'len op het pad wel moesten blijven staan,
»En onze lieve Heer (zei Jan mèt Mijntje) meer wou dulden
Dan v a d e r ooit : zing, Zondags, buitenshuis 1"
En Jan, àl milder : » Zang is hier in 't loofgesuis,
Ja! stijgt op vleug'len naar Gods tentgordijnen,
En is in 't klotsen van het water om die boot,
En
in ons hart ! ..."
En met robijnen overgroot
Het westen 't nat ; en die den riem liet rusten,
Ontlokte aan zijn harmonika ook Zang, zoo rein
Dat we er het hoofd bij bogen ; Jan »zich beurt'lings klein
En groot gevoelde ;" en zij die rouwde, ons Kaatje kuste
als zang ruischt dát ook in mij na : -En meende
»Laat ons zoo scheiden, Kaatje 1 En zoo gezegend ga
't U beide als ik vandaag me voelde 1"
En Jan ook kuste Kaatje, ofschoon hij 't niet bedoelde,
Maar wijl ze' er wang toe-stak...
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Tot driemaal kuste ik Ka »Voor jou, voor moeder, en de , rest! ..."
Toen vijf paar handen En elk zijns weegs
Maar lang, mijn voorland nog voorbij
(Het braambosch, dat in avondgloed daar lag of 't brandde!)
Verbond ons die ni u z i e k, beluisterd aan weerszij 1
Intusschen was de maan groot opgekomen.
»Ze is vol," zei Mijntje, »en Juli, toch al, heeft geen nacht;
Vóór elven zijn ze thuis."
Thuis, dát was 't waar 'k aan dacht.
En toen maar stevig heb ik Mijntjes arm genomen,
En 's nachts gedroomd dat Jan zijn doek aan de oogen
[bracht...
Den and'ren dag kreeg 'k bramen,

Oom mijn oor te
[pakken:
»Te laat aan tafel 1 en den kiel gescheurd Een mooi begin!... En hoe is dat gebeurd?
Gevochten ?"
»»Blijven haken aan de takken ..."
»Hoog ?"
»»Ja, oom 1"
» Groeien bramen in de lucht ?"
» »We speelden vogeltje, en" (hier haperde ik geducht!)
»»En ... en ... toen is mijn stroohoed blijven hangen ..."
» » »Zijn hoed ! 1
»Die heeft een vogeltje niet noodig, vrouw 1"
» »Als Jan-baas straks den haak 'res nemen wou ...
Want schudden hielp niet 1"
» Ben ! wat let me, of ik schud Jou
En zet het vogel je in de kuiperij gevangen?"
Maar met den langen haak en eigen lengte er bij,
Redde' Janbaas mijn hoed ; en 't vogeltje zong vrij;
» Nooit, oom 1 zal 't weêr gebeuren ..."
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Ben heeft woord gehouden:
Hij zorgde voor verandering van spel,
plons! er in ..
Sprong »slootje," en
Ben meende 't wonderwél,
Maar gaf veel zorg en angst aan jongen en aan ouden.
Een »taak" werd hem gesteld : hij bracht toch boeken mee?
En Ben vertaalde
»0 moeder, zulke mooie dingen !"
» »Vreemd spul!" vond »moeder," toen 'k haar luist'ren deê ;
» Door groote menschen moet u 't hooren zingen
Daar hoort muziek bij ! 't Is een Opera ..."
» »Wat?" vroeg de Baas die druk had zitten reeknen:
Of Jan al wenkte, of Mijntje al rammelde in de la
»Een Opera !" zei 'k flink, en sloeg mijn keurder ga
» »Wat zooveel als Komedie moet beteeknen?
Wel, jongeheer 1 ik luister. .
» » Stop maar, hoor !
't Is ontuig (klonk 't al gauw), en gekkenwerk niet minder!
Berg op dat zoodje ! Kwaad heb Jij er niet meê voor
Maar die met Satan omgaat, kind! diens ziel lijdt hinder."
Zoo stopte ik Satan weêr in mijn valies, en dacht
Aan zijn regeering op een boekenplank van Tante;
Van duodecimo's tot folianten
Raakte alles daar 't Tooreel, »en was door Ben gepacht."
Zooals die lieve tante Jans beweerde .. .
Nog zeven jaar eer 'k aan Tooneel-geschrijf mijn ziel,
Aan 't miniatuur-tooneel mijn zakgeld ook onthiel',
En mij voor tien jaar lang tot Minnezang bekeerde
En verzen van elk slag, verbrand tot 's werelds sch^a 1 ..
Voor 't hooploos minnelied, meen 'k achterna,
Had Janbaas aanleg ; maar de dweper doodde een dichter
In dezen, naar men spotte, »ou'bakken Nieuwelichter,"
In onzen eerelijksten vriend, zeg ik met Ka !
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Geduldig bij mijn drift, bedroefd om al mijn fouten,
»Begaan met 's jongskens noóden," leidde hij
Me een »geest'lijke Oef'ning" binnen, in de kuiperij,
Waar 't moê gespeelde ventje zich een d u t verstoutte:
Jan wekte me, »want een der broed'ren kreeg den Geest.. ."
Den geest te g e v e n waar' natuurlijker geweest
Bij zulk een rust-afsmeeking met verwrongen trekken,
En zulk een schelden op zichzelf als »'t licht onwaard";
Maar Broeder was »geroepen" slapenden te wekken
Op deze ellendige en bedorven aard'!
Ontzettend was de kloof, die naar me hapte,
Tusschen 't verdoemen aller aardsche vreugd
en mijn verdoolde jeugd
Als broeder Manus deed
Die, gruwend van zichzelf en de oefenaars 1 ontsnapte
Naar Mijntje en Engel, op de stoepbank nog:
»Zoo'n overlieflijke avond was het toch l"
En ziende van de starren-oogen naar die vrouwen,
Merkte ik geen kloof op, en bekwam.
»Jan is heel braaf," zei de oudste, »en teeder als een lam
Hoe durft hij zich en 't kind aan wolven toevertrouwen ?"
» »'t Ziet bleek," vond Mijntje; »»0 wacht
iets op de
[boter'am 1 ..."

Dat i e t s genoot ik juist, toen 'k moeders zucht vernam:
» Heet gaat het er weer toe 1 ...'' Waar ? dacht ik, zorg'loos
[muizend
Met hond en kat, en volgde moeders oog
Naar 't konsistorie-raam : hoe vredig speelde in 't suizend
Kastanjeloof het schijnsel uit den vensterboog!
Hoe driftig daarentegen (dat verklaarde 't zuchten)
Vertoonden zich Chineesche Schimmen- kluchten
De kerkeraadsfiguren op 't gordijn !
Daar balde er een de vuist
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»Van wie zou ze anders zijn
Dan van mijn lieven driftkop ?" sprak zijn vrouw; » máár, jongen 1
Naar die vergad'ring ging de baas ontstemd:
Wie brak een ruit ? wie had zich weêr geklemd?
Wie psalmgewijs een kermisdeun gezongen?
Wiens brandgeroep verschrikte de' ingedutten Baas?...
Vooral dat z i n g e n, Ben! was léélijk-dwaas ! .. .
Ben, Ben! oprecht, dat weet ik, zijn je tranen
Maar je arme moeder heeft een hééle post. . ."
» »U-allemaal ook 1" snikte ik, geest'lijk afgerost:
Want, o! wat kunnen zachte woordjes diep vermanen!

Toen kwamen er geburen, en 'k was gauw hersteld.
En Ben erinnert zich nog al het goede en vroede
Door Mijntje en Engel later van die lui verteld;
En van e e n i e d e r, daar ik maar naar vroeg, vermeld;
Die 't kwaad ziet, zwaait de roede
Maar hare harten waren zoo vol zachten gloed
Dat ze alom koest'rend wasdom spreidden,
En
aan alle zijden
zelf een zon
Licht zegenden met blij' gemoed!
Dat voel ik nu, en zie me als knaap nog turen
En luist'ren naar de pomp op 't kerkeplein;
Blij' plaste 't water in die lucht, zoo luw, zoo rein;
En door de stilte beefde een klokslag
»Al tien ure;
Naar binnen, kinderen 1..."
Maar daar kwam Dirk-baas aan:
» » Wacht !" " riep hij plechtig;
»Wel, hoe is 't gegaan ?"
» » Met 's Heeren hulp is onze zaak gewonnen
En de gemeente, Dank zij Hem ! gered!""
Eerbiedig af, en op weêr, ging de pet —
Jan kwam, en 't buitenfeest was weêr begonnen.
22
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De mannen stopten »'t stompje ;" een langen Gouwenaar
Liet oom ditmaal » geteekend" in de konsistorie;
In lengte en breedte ontspon zich »de beroeps-historie,"
En luist'rend schoven ook de starren bij elkaêr,
En pinkten oolijk bij die hoogverheven klanken,
En
zagen Engel voor d e rust des H u i z e s danken!
» Ben! morgen weêr aan die vertaling, hoor ;"
»»Ze is af, oom!"
»Flink; dan morgen lezen! En loon naar werk !"
Een rukjen aan Bens oor,
Toen »'t Nachtje en 't Goede !" en i e d e r was genezen
» »Behalve Mijntje (dacht ik) die nooit klaagt ;"
En haar omhelzend zei 'k: » »ook jou heb ik geplaagd...""
» » »Door onnadenkendheid ; want meenens kon 't niet wezen," '
Troostte Engelina's dochter weêr ;
En dankbaar voelde ik mij gelukkig stemmen,
En bij haar stillen handdruk iets ... als 't klemmen
Van vogelpootjes
zoo vertrouwlijk en zoo teêr ...
En 'k dacht aan vaders forscher, even fraaie ving'ren:
Die konden ook zoo innig zich om de uwe sling'ren !

Twee meisjes heb ik in die week het hof gemaakt;
't Een was een zwart jodinnetje van negen jaren,
Wier broertjes aaklig tegen de verkeering waren,
Die na één ulevel dan ook is afgeraakt.
Blond was het and're, en roomsch ; een goed jaar ouder;
Doodgraversdochter, maar als de ochtendstond zoo blij' !
Een half uur van het dorp, op 't kerkhof woonde zij
»Alleen met vader maar ;" met haar raakte ik vertrouwder.
De zaak was aangekomen door een ... wespen-nest:
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Terwijl we elka^ er een kikkertje betwistten,
Verscheen de zwerm; te raden valt de rest De vlucht maakte ons tot makkers, eer we 't wisten.
We hielden allebei van dier en plant en boek,
Van de open lucht, de vrijheid en de menschen,
Van al wat eetbaar was, vooral van peperkoek:
Voor 't laatste kocht zich Ben een heimelijk bezoek
Aan 't knekelhuis
het toppunt van zijn wenschen!

-

-

Die ons verraste, leek een kluizenaar;
Marietjes vader was 't, sneeuwwit van baard en haren,
Golvend langs hals en borst; en met een droef gebaar
Wees hij en wiedde een paar te wilde blaêren :
» Onkruid tiert weliger op moeders graf,
Dan onze bloemen ;" sprak hij, lokjes streelend;
» »En ik begiet ze trouw, en pluk er nooit een af," "
Zei 't snoesje, een snede koeks gulhartig met me deelend.
»Ze was vier jaar, en mist haar moeder niet ;"
Kwam 't vriend'lijk langzaam van zijn lippen;
»Tóch al van menig die hier alles achterliet,
Zag ik den rouw nog eer dan 't rouwkleed glippen.
Elks droefheid slijt met ieder voetstap af;
De kerkhoflaan is lang; en hoe oprecht bewogen,
Aan 't hek is 't zwaarste hart al lichter dan op 't graf ..
Maar die hier w o o n t, hier w e r k t naar 't graf gebogen,
Den g r a v e r houdt de plek zijn doode trouw voor oogen.
Zesmaal zag 'k sneeuw
, zesmaal ook bloei bij 't kruis;
Gods blanke sprei op deze laatste woning
Zie 'k haast nog liever dan onze Eerbetooning ...
Maar 'k dacht : zoo'n hofje past bij 't weêuwnaars-kerkhof huis."
,Schuw blikte ik van dat »hofje" óm naar

de ramen:
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» Neen! eenzaam was 't er niet met kind en vrouw 1
Sinds -- sleet mijn lichaam wel, maar niet mijn rouw ....
Toch, eenzaam hebben wij het nog niet samen ..."
» »Stil 1" " fluisterde Marietje, » »ik hoor den merel weêr Daar zit hij ..." "
En de merel orgelde zoo blijde
En ver van menschen, om ons - louter zon en weiden,
Zat Ben al naast het blondje tusschen graven neêr ;
En haar, uit zijn vertaling van De Kinderliefde
»Bisschop'lijk goedgekeurd," en toch door Dirk-oom ook,
Wiens vlijt-beloonend zakmes de' eedlen koek juist kliefde
Haar las hij 't móóiste voor .. .
En immer lager dook
dat Ben een kusje diefde 1
De meerle, en zong, en zag
Het was mijn eerste, noch mijn laatste vrijerij;
en lachte erbij..
Maar liefjes vader, ditmaal, zag 't

Ik had geen »plannen," maar was toch dood-eerlijk ;En maanden lang was van mijn avondbeê 't refrein
kan 't met Uws zoons wil zijn ! -» Geef, onze lieve Heer
Geef dat De Kinderliefde eerstdaags in druk verschijn'
Met de opdracht : A a n M a r i e tj e; ook dát vond zij zoo
[heerlijk 1 ..."

W.

't Geschriftje is bij den drukker zoek geraakt,
Wie zegt me hoe het Bens gewezen speelnoot maakt?

Snel en voor immer scheidde ons in dat herders-uurtje
Een schielijk opgekomen onweerslucht;
»»Bang ?" plaagde 't buitenkind, toen 'k heenwipte over 't
[muurtje
» » Niet schuilen ?" " vroeg de man;
» » » Thuis (riep ik in de vlucht)
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Zit moedertjen alleen ; oom is met Jan gaan pachten,
En Mij ntj e is om een zieke mee naar stad
Het rommelde in de lucht, zwaar biggelde al een spat,
Daar was de bui 1 ...
Ik vloog ; maar tot op 't lichaam nat,
En trotsch er op ! kwam 'k thuis, waar Ongerustheid wachtte.
•

•

•

n

ff ff fff

»Verkleed," zag 'k Engel in de keuken »in de neêr :"
Hoe tegen Bens vertrek op morgen
Zijn uit den vorm geregend hoedje te verzorgen ? ...
Het ijzer, juist geheet, ontviel haar weêr,
schrok ze en meende : 't licht was ingeslagen ! .. .

Zoo

Het licht was echt, de slag was nagemaakt,
Maar vlak er boven-op kwam de echte slag gekraakt,
dat mijn hart van schuld begon te jagen,
Zóó
En Engelien de strijkplank omtrok...
»Au, mijn voet 1"
» » Dat valt niet meê, maar
loon je om boon je, jongen 1 " "
Doodsbleek nog, lachte ze al, van boos was ze alweer goed,
Maar beefde
dat Ben kwam toegesprongen,
met de hand wat van den grond
De plank herstelde, en
Al tastend naar wat heets
het ijzer vond ;
Want »aaïde-donker" was 't in 't achterhuis geworden;
Toen aan den aschpot fluks een zwavelstok in vlam
»Foei, Ben 1 een hééle ? ..."
en 't flodderhoedje kwam
Bij keukenlamp en noodweer haast als nieuw in orde:
links de strik, en rechts het koord;
»Pas 't nu 'res op 1 ... Zoo
't Staat je als geschilderd, Ben 1" En klaar kwam ook
[»schoon boord 1"

zoo

Zoo zwaar intusschen viel de regen dat het dreunde;
En — ratelslagen ! ... En het licht niet van de lucht 1 ...
Ben, die zich waarlijk om geen kleintje kreunde,
Was -- »moeder" na
in 't huisvertrek gevlucht.
»Hier voelt een mensch zich 't veiligst" sprak ze, een kaars
[ontstekend,
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En lei me
kalmer
grootmoê's kerkboek voor:
hoor 1
»Psalm of gezang, met eerbied lezen
De Almachtige is nabij, is tot Zijn scheps'len sprekend ;"
En 't jonge schepsel las, eerbiedig door en door.
Kwam 't statig dichterwoord van onbeholpen lippen,
Voor nadruk zorgde 't wijdend Oogenblik:
Verbannend allen angst, verheffend boven schrik,
Scheen 't lied in ons te ontstaan, ons van het hart te glippen.
De handen vouwend, zat daar 't lieve mensch
Met iets verheerlijkts op het rimp'lig wezen
Te luist'ren naar gebrekkig lezen;
vriend'lijk toegeknikt, om d u i d' l ij k h e i d geprezen
En
Zat daar een deugniet stil, en zat er toch naar wensch.
En alle ramen waren goed gesloten,
Geborgen in de naaikist mes en schaar -» Want staal trekt án 1" en 't weêr woedde 'al nog zwaar;
En woedend over bruisten alle goten:
Al waterval, al vijver, al fontein
Al bliksemspiegel was nu straat en tuin en plein.
» Na lange droogte wat een zegen 1"
Dankte Engel onder donderknal aan knal;
» Nu staat het aardrijk blank, erf 't hooi is in den stal !" .. .
De zenuwachtig saamgeperste lippen zwegen
En mooi kwam 't blanke vocht in de Oogen ook gestegen.
»U lijkt op grootmoê 1" riep ik vroolijk uit;
En hier zoo'n bui kon ze ook zoo vreemd verblij'en ..."
» » Heugt Jou dat, Ben? Maar laken zeg je, guit 1
We scheelden twintig jaar; en verder dan 't verschei'en
Van 't dierbaar zieltje reikt je 'erin'ring niet ..." "
» Véél verder 1 Duizend dingen kan 'k vertellen
Van eer 'k twee jaar was tot ze u 't Kerkboek liet ...
en deed mijn moeder veel verdriet
Toen was ik zes
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Door me als een onmensch tegen speksteen aan te stellen ..."
» » Hoe tegen speksteen ?" "
»Wel, de koning
weet u nog?
Was in de stad geweest, en grootmoê ... was verdwenen 1
Ik zocht haar, overal. Waar was ze toch?

Haar riep een machtiger dan eenig Koning henen,
Verklaarde Dominee, en dát bracht me op een plan:
Stil naar den schoorsteen in grootmoeders kamer liep ik,
de keizer van Japan
En greep een poppetje
Echt speksteen ..
Waar is grootmoe ? riep ik;
Geen antwoord. Roover, zei 'k, let op!
En kwakte 'm tegen 't marmer dat zijn kop,
Eer ik mijn plan begreep, al voor mijn voeten rolde...
Voor moeders voeten ook 1 die me was nagegaan —
En me aankeek, sprakeloos maar met een traan
En me inhaalde eer 'k van schrik de straat op holde ...
» »Ben," ` sprak ze zacht, » »je doet me heel veel pijn:
Grootmoeder hield zoo van dat beeldje, booze jongen!
Omdat het van haar moeder was." "
Hoe sprongen,
Bij dat omdat het van haar moeder was, in mijn
Boosdoeners-oog óók tranen 1 en ik kon niet spreken...
» » En nu (vroeg moeder) wat gedaan eer Vader komt?""
Begraven 1 dacht ik, nu van angst verstomd...
Maar moeder 1 ij m d e 't ding, en ik

kreeg 't land aan
[breken.

En op den morgen dat ik grootje in 't lijkkleed vond,
En hoorde spreken van begraven, riep ik : lijmen!
En keek naar moeder. Niemand anders die 't verstond;
» »Ben, (sprak ze, en kuste me) bewaar onze geheimen 1""
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De keizer van span pronkt nog op de eigen plek;
En als ik lastig ben of boos wil worden,
Dwingt moeder me als een wezeltje tot de orde
Door draaien met het hoofd naar 't lijmrandje om zijn nek !"
» »Ei, ei! (lachte, opstaande om de vetkaars uit te snuiten)
Ei, ei! (plaagde Engelien) deê je tóen al zoo raar ..."
En 't passend samenzijn van 't ongelijke paar
Dat dra 't benauwde huis voor geuren mocht ontsluiten,
En frissche lucht, en zonlicht lieflijk-klaar,
Gedenkt »zoo'n rare" eerst nu n a vier - e n - veertigjaar !

Voorts weinig heug'nis van bijzonderheden
Hield de anders stevige verbeelding vast;
Kaatje eenmaal weg, haakte in verleden
Noch toekomst het pleizier van Engeliena's gast;
Maar dat het groot was, onvermengd, ontoegerekend,
En onvergolden, onerkend zelfs bleef
Dan door één briefje dat ik thuis gekomen schreef,
Voel 'k aan de bitt're schaamte uit Bens belijd'nis sprekend.
En dit indachtig, ergert hij zich niet
Als
liefd'rijk uitgeleid, belovend heengetogen
Soms jong'ren zich voor goed onttrekken aan zijn oogen,
En deel onthouden in hun vreugden en verdriet -Aan Ben die o n d a n k in de kuiperswoning liet.

VI.
De Pleisterplaats.
Na anderhalf uur rijdens met de diligence
Natuurlijk naast den voerman op den bok
Zag Ben het avondgoud weêr op z ij n torens glansen,
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En dacht weêr wat hij dacht toen hij van huis vertrok:
»De heele stad zou Bennetje zien binnenrijden
Met zijn valies en bruin gebrand gelaat;
Vlak voor ons huis stijg 'k af, verwelkomd al op straat
Door Anne en Kleine Ruth; en o 1 wat klinkt dát blijde Wie dan Bens MOEDER is 't die aan het venster staat?...
En Kaatje flapt een dweil neêr -- » »Netjes vegen!
'k Doe juist de gang, maar anders hartlijk wellekom ! ..."
De zaak viel anders uit, maar viel niet tegen:
Een groot kwartier van stad, op stoep van Welgelegen,
Stond vader met de zusjes en oom Tom!
Hen ziende, had ik Moeder aanstonds klaar voor oog; n .. .
Geliefde trekken zijn me sedert nooit ontgaan
Ik roep ze, ik heb ze! Maar het vrucht'loos pogen,
Soms, in d i e dagen, doet me nog benauwend aan.
Blijde afgeklommen, laat ik mijn valies maar rijden;
De horen schalt, en Ben roept : » Groet ze t h u i s ! ..."
En hier
belandt een groet van 't K u i p e r s h u i s,
Daar Anne en Kleine Ruth de handjes lieten glijden
In broêrs uitpuilend zakkenpaar .. .
» Onder den notenboom staat alles klaar,"
Komt de oude kast'leines oom Tom berichten,
Die 't klein onthaal in stilte heeft besteld;
En vader zegt : » »Van 't feest is Benjamin de held ! "
En 't heldje laat zijn glorie lichten
aan 't valies al thuis misschien:
En denkt — gelauwerd
Hoe moeder zal verschrikken van Bens wonden,
Kenbaar aan kleêren die bij 't heengaan keurig stonden,
Nu keurig ook
gelapt, gestopt, door Engelien
En Mijntje naar haar best vermogen...
Ook uitgebeten is er veel, van heldenbloed
En inkt ; maar frisch gewasschen is al 't goed,
En 't heeft wat in gehad het nog bijtijds te drogen ...

338

ZOO GOED ALS FAMILIE.

Dit een en ander wondde nu Bens hart er bij:
Uit angst voor Moeder niet, uit m e d e 1 ij' 1
Wég wipte en schommelde ik mijn zielsbezwaren,
En hield mijn hart om 't kleinste zusje vast:
Hoe handig voor vijf jaar, maar ook wat waaghals was 't 1
De twee jaar oudere Anna wist ze te evenaren,
In alles te overtreffen ...
't Arme ding had haast:
Op Anna's leeftijd zou er niets meer zijn te leeren
niets te begeeren
Voor Kleine Ruth,
Dan donk're stilte ... .
Nu, deed ze enkel maar verbaasd
,Bij vaders : »waar is Wildzang toch ? is ze uitgeraasd ?" Door, bom! met luiden lach het lei-groen uit te vallen,
Dat destijds rankte om Welgeleg en's hallen.
.

-

Wat vreemde huizing toen, gezellig-geheimzinnig!
Een velerhande bouw, tot één eerwaard vergrijsd;
Geschilderd had de Tijd elk raam en elke lijst;
Verfloos en barstend, keek er alles blij' en innig
Of bracht u op een vraag : waartoe die deur omhoog?
Dit overspijkerd, en daarnaast die gaten
Met luifels zonder nut? waartoe dien fraaien toog
Zorgvuldig toegemetseld, en 't kozijn geláten ?
Look sierde er dak en schouw ; mos plekte er muur en
[stut;
De vastgeroeste weerhaan wees verliefd naar 't Westen,
En over 't grasveld met zijn zang'rig schut
Zwaar loover, disch en banken beoogend met zijn nesten.
En peinsde een groot verleen in stammen wijd vertakt,
Uit de oude duiventil kwam levensvreugd gevaren;
En lieflijk droomend wiegden hazelaren
Als feeën om 't plankier, wel wat verzakt en wrak,
Maar 't mooiste zitje 1 en tot in 't water toe bewassen.
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Hier hadden oom en vader in hun jeugd
Schier eiken vrijen zomer-avond zich verheugd
Wat eenmaal blijken zou ook Benjamin te passen
En nog wat verder zou hij met zijn vrienden gaan:
Haast elke vrije herfst- en winter-avond
Zou hen zich spoeden zien langs sneeuw- en modderbaan,
Zien boven zitten, zich bij wijn aan kunstheil lavend;
Bij maneschijn en starrengloor,
Bij 't tol-licht, of het schijnsel uit een stal-lantaren
Op de' achtergrond, zouden er geesten waren
soms in koor!
Van Schoonheid en Genie, gehuldigd
Hoe vurig klinken, ook wel daavren boven 't woeden
Van storm en onweêr, zou er Woord en Zang!
..

.

En nooit gezelligheid, nooit scherts, nooit geestdrift moede,
Voor bintgekraak noch iets ter wereld bang,
Zou op vermolmden grond een zielenbond ontluiken,
Door vrieskou' zonder haard noch scheidingskou' te fnuiken,
Een bond voor levenslang!
Verspreiden zou het lot de vrienden allerwegen;
»Klein krijgen" zou de wereld hen als iedereen;
Maar dank den geest van We/gelegen,
Zou in der Mannen borst der Jonkheid volle zegen
Voortbloeien door alle ongunst heen.

En Ben alleen zou op de bonds-plek komen,
onnoozel j o n g e boomen,
En vinden er voor de o u d e
Heel 't huis gepleisterd, en zijn ondergang verhoed,
Maar ook Vereering er bij ingeboet!
op platheid 1 Waar de bovenkoepels scholen
Veel licht
En overhelden naar omarmend groen
Een ijzeren balkon met hel verguld festoen;
Geen aardig hoekje, ook geen spelonken en geen holen
Vol ruigte en twijfelglans, waar Poëzie
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Geschiedenis na-neurend om kon dolen,
En puren uit verval de roos der Harmonie.
En waar een torentje, onder wasdom half begraven,
De hoenders tegen donker uit den ren
Een dwergtrapje op-, een _ schietgat in zag draven,
Daar — leegte! en schreeuwerige pauwen, Ben 1
Geen boschje ook meer, gelach en zoet gefluister dekkend;
In plaats van 't rozenperk, een bloemen-mozaiek;
Niet buiten lokkend meer der vogelen muziek,
Maar 't schel orkestrion de gasten binnen trekkend.
Der vaadren kolfspel door een kegelbaan ,
En grilligheid door regelmaat vervangen.
Geen luiken hier en daar, die aan één hengsel hangen,
Voor vensters elker soort, uit het gelid gegaan,
Verwaande spiegelruiten
»met een staatsie aan l"
En de oogen luikend voor de helle stralen
Op de' achtergevel met zijn nucht'ren pronk,
Zou Ben zich 't sprookje voor den geest gaan halen
Waarin hij eertijds bij een kijkje op 't huis verzonk;
En 't murm'len van de sluis zou menig droom doen keeren;
En zang bij de ankerspil van verre ze overheeren;
En hem doen klimmen naar de zaal,
En uitzien over weide en keilen
Op pluimen rooks, op volle zeilen,
Bij vloed ook op den stroom
van verre één blank metaal.
En van 't balkon in-keerend, zou hij gluren
Ziel achter ieder vensterblind,
En vragen zich : »wat schreef ik op die muren,
Toen heimlijk en voor 't eerst gedicht werd en bemind?
Kalk overdekt die verzen menig-, menigwerven;
Bewaart ze in jaarlijks dieper graf;
Zich uiten kunnen ze evenmin als sterven ---
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Verborgen beeld der liefde die hun 't aanzijn gaf 1
Dood-stil zal me overleven wat ik heb verzwegen;
En, eerst verstuivend bij uw' val,
Sterft heimlijk, vriend'lijk Welgeleb en !
Die hulde aan een mij 't meest ten zegen
Van uwer gasten talloos tal.
Nog zie ik haar voor 't eerst in uwe gaarde
Kreeg 't herfstgeboomte een lentedos,
Verflenste bloemen geur en blos ? ...
Gelukkig, wijl geen smart en zonde 't nog bezwaarden,
Gelukkig prij z' men 't vroeg gestorven kind,
Gelukkiger zou 't sterven wezen
In de ure dat onze eerste lofzang komt gerezen,
En 't hart zich geadeld voelt en zalig ! wijl 't bemint.
Nog hoor 'k haar stem, die stem waarvoor de booze
Moest buigen, en geen laagheid kon bestaan;
Wier innigheid zelfzuchtigen deed blozen;
Wier gulden klank niet met de rozen
Van jeugd en schoonheid is vergaan!

Nog...."
Maar gestoord, opschrikkende uit zijn waan,
Zou Benjamin schuw naar den banjaar dalen -En stooten op een vreemden kastelein;
Dra, zittend voor de deur, weêr 't hart op mogen halen
En roemen 't landschap onveranderd zijn !
En later jaren zou hem een der bondgenooten
Verzellen op zoo'n pelgrimstocht;
En Welgelegen 't paar nog dikwerf aan zien stooten,
Niet enkel om 't Verleen aan de oude plek verknocht —
Met recht heette er de Kelder uitgezocht.

34 2ZOO GOED ALS FAMILIE.
En stoel en beker, eerlijk bijgeschoven
Voor elke' afwezigen maar onverloren vriend,
Zou gouden bergen aan den kastelein beloven,
En de óverkeurigen voorbeeldig zien bediend! —

Maar om zijn Toekomst, noch om die van We/gelegen
Bekreunde zich de knaap van tien, elf jaar;
Verrassend opgewacht, was hij er afgestegen,
En speelde,
en plots'ling stond het spel hem tegen
Bij vaders woord en meê'lij'-vol gebaar:
)Tom l" zei hij, 't restje van den ouden wijn genietend -Geen hunner dronk ooit bier of geestrijk vocht,
En wijn kwam even schaars haast voor als deze tocht
»Hoe jammer dat, voor ons van vreugd nu overvlietend,
De Zaterdag altoos een huisvrouw bindt:
Bens moeder hier nog bij, volmaakt zou de avond wezen!
Na gisteren die bui is 't Paradijs herrezen ...."
» » Wel, Just i (lachte oom) 't wordt tijd dat ge Eva maar
[weêr vindt l"
Zoo stapten we op ; en fraai verschoot een star ... .
»Ik zag ze! -Ik ook 1 ik ook!" klonk 't juichend uit der j ong'ren mond;
En toen die wand'ling 1 ...
Blijde, op »vaderlandschen" grond,
Zou Kaatje zeggen, keek bereisde Ben weêr rond
En, kijk ! dat MOEDER in de huisdeur stond,
Bekroont zijn liefste erinneringen: Zaterdagsclie!...

KANT A S TRANSSCENDENTALE METHODE
DOOR

B. J. H. OVINK.

I1 faut savoir douter ou il faut, assurer
ou il faut, se soumettre ou il faut. Qui

ne fait ainsi, n'entend pas la force de la
raison. PASCAL.

Er is een Kant-legende. Vraagt men iemand, die wel eens
wat aan philosophie gedaan heeft, naar de beteekenis van
den duitschen wijsgeer, dan zal men gemiddeld het volgende
antwoord hooren : » Kant is een der grootste denkers van den
laatsten tijd, en hij heeft een revolutie in de philosophie teweeggebracht. Maar het is een echte rationalist, die alle dingen
in hemel en op aarde wil persen in het Prokrustesbed zijner
abstracte begrippen. Zijn hoofdwerk is de in duistere taal en
slechten stijl geschreven Kritik der reinen Vernunft. Hierin
toont hij aan, dat de wereld met alle dingen er in, zooals
wij ze waarnemen, eigenlijk maar een verzameling van verschijnselen (phaenomena) is en dat wij het » Ding an sich" niet
kunnen kennen. Ruimte en tijd zijn volgens hem geen zelfstandige dingen of eigenschappen, maar het zijn vormen van
onzen geest, die voor de dingen, zooals zij onafhankelijk van
ons bestaan, geen beteekenis hebben. Evenmin het causaliteitsbegrip, dat ook a priori aan onzen geest eigen is en dus
voor de dingen op zichzelf niet geldig. Naast het begrip
oorzaak, nam Kant nog elf andere grondbegrippen, denkvormen, van onzen geest aan, die hij kategorieën noemde;
maar dit deed hij enkel uit lust in symmetrie en logisch
geknutsel. De geheele tweede helft der kritiek is verward
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en spitsvondig, behalve de ontzenuwing van de bewijzen voor
het bestaan van God. Die is voortreffelijk en afdoende, en
die bewijzen zullen er niet licht weer van opkomen. Maar
de grootste fout maakte Kant in zijn ethiek. Eenmaal succes
hebbende met zijn aprioriteit, moest hij hier natuurlijk ook
weer een a priori invoeren. Zoo verzon hij den kategorischen
Imperatief met het onbegrijpelijke »du solist." Het begint
met een petitio principii. Immers, hoe, wil men de realiteit
van zulk een gebod bewijzen ? Eigenlijk is • die heele ethiek
een bewijs van zwakheid, van een vastzitten in oude vooroor deelen. Kant schrok terug voor de consequenties van zijn
eigen leer, en zoo heeft hij het door draaien en fantaseeren
toch nog zoover gebracht, dat hij weer een soort God langs
den praktischen weg invoerde."
Deze opvatting is vooral te danken aan Schopenhauer, die
in onzen tijd veel gelezen wordt en grooten invloed heeft.
Want degenen, die in de gewone handboeken als verheven
wijsgeeren, van gelijke of nog hoogere beteekenis dan Kant,
na hem voorkomen en wier leer dan in een even groot aantal pagina's behandeld wordt, zijn uit de mode, en men kan
zeggen, dat het met den invloed van Fichte, Schelling, Hegel,
en ook van Herbart, op de jongere generatie voorgoed
uit is. Daarentegen is de door hen verdrongen Kant er
in de laatste tientallen jaren weer bovenop gekomen.
Nu moet men hooren, hoe Schopenhauer in de voorrede
van den tweeden druk van zijn hoofdwerk over hem spreekt:
» Kant's Lehre bringt in j edem Kopf, der sie gefasst hat, eine
fundamentale Verânderung hervor, die so gross ist, dasz sie
für eine geistige Wiedergeburt gelten kann. Sie allein
namlich vermag den ihm angeborenen, von der ursprüng
lichen Bestimmung des Intellekts herrührenden Realismus
wirklich zu beseitigen, als wozu weder Berkeley noch Malebranche ausreichen ; da diese zu sehr im Allgemeinen bleiben,
wahrend Kant in's Besondere gekt, und zesar in einer Weise,
die weder Vorbild noch Nachbild kennt und eine ganz eigenthümliche, man machte sagen unmittelbare Wirkung auf den
Geist hat, in Folge welcher dieser eine gründliche Enttâuschung
-
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erleidet und fortan alle Dinge in einem andern Lichte erblickt."
Zou men het mogelijk achten, dat de man, die zoo over
Kant schrijven kon, het essentieele van diens leer niet begrepen
en meer dan anderen tot een valsche opvatting daarvan bijgedragen heeft?
Het gaat niet aan, de hooge waarde van Schopenhauer's
geschriften te ontkennen. Er is ontzaglijk veel uit te leeren
en te genieten. Maar wie eenigszins een begrip heeft gekregen
van de diepzinnigheid van Kant's leer en de grootsche roeping,
die deze nog te vervullen heeft, kan het niet zonder wrevel
aanzien, hoe oppervlakkig Schopenhauer in zijn schijnbaar
grondige, eerbiedig-waardeerende en daardoor juist zoo
pernicieuse kritiek te werk gaat ; hoe hij met zijn quasieenvoudige redeneeringen en het zorgvuldige kaf van het
koren zonderen de bewonderenswaardige eenheid van Kant's
gedachtensysteem vernietigt, alles verdraait en in verwarring
brengt, de meening verbreidend, dat bij hem de quintessens
van Kant's leer terug te vinden is.
Kant is de stichter van een geheel nieuwe wetenschap, de
» Erkenntnisskritik." Deze is geen ontologische metaphysika,
geen psychologie en geen logika. Daarvoor moesten nieuwe
onderscheidingen gemaakt worden, die noch ontologisch, noch
psychologisch, noch logisch zijn, maar er wel veel op lijken
en er zoo licht mee verward worden. Hierbij komt, dat Kant
zelf aanvankelijk nog te veel met zijn eigen gedachten worstelt
en zich daardoor vooral in den eersten druk van zijn hoofdwerk dikwijls nog onvast en niet zonder dubbelzinnigheid
uitdrukt. En dan, hij daalt niet af tot zijn lezers ; hij schrijft,
zooals een genie het recht heeft te doen, er slechts op uit,
zijn eigen gedachten adaequaat onder woorden te brengen,
het aan anderen overlatend die te commentarieeren ; het verband tusschen de onderdeelen vaak niet expres aangevend,
overtuigd, dat de hoofdgedachten juist zijn en principieel en
consequent samenhangen. Men heeft dan ook hier menigmaal
dezelfde ervaring als met duistere plaatsen in andere diepzinnige geschriften, b. v. in den Bijbel, waar men na lang
23
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tasten, door meer nadenken en levenservaring eindelijk licht
begint te zien, en dan ook aan de uitdrukking der gedachte
geen letter veranderd zou willen hebben. Ook bedenke men,
niet hoe groote moeilijkheden diegene te worstelen heeft, die
in de philosophie een fundamenteel veranderde beschouwing
wil invoeren. In de andere wetenschappen kan men zich veel
lichter op feiten en erkende waarheden beroepen. Maar in de
philosophie gaat alles door middel van de abstractste begrippen,
waarvan het materiaal sedert de Grieken niet toegenomen is
en die sedert al op tallooze wijzen bewerkt en gecombineerd
zijn. Spreekt Kant nu b. v. over substantie, dan kan hij niet
iets totaal anders bedoelen dan de overige philosophen ; een
zekere kern is gebleven, maar het staat alles in heel andere
relaties en daardoor is, het eigenlijk wel iets totaal anders.
Nu sluit bij Kant alles als een bus. Alle ontledingen, alle
begripsbepalingen, bewijzen, deducties, zij vloeien alle voort
uit ééne groote gedachte, die alle bijzonderheden met noodwendigheid bepaalt. Hoe moet hij nu beginnen? Men kan
bijna zeker zeggen : hoe hij ook begint, het is altijd onpraktisch. Inderdaad is alles wat er in de Kritik aan de
transscendentale Aesthetik voorafgaat, juist bijzonder geschikt
om verwarring te stichten. Hier worden een reeks verklaringen
gegeven, een aantal termen gedefinieerd, die men eerst na
de geheele Kritik doorgewerkt en doordacht te hebben, kan
begrijpen. Hij spreekt daar over »Gegenstand", »afficiren",
over »Anschauung" en » Begriffe", net alsof de lezer daar
wel ongeveer hetzelfde bij zal denken als hij, en nu dient
juist de Kritik om in de geheele tot dusver gangbare opvatting van die termen een revolutie teweeg te brengen. Wat
gebeurt er nu in den regel bij dengene, die zich aan de
studie van Kant zet ? In het eerst worden zijn eigen gedachten verdraaid en verschoven, en het inzicht van Kant
heeft hij nog niet ; zoo is alles langen tijd verward, vaag,
troebel. Houdt hij nu met energie vol, dan komt alles
terecht. Maar men is ongeduldig, men wil evenals in andere
vakken merkbaar vlug opschieten en de dingen door en door
begrijpen. En dat gaat hier eenvoudig niet. , Krijgt men dan
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in een stadium van moedeloosheid een van die triumfantelijkovertuigende geschriften van Trendelenburg, Ueberweg,
Herbart, of ook Schopenhauer's Kritik in handen, waarin
de kolossale fouten, die Kant begaan heeft dadelijk al bij
het leggen der fundamenten worden aangewezen, dan
vraagt men zich natuurlijk af: »waarom zou ik zoo tobben
om de verwarde en verkeerde gedachten van Kant te begrijpen ?" ; het vertrouwen is weg, men gaat kritiseeren en
op contradicties betrappen, en van begrijpen is verder geen
sprake. Maar als Kant nu werkelijk zulk een buitengewoon
en geniaal denker is, als algemeen erkend wordt, dan zal
toch wel niet de eerste beste talentvolle man die de gave
heeft om abstract te denken en keurig of handig stileert, in
staat zijn zich met meer of minder moeite zijn diepe inzichten
eigen te maken ! Het is dwaas, zooals nu nog altijd vele
philosophen op Kant's begi'ipsonderscheidingen aanvallen, ze
uit elkaar plukken en dan vol tegenstrijdigheden en petitiones
principii vinden. »Die Theile hat man in seiner Hand.
Fehlt, leider, nur das geistige Band." Is het niet alsof een
schrijnwerker in de werkplaats van een ander komend, daar
de verstrooid liggende bestanddeelen van een meubel een
voor een bekijkt, en als afwijkend van zijn eigen modellen,
terstond afkeurt ? Maar de eene afwijking is gedetermineerd
en gerechtvaardigd door de andere en alleen te begrijpen uit
de idee -van het geheel ! Wat Goethe zegt van gedichten,
geldt ook van Kant's wijsbegeerte 1 Het is met haar als met
»gemalte Fensterscheiben. Sieht man vom Markt in die
Kirche hinein, Da ist alles dunkel und duster ..... Kommt
aber nur einmal herein 1 Begrüsst die heilige Kapelle. Da
ist's auf einmal farbig helle !" En als men in Kant's gedachten meer inkomt, zal ook het afgeven op zijn slechten
en duisteren stijl ophouden. Hoe is het mogelijk, dat men
de schoonheid niet voelt van die zware, massieve zinnen,
neergeschreven met zulk een grooten ernst, van die eenvoudige,
soms kinderlijk-naieve wijze van uitdrukking, stroef vaak en
alle effect versmadend en bij alle soberheid toch zoo vol
diep gevoel!
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Gelukkig is er in de laatste dertig jaren een verbetering
gekomen. Men is begonnen nategaan, niet meer wat anderen
over Kant gezegd hebben of wat hij zelf had behooren te
zeggen, maar wat hij gezegd heeft. En door lange, liefdevolle studie kwamen verrassende waarheden voor den dag,
vielen tegenstrijdigheden weg, werden duisterheden helder !
Buitengewoon veel hebben wij hierin aan Herman Cohen te
danken. Maar, ongelukkig voor eerstbeginnenden, zijn ook
diens werken, vooral door de grondige, subtiele polemiek
tegen andere philosophen, zeer moeilijk te verstaan. Hem
volgde August Stadler, die de beginselen der Erkentnisstheorie helder en overtuigend heeft uiteengezet. Bij hun
resultaten ons aansluitend, willen wij in de volgende bladzijden op eenige hoofdpunten wijzen en eenige tegenstellingen
trachten te doen uitkomen.
Verschillende overwegingen drijven den mensch naar wijsgeerige onderzoekingen. Wij hebben wetenschap, of liever vele
in voortdurende ontwikkeling verkeerende wetenschappen
dit is een feit. Deze wetenschappen staan op zich zelf, bekommeren zich niet om elkaar. Hun resultaten kunnen met
elkaar in botsing komen. Maar vooral, zij kunnen in botsing
komen met de theoretische stellingen, die wij logisch meenen
te moeten afleiden uit onze ethische en religieuse overtuigingen.
Wat is nu ons weten, en waarop steunt zijn geldigheid?
Welk recht hebben wij tot het vormen onzer ethische en
religieuse oordeelen ? Kan het feitelijk bestaan van wetenschap
in 't algemeen bewezen worden ? Of berust het op geloof?
De wetenschappen verklaren de dingen ; maar nu willen wij
de wetenschap zelve verklaren. Zij is een psychische daad.
Behoort nu het verklaren -der wetenschap tot de taak der
genetische psychologie ? Kan een wetenschap de wetenschap
verklaren ? Wat mag men eigenlijk willen verklaren ? Menigeen
voelt wel, dat het niet aangaat altijd maar door te vragen en
alles te willen verklaren. Maar waar is dan de grens ? Kan
onze ervaring al het zijnde bereiken, of is er een zijnde waar
wij niet bij kunnen, en is het ons mogelijk in te zien, waarom
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wij er niet bij kunnen en hoever we mogen gaan ? De mensch
kan het niet laten over deze vragen na te denken; zelfs de
gewoonste handwerksman in de wetenschap, die niets doet dan
feiten verzamelen en schiften, moet zich een voorstelling
vormen, hoe duister en verward ook, van een zin en een
kennen en een relatie (afhankelijkheid) tusschen die twee.
En nu, door de eigenaardige wijze, waarop het algemeen
menschelijk bewustzijn met het individueele is samengesmolten
en het gebonden zijn van het Ik aan een gewoon onderdeel van het ruimtelijk-existeerende, is de mensch gedetermineerd over deze brandende vragen eerst vaisch,
onhelder en vaag te denken, altijddoor gebonden door die
hardnekkig zich opdringende voorstelling, dat het kennen een
reproduceeren of afbeelden van een onafhankelijk van hem
bestaande werkelijkheid zijn zou. In de geheele geschiedenis der
philosophie zien wij niets dan een geleidelijk verbeteren van
de valsche, een verduidelijken van de onheldere, en een
preciseeren van de vage begrippen.
De mensch is een onbegrijpelijk wezen. Hij is slaaf in het
rijk der zinnen en souverein in het rijk der gedachte. Zoo
kunnen we dan ook in de historie van het denken twee
geestestypen onderscheiden. Zij, die hun aandacht vooral
vestigen op de zinnen, en den nadruk leggen op de feiten,
de evolutie, op de macht der omstandigheden, op de animale•
behoeften van den mensch, komen er niet zelden toe, de
geldigheid der ideeën te loochenen en vervallen tot skepticisme. De anderen, die uitgaan van de gedachte, en den nadruk
leggen op het algemeene, het eeuwige, op de vrijheid en de
macht van den wil, worden licht aanmatigend en gaan menigmaal, den soliden bodem der ervaringswetenschap verlatend, zich
verdiepen in nevelachtige en phantastische bespiegelingen. i)
De eersten zijn veelal historici, juristen, biologen, physiologen,
psychologen (type Aristoteles), de anderen voelen zich aangetrokken tot de wiskunde, de mechanica en astronomie, de
i) Men vergelijke Ecnerson, Essays, The Transcendentalist, waar die twee typen
voortreffelijk geteekend zijn.
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ontologie (type Plato). Toen Kant optrad, waren deze twee
typen schitterend vertegenwoordigd. Aan den eenen kant had
men het skeptische sensualisme van Hume, den historicus en
politicus, die de wetenschap door de gewoonte wilde verklaren;
aan den anderen kant het merkwaardig ingewikkelde intellectualisme van Leibniz, den physicus en ontdekker der differentiaal-rekening, die dc materie als een verwarde gedachte
beschouwde. Tegenover deze beiden nam Kant positie. In den
grond is hij meer verwant aan Leibniz ; maar om dezen te
verbeteren, moest hij hem bestrijden en ontleende daartoe
wapenen uit het arsenaal van Hume.
Het ligt in den aard der zaak, dat de wetenschap, die den
oorsprong en de geldigheid der menschelijke kennis wil onderzoeken, al terstond in een eenigszins moeilijke verhouding
komt tot de psychologie.
Hoe ontdekken wij, dat wij wetenschap hebben ? Wel, hoe
anders dan door zelf bezinning ? Ons eigen zieleleven nagaande
en kritiseerende, vinden we daar door vergelijking bepaalde
handelingen, die we in tegenstelling met anderen kennen
noemen. Hiertoe behooren niet alle ware oordeelen. De
oordeelen: »deze steen valt," »deze roos is rood," behooren
niet tot de wetenschap. De voorstellingsverbindingen der
wetenschap moeten onverbrekelijk zijn.
De wetenschap, die we hebben, is èn in de menschheid èn
in de individuen geleidelijk tot stand gekomen. Moet men
om te kunnen kennen, in abstracto weten, hoe dat kennen in
zijn werk gaat ? Welneen ! De kinderen verzamelen immers
in hunne eerste jaren al onbewust een menigte overtuigingen
en inzichten, die later steeds bevestigd worden. En wil men
zien, hoe langzaam ook bij de stichters der wetenschap het licht
over hun eigen doen opgaat, men bestudeere de Grieksche
philosophie. De eerste, wien de oogen opengingen voor dat
vreemde van het baren der kennis, was Sokrates. En ook
de denkers, die in later tijden geweldig worstelend de mathematische natuurwetenschap ontdekten, waren voor het meerendeel geen philosophen, die zich van hun eigen kendaden volkomen rekenschap gaven en hun ziel daarbij op de juiste wijze
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analyseerden. Zij zochten wat, maar wisten zij in abstracto
precies wat zij zochten en hoe zij zochten? Gaat men de
ontwikkelingsgeschiedenis van het menschelijk kennen na, dan
ziet men zoo duidelijk : ook de dwalingen waren als zielstoestanden even noodwendig als de waarheden. Maar toch, uitgaande van de gewone grove ervaringsbegrippen, van bepaald
valsche psychologische en metaphysische voorstellingen, hebben
die vroegere denkers, door innerlijken drang gedreven, den
weg der wetens:hap gevonden, die leidde tot Newton's Philosophiae naturalis principia mathematica_ De wetenschap is
niet heel wat anders dan het gewone empirische bewustzijn.
Zij verricht opzettelijk en methodisch en consequent voortgaande, wat in den gewonen geest onbewust, vanzelf geschiedt
en niet wordt doorgevoerd. Elke overtuiging in de ziel van
een daglooner is materiaal voor een bijzonder vak van wetenschap. Maar hij gebruikt het niet als zoodanig. Het is verheffend te zien, hoe in den loop der tijden dat bewustzijn
van het normale in de verbinding der voorstellingen zich met
alles overweldigende kracht doet gelden. De taaiste ideeënassociaties worden er door vernietigd. Heeft men eenmaal het
normale gezien, dan moet men het eeuwig zoo weer zien ; en
wordt het een poos verduisterd, men is onrustig en ongelukkig.
Maar wat is het dan, wat ' de menschheid en de mensch aldoor
zoekt ? Men kan het met een raadselachtig woord aanduiden:
zij zoeken het Zijn!
Maar de menschen kunnen nooit buiten hun eigen ziel. En
alles, wat in de ziel is, is als zoodanig toch ten volle reëel;
het is, zooals het zich in die ziel aan de ziel openbaart. En
alle opvattingen en meeningen zonder onderscheid komen
daarin toch met gelijke noodwendigheid tot stand. Wat wil men
dan nog meer ? Ligt het gezochte Zijn buiten de menschelijke ziel ? Welke moeilijke problemen zich hier voordoen,
blijkt niet alleen uit het feit, dat de scherpzinnigste geesten
zich hierover suf gedacht hebben, maar ook daaruit, dat het
reeds de uiterste denkinspanning vereischt, het probleem zuiver
te stellen ! Een Zijn, onbereikbaar voor de ziel, immers
liggend buiten de ziel als zoodanig, en toch object van
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het streven dier ziel ! Is dit niet het summum van ongerijmdheid?
Willen we in deze zaak tot klaarheid geraken
dat zag
Kant duidelijk
dan moeten we ons zorgvuldig rekenschap
geven van wat het tot volkomen rijpheid gekomen kennend
bewustzijn wil en beweert te bezitten. Niet hoe het bewustzijn
zich in de individueele zielen geleidelijk ontwikkelt, moet gevraagd worden dat behoort tot het domein der psychologie;
niet de geest van kinderen en wilden moet worden bestudeerd,
maar wat er ligt in de tot werkelijkheid geworden ervaringswetenschap. De skeptici en sensualisten, die alle absoluutnoodwendige wetenschap verwerpen, omdat zij zich geen
ander kennen kunnen denken, dan dat afgeleid zou zijn uit
de »impressies" die de »dingen" in onzen »geest" maken,
moeten Newton bestudeeren en onder den indruk komen van
dien geweldigen denker, die met de onwrikbare mathesis en
onwrikbare metaphysische begrippen als werktuigen, de eenheid in de natuur constitueert. Een psychologie als die van
Hume, waardoor de strikt noodwendige, apodiktische oordeelen
der mathematische natuurwetenschap een aanmatiging of een
ongerijmdheid worden, is terstond veroordeeld. »Die Psychologie," zegt Höffding, »hat nur mit dem zu thun was da ist,
nicht mit dem, was da sein soli; sie stellt keine Schatzung
an ; sie betrachtet die seelischen Erscheinungen als Naturerscheinungen und untersucht sie alle mit derselben Ruhe
und Unparteilichkeit." Maar de Erkenntnisskritik taxeert
(evenals Plato) de kenwaarden der voorstellingen; zij gaat uit
van een ideaal, van iets wat »sein soli," nl. waar zijn,
absoluut-geldig, algemeen te gelooven. Dit is in dat deel der
aetiologische, niet der morphologische natuurwetenschap, dat
zich van de wiskunde bedient en de ruimtelijke wereld opvat
als een systeem van bewegingen, bereikt ; ten tijde van Kant,
door Newton. Daar kunnen wij het bestudeeren, en daaruit,
steeds den blik gericht houdend op het psychologisch materiaal,
de ken-voorwaarden afleiden. Want wat daar reëel is, moet
mogelijk zijn. En de voorwaarden dier mogelijkheid moeten
door zelfbezinning worden vastgesteld, en in apodiktische
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abstracte oordeelen, voor altijd geldig, worden uitgesproken.
Dit is -» de inhoud van Kant's transscendentale methode : de
ervaring is gegeven, nu moeten de voorwaarden ontdekt
worden, waarvan hare mogelijkheid afhankelijk is. Zijn de
voorwaarden gevonden, die de gegeven ervaring mogelijk
maken, zoodanig mogelijk maken, dat zij als a priori geldig
aangesproken, dat strenge noodwendigheid en onbeperkte
algemeenheid haar toegekend kan worden, dan moeten deze

voorwaarden als de constitueerende kenmerken van het begrip
der ervaring aangegeven worden, en uit dit begrip is dan te
deduceeren, al wat op de kenwaarde objective realiteit aanspraak maakt" i).
-

» Wanneer wij zeggen, dat Kant van het feit van Newton's
wetenschap uitging, dan is daarmede een beslissende grondtrek
van zijn philosopheeren aangegeven Bij hem heeft zich het
begrip »kennen" gefixeerd. Bij Descartes namelijk en ook
nog bij Leibniz voelt men wel de onderscheiding onder alles
door, die zij tusschen mathematische en ethische zekerheid
maken. Maar het gelukt hun niet, dit onderscheid treffend te
bepalen, dus ook niet het vast te houden. Men moet er bij
Descartes op letten, hoe hij naast de arithmetika en de
geometrie les autres sciences de ce/te nature zet ; maar welke
dat zijn, zegt hij niet. Daarom laat hij de mathematische
kennis in principe samenvallen met die van onze eigen
existentie waarvan echter ongelukkig geen wetenschap
bestaat. Evenzoo wischt Leibniz het onderscheid uit tusschen de
mathesis en de algemeene en omvattende grondslagen der
logika ..... Terwijl Kant daarentegen op de mathematische
natuurwetenschap de philosophische vraag richt, preciseert
hij ze allereerst als de vraag, niet naar het kennen zonder
meer waaronder een ieder iets anders verstaan kan
maar naar het mathematisch-physisch kennen ..... Daardoor
ontstond eerst de mogelijkheid op die andere soorten en
terreinen het preciese der vraag over te dragen. Door de
vergelijking der soorten van kennen echter en de taxeering
i) Cohen, Kant's Begriindung der Ethiik, pg. 24.
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hunner soorten van zekerheid, krijgt de philosophische
kennis zelf hare methode en haar systeem. Plato had
onder den invloed van Sokrates het eerst aan de philosophie een systematischen vorm gegeven, doordat hij Physika,
Logika en Ethika onderscheidde en samenvatte. De Physika,
die er ten tijde van Plato was, kon als een deel van de
philosophie . gelden. Met Newton is de physika zich van
haar speculatieven grondslag bewust gebleven ; maar wiskunde
en experimenteele waarneming zijn zoo machtig ontwikkeld
dat zij met behulp van de speculatie de vorming van een
eigen systeem volbrengen. Zoo staan dan nu logika en
ethika alleen en worden steeds onbeschaamder op zijde gedrongen, daar men het over de juiste levende medewerking
der logika tot het opbouwen der physika niet eens worden
kan. Kant is, zonder als Leibniz of Spinoza een wereldbeeld om zichzelf te ontwerpen, daardoor tot systematisator
der philosophie in den platonischen, de kenwaarden bepalenden zin geworden, dat hij de logika in hare verhouding
tot de physika bepaalde, van beide echter allereerst de ethika
afscheidde, om deze eerst na oplossing van het eerste vraagstuk met de anderen weer in verbinding te brengen."
In deze physische • ervaring nu werken drie factoren samen:
zinnelijke waarneming, wiskunde en grondbegrippen. De
zinnelijke waarneming levert ons de vérités de fait, door haar
recipieeren wij het »gegevene." Het begrip »gegeven-zijn"
is het allerlastigste van de geheele Erkenntnisskritik. Het is
eerst door een helder inzicht in het ineengrijpen en de samenwerking aller kenfuncties te verstaan. Door de gewoonte
afgestompt, bemerken wij niet meer het vreemde in ons
kennen. Het op- en neerklimmen van het bijzondere tot
het algemeene en van het algemeene tot het bijzondere,
schijnt volmaakt natuurlijk en het eenig mogelijke. Maar we
kunnen ons toch wel een intellectueele (niet-zinnelijke) aanschouwing fingeeren, waarbij het zin der objecten met hun
gekend worden zou samenvallen en heel het ingewikkelde
apparaat van algemeene en bijzondere begrippen verviel 1
Iet wonderlijkste in ons kennen is de onvermijdelijke illusies,
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die, ook als ze in abstracto zijn ingezien, toch altijd weer
terugkeeren. Zoo het »Ding an sich" dat zulk een geweldige
rol speelt in ons denken. Want met het begrip »gegevenzijn" is verbonden het begrip »afficeeren."
ceeren." Moeten we ons
nu niet een »Ding an sich" denken, dat al, voordat het ons
afficeert, op zichzelf, onafhankelijk van ons »existeert" ? Daarmede gaat gepaard : een bepaalde voorstelling van het
wezen onzer ziel ! De dingen (objecten) moeten buiten onze
ziel (bewustzijn) existeeren 1 Het afficeeren bestaat dan daarin,
dat zij teekens van zich geven, zich openbaren aan, de
oorzaak zijn van veranderingen in de ziel. Maar nu is
ons kennen een samenvoegen, een syntheteeren en de bewustheid van de eenheid in de elementen der synthese. Wij
kennen alleen door het verbinden van algemeene begrippen
die het wezen van dingen uitdrukken ; en het algemeene
kan ons nooit gegeven zijn, wij kunnen het nooit waarnemen.
Gesteld, dat de gewaarwordingen teekens zijn van het object;
als dit hen eenmaal heeft losgelaten en zij binnen onze
ziel zijn aangeland, kunnen ze verder alleen volgens psychische wetten verbonden worden ; de verbinding kan nergens
anders plaats hebben dan in de ziel. Maar hoe kunnen we
dan wat we toch in de wetenschap doen a priori
apodiktische oordeelen uitspreken over het zijnde? Moeten
we ons niet neerleggen bij de skeptische beschouwingen
van Hume?
Evenals Copernicus door zijn koene hypothese van de
beweging der aarde aan alle tegenstrijdigheden der ingewikkelde astronomische stelsels een einde maakte, en een revolutie
teweegbracht in de astronomie, zoo verkondigde Kant : onze
noodwendige oordeelen kunnen niet zich richten naar onafhankelijk van ons bestaande dingen. Zal er wetenschap
mogelijk wezen, dan moeten omgekeerd de objecten zich
richten naar onze voorstellingen. Terwijl men vroeger zeide:
omdat we hier met een object te doen hebben, is A noodwendig B, moet nu gezegd worden : omdat A noodwendig B
is, hebben we met een object te doen. Maar hoe nu ? Eerst
wordt erkend, dat wij geen intellectueele aanschouwing hebben
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en dat ons de objecten moeten begeven worden ; en nu weer
zullen wij de objecten zelf mogelijk maken ? ! In het opheffen
dezer tegenstrijdigheid bestaat Kant's philosophie.
Die vroegere opvatting ligt zoo voor de hand : de zinnelijke
gewaarwordingen, als zijnde bloot subjectief, leeren ons niet het
wezen der werkelijke dingen ; maar in het denken, daarin
bereiken wij de dingen zooals zij zin. Zoo had Kant in zijn
vroegere periode ook nog geleerd 1 Eerst later kwam hij tot
het gewichtige inzicht, dat we ook door het denken nog alleen
maar phaenomena kennen. Dit lijkt absurd genoeg. Wat
willen we in de wetenschap anders dan kennen, wat is! En
hoe kunnen we dat anders dan door het waargenomene
denkend te verwerken, of desnoods door denkend verbinden
van begrippen alleen ? En nu zullen we noch door waarneming
noch door denken de dingen kennen, zooals ze op zichzelf
zijn ? Dan is immers het heele begrip wetenschap een contradictie 1 Dit wil er bij ons niet in, dat we niet door abstraheeren of inductie het onafhankelijk van ons zijnde zouden
grijpen 1 We zijn in ons denken immers zoo souverein ! Ziehier,
nu. spreek ik uit : »alles, wat op eenigerlei wijze existeert."
Kan nu iets in hemel en op aarde aan dit begrip van v ua'c
7ráv ontsnappen ? Reeds Anaxagoras voelde het als iets onomstootelijks : »er kan niet meer of minder wezen dan alles." Het
is een noodwendige gedachte : » alles, wat existeert !'' Maar
hier is juist de moeilijkheid : valt noodwendig gedacht worden
samen met kennen ? Dit is wel zeker : al wat wij kennen,
denken wij noodwendig ; maar alles, wat wij noodwendig
denken, kennen wij dat ook?
Bezien we de zaak van een anderen kant. Alle kennen is
een psychische handeling. Altijd blijven we binnen onze ziel.
Zoowel de gewaarwording »rood" als de gedachte »heelal"
is. een psychische functie. Ja zelfs, als wij met smart de
beperktheid van ons eigen kenvermogen voelen, kan dat toch
nooit daardoor komen, dat wij ons buiten onze ziel plaatsen
en zoo de perken daarvan waarnemen!
Welnu, in den loop harer ontwikkeling betrapt de menschheid zich op voorstellingen als oorzaak, heelal, Ik, etc., die
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onmogelijk als door zinnelijke gewaarwordingen ontstaan kunnen verklaard worden (dat de ziel eerst zinnelijke gewaarwordingen moet hebben om ze zich tot bewustheid te kunnen
brengen, is een andere kwestie). Waar komen nu die voorstellingen vandaan, maar vooral, welke geldigheid hebben zij?
Hebben wij aangeboren kennis, of ten minste aangeboren begrippen, en hoe zouden we ons de relatie van die begrippen
tot het zijnde dan moeten denken ? Het is bijna onmogelijk
zich niet voor te stellen, dat wij door het denken het op
zichzelf Zijnde grijpen. Want als die begrippen niet door zinnelijke waarneming ontstaan, kunnen zij ook niet daardoor
veranderd worden ; en als wij ze met noodwendigheid in ons
vormen, als wij ze niet verzinnen, en ze dus op iets onveranderlijks betrekking hebben, dan moeten zij ons direct met
het zijnde in contact stellen en wij behoeven ons slechts van
de zinnelijkheid af te keeren en ons denkende onzen eigen
geest te verdiepen, om daar datgene te treffen, wat is en
niet slechts verschijnt. Door louter denken schijn ik dus mijn
kennis te kunnen vermeerderen. Dat zegt ook Plato, wanneer
hij beweert dat de wiskunde nog slechts droomt van het onveranderlijk zijnde, maar eerst de dialektiek het grijpt. Maar
als wij dit eenmaal aannemen, dat wij door zuiver denken een
van alle zinnelijkheid onafhankelijke, het Zijnde geldende wetenschap kunnen produceeren, hoe ver gaat dan die aangeboren kennis en wat is het kriterium van waarheid?
Alles, wat ik duidelijk inzie, is waar, zegt Descartes. In elk
oordeel is een besef van een noodwendig zijn. En oordeelen
(denken) doe ik, dat is een psychologisch feit, evengoed als
gewaarwording. Ik heb bewustheden van een noodwendigheid
in mij, die een soort Zijn uitdrukken. Maar waar is dat Zijn
te vinden ? Blijven wij met die begrippen, aan welke die
noodwendigheid gebonden is, ons bewegen in de psychische
spheer, d. i. dus naar de gewone opvatting, in het subjectieve ! en zoo niet, wie verzekert ons dan hun geldigheid
voor iets buiten de ziel en hoe brengen wij de zinnelijke
waarnemingen met hen in verbinding ? Vooral dit laatste
is van gewicht, want ook in de natuurwetenschappen kunnen
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wij de logische elementen niet ontberen. Degenen, die deze
en zulke onklare denkers zijn
daaruit willen verwijderen
er lijken op iemand, die in de algebra bij het oplossen
van een menigte vergelijkingen met een menigte onbekendes,
door de elimineerwoede zoo wordt aangetast, dat hij ook de
plus- en min- en gelijkteekens zou willen verdrijven om toch
vooral niets dan waarden over te houden.
Door Kant wordt, om het kortweg te zeggen, de geheele
ouderwetsche metaphysische tegenstelling van subjectief en
objectief opgeheven. Kant gaat niet uit van een wereld van
dingen, die er nu eenmaal zin (net alsof men weten kon wat dat
zijn beteekent !) en zich dan aan een ziel moeten openbaren ; of
van een ziel die er nu eenmaal is en wel, toegerust met een
volledig stel kenvermogens ; maar hij gaat uit van de handeling der synthese, het bewustzijn van de noodwendige eenheid der verbonden elementen, en hij vraagt naar de mogelijkheid dezer synthetische eenheid.
Neem een physikaboek, b.v. van Maxwell. Ligt in het
bestaan van zulk een boek niet veel opgesloten ! Het pretendeert niet het wezen van dingen te onthullen; maar het
bevat een menigte recepten voor syntheses, welke de kennende geest ten aanzien van de natuur maken moet. Kan
een lezer deze recepten verstaan en er zin in vinden, als hij
niet in zich heeft een bewustzijn van in elkaar grijpende,
elkaar noodwendig opeischende, afzonderlijk alleen in abstracto
te denken subject-objectrelaties?
Het bewustzijn der ' noodwendigheid, het besef van het
onverbrekelijke der synthetische eenheid in de oordeelen,
waaruit en waarin onze wetenschap bestaat, constateeren wij
in de psychologie. Kan nu de psychologie die noodwendigheid verklaren ? Deze wetenschap gaat uit van de waarneming
der gegeven bewustzijns-verschijnselen. Zij - onderscheidt ze,
ontleedt en classificeert ze niet alleen, maar tracht ook de
regels der veranderingen in de ziel te vinden ; de ontwikkeling, het ontstaan der gecompliceerde vormen uit de elementaire te verklaren. Maar van hoe groot gewicht ook deze
psychologische inzichten zijn, dat verstaan van de wetten der
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voorstellings-vorming, der ideeën-associaties, nooit kunnen
wij daardoor de noodwendigheid der wetenschap begrijpen,
nooit kunnen wij zeker zijn, dat wij niet eens onverwachts
door de ervaring in onze eenheidsverwachtingen teleurgesteld
worden. Hier gevoelt men de onontbeerlijkheid van een
nieuwe wetenschap, die een zelfstandige positie inneemt tegenover de psychologie, en hoewel zich van haar materiaal bedienend, haar den weg wijst en beperkingen oplegt. Deze
wetenschap is de Erkenntnisskritik. Geweldig moeilijk is haar
taak. Dit staat van te voren vast : als alle wetenschap niet
een illusie zijn zal, dan moeten de bewustzijnsfuncties, die de
psychologie door haar analyses vindt, zoo gedacht en verklaard kunnen worden, dat de mogelijkheid der synthetische
eenheid kan worden ingezien. En dus, er moeten oorspronkelijke bewustzijnsvormen wezen. Wat de ervaring
mogelijk maakt, kan door de ervaring niet veranderd worden;
en aangezien we niets anders hebben dan onze ervaring, moeten
we dat oorspronkelijke door zelfbezinning kunnen vinden.
Het zij ons vergund, om het gewicht der zaak, hier eenige
passages in te lasschen uit het standaardwerk van Cohen, dat
door ieder, die tot een juiste opvatting van Kant komen wil
en zich van de vigeerende vooroordeelen wil vrijmaken, moet
bestudeerd worden. i)
» Iedereen is daarover langzamerhand tot bezinning gekomen,
dat wij niet verstaan, op zichzelf en direct begrijpen, wat bewustzijn is. Dat heeft Locke al zeer helder ingezien en het
probleem van het occasionalisme is niet minder een uitdrukking van dit inzicht. Als men nu echter begrijpt, dat wij
niet kunnen verstaan, hoe het in zijn werk gaat, dat wij
bewustzijn hebben, geeft men dan daarmede niet feitelijk toe,
dat er elementen van het bewustzijn moeten zijn, die aan de
psychologische analyse weerstand bieden ? Wat beteekent het
dan, dat wij niet verstaan wat bewustzijn is, anders, dan dat
wij niet verstaan, wat hetzij ruimte-bewustzijn, of substantiebewustzijn, of causaliteits-bewustzijn is?
i) Kant's Theorie der Erfahrung. Zweite Aufl. pg. 73•
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Zeker, daarover juist bestaat verschil, of ruimte, substantie
en causaliteit zulke laatste elementen van het bewustzijn zijn.
Toegegeven, dat over deze bijzondere gevallen verschil bestaan
mag ; maar daarover kan toch geen verschil bestaan, dat er
eenigerlei laatste bewustzijns-elementen wezen moeten. Want
in de eene of andere ,bepaaldheid moet de algemeene uitdrukking van het bewustzijn toch gedacht worden ! Hoezeer dus
ook de taak gerechtvaardigd is, de bepaaldheden van het
volontwikkelde bewustzijn te ontleden, en uit hypothetische
elementen te reconstrueeren, zoo involveert toch juist deze
taak zelf het aannemen van hypothetische elementen, die
echter in elk geval elementen van het bewustzijn moeten
wezen, en niet bij geval elementen der zenuwbewegingen
mogen zin. Want konden wij in deze laatste zonder rest
het bewustzijn laten opgaan, dan werd dit daarmede begrijpelijk. Zoolang wij het op zichzelf als onbegrijpelijk erkennen,
hebben wij daarmede aan de psychologische analyse onoverkomelijke perken gesteld, of wij dachten het bewustzijn in
verwarde abstractheid, zonder te bedenken, dat elk ens een
quale zijn moet. Als het bewustzijn in 't algemeen onbegrijpelijk is, dan moeten eenigerlei modificaties daarvan onbegrijpelijk zijn. Het is dus een teeken van kritische rijpheid,
onontbindbare bewustzijns-elementen aan te nemen."
Maar het is ook voor het oplossen van het probleem der
Erkenntnistheorie absoluut noodwendig. » Gesteld namelijk,
er bestonden niet zulke eigenaardigheden van het bewustzijn,
waarin zich het karakter van het kenren kortweg openbaart,
dan was het gevolg, dat wij in willekeurige of hoogstens van
psychologische condities afhankelijke combinaties ons zooge
naamd kennen voltrokken. Men zou niet kunnen zeggen:
dat ik een ding als inbegrip van eigenschappen constitueer,
is een grondtrek van datgene, wat men geest noemt ; is een
handelwijze, waarin zich datgene in 't bijzonder uit, wat men
denken noemt ; maar men zou moeten zeggen : het spel onzer
invallen, door gewoonte op zijn best eenigszins beteugeld,
doet deze »Vernunftblasen" opstijgen. En het karakter der
wetenschap zou daarmede een inbeelding zijn van deze tradi-
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tioneele gewoonten. Oppositie tegen het apriorisme heeft het
skepticisme tot consequentie. Het geloof aan de geldigheidswaarde der wetenschap berust dus op de hypothese van
eigenaardige elementen en types van het kennende bewustzijn, in welke de wetenschap zelf haar grondslag en borgtocht
heeft. De wetenschap ware iets toevalligs, als het in de combinaties der waarnemingen en hunne willekeur lag, dat zij in
haar bij elkander komen ; wanneer zij niet in de fundamenten
van het bewustzijn wortelde, die wij als de voor de analyse
ontoegankelijke soorten en bepaaldheden van het bewustzijn
kunnen aanwijzen." Maar dit afzonderen van oorspronkelijke
kenvormen heeft slechts een voorloopige beteekenis ; en de
grootste gevaren zijn er mede verbonden. Immers welke
dwalingen en misverstanden zich aan dit vaststellen van
aprioristische begrippen kunnen vastknoopen, toont de geschiedenis der wijsbegeerte en der wetenschap voldoende. Het
metaphysische a priori moet tot het transscendentale a priori
worden. En hier begint het moeilijkste deel van de taak van
den kritischen wijsgeer. Nu moet aangetoond worden, hoe die
oorspronkelijke kenvormen samenwerken en ineenvloeien tot
de eenheid van het kennend bewustzijn, en zoo de ervaring
mogelijk maken ; nu moet worden aangewezen hoe elk van
deze onontbeerlijk is, en welk een bijdrage het levert voor de
eenheid der ervaring. Dit doet de transscendentale methode,
welker principe en norm deze eenvoudige gedachte is : de
zoodanige elementen van het bewustzijn zijn elementen van
het kennend bewustzijn, die toereikend en noodwendig zijn,
om het feit der wetenschap te rechtvaardigen en te bevestigen. Het is duidelijk, dat hierbij de voorwaarden der ervaring
volledig moeten worden aangewezen, dat het menschelijk kenvermogen in deze analyses, » völlig ausgemessen" moet zijn.
Op het eerste gezicht is dit een zeer vermetel pogen, en
de evolutie-mannen en genetische psychologen protesteeren
luide. »Wat is ons weten nog gering en onzeker ; zoowel op
physisch als op psychisch gebied 1 Alles verkeert nog in
wording. Niet alleen de objecten der wetenschap, maar ook
de wetenschap zelve vervloeit en doorloopt phasen en ont24
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wikkelt zich. Zoudt gij nu, nietige sterveling der i ge eeuw,
willen vaststellen hoe eenig ding ter wereld onveranderlijk
is ?" Dat klinkt zeer voorzichtig en wetenschappelijk. Welk
een metamorphose heeft bv. het krachtsbegrip doorgemaakt !
Eerst vond men het volkomen natuurlijk en begrijpelijk, dat
onze wil de lichaamsdeelen in beweging brengt. Deze voorstelling werd dan overgedragen op de natuur, en ook daar
werden de bewegingen en veranderingen als vanzelfsprekend
toegeschreven aan machtige, willende wezens. Langzamerhand,
door kritiek en reflectie, ging het anthropomorphistische er af;
maar de krachten bleven toch metaphysische wezens, en men
meende nog volkomen te begrijpen, hoe de oorzaak het gevolg
produceert. Door Hume verloren de causale processen het
natuurlijke en begrijpelijke en nu blijft er niets van over dan een
constante orde. Zal ook deze nu nog mettertijd verdwijnen,
en, evenals bij een dissolvingview de voorwerpen langzaam
vervloeien en in de dorpstraat de schepen van een zeegezicht
doorschemeren, tot zij eindelijk een volledig zeegezicht wordt,
zal na verloop van tijd zoo ook ons weten iets totaal anders
zijn geworden, iets, waarin de groote grenslijnen van nu
nergens meer zijn te herkennen?
Alleen oppervlakkige denkers kunnen hier bevestigend antwoorden, en in een vage bewondering van de resultaten
der wetenschap uitroepen : » man weisz nicht, was noch werden
mag 1 Das kennen will nicht enden 1" Zeker, de ervaring is
oneindig. Eindeloos, eindeloos zal zij voortschrijden ; buitengewone dingen zal zij in haar bereik brengen, steeds helderder zal alles worden, steeds meer eenheid en samenhang zal er
komen. Maar nooit zal zij haar natuur kunnen verloochenen,
nooit zich van de tot haar wezen behoorende beperktheid
kunnen bevrijden.
Men kan zich anders zoo begrijpen, hoe er geredeneerd
moet worden. Sedert de Grieken zijn de wetenschap en de
philosophie steeds vooruitgegaan ; en steeds hebben zij zich
onbevredigd gevoeld 1 Waarom zou er nu opeens in 't jaar
1781 ergens in Duitschland een philosophisch werk verschijnen, waarin in eenige abstracte begripsverbindingen de grenzen
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der wetenschap en de aard van het menschelijk kenvermogen
voor eens en voor altijd vastgesteld werden?
Maar de philosophie is geen ervaringswetenschap. Het is
de wetenschap van de mogelijkheid der ervaring. En het
besef van al wat tot de mogelijkheid eener werkelijke ervaring
behoort, moet in een systeem van a priori geldige van alle
ervaring onafhankelijke oordeelen bestaan, waar niets af en
waar ook niets bij kan.
En hebben we gezien hoe » reine Vernunfterkenntniss" mogelijk is, dan hebben we ook deze uiterst gewichtige bevoegdheid, » aus den Principien ihrer Möglichkeit die Bedingungen
ihres Gebrauchs, den Umfang und die Grenzen desselben zu
bestimmen." Niet in een pessimistische moedeloosheid, en
uitgaande van het besef hoe oneindig veel wij niet kennen
en begrijpen, maar juist in bewondering der wetenschap en
in het volle bewustheid van het onwrikbare, dat zij gewrocht
heeft, wijst Kant haar hare perken aan. En natuurlijk kan
ook het feit, dat Kant komt voor Darwin, »wiens leer toch
in alles zulk een ontzaglijke verandering heeft teweeg gebracht," ons niet verontrusten. Was Darwin een »Uebermensch" ? Zoo ja, dan hebben wij aan zijne geschriften niets.
Want »Uebermenschen" kunnen niet helpen aan den opbouw
der menschelijke wetenschap. Zoo niet, dan was hij onderworpen aan het menschelijk a priori.
Kant's leer sluit het vanzelf uit, zich deze aprioristische
kenvormen te denken als attributen van een ziel-substantie.
Kant is het juist geweest, die de onbestaanbaarheid
van een rationeele psychologie, heeft aangetoond, en alle
wijsheid die uit het ik-begrip gesponnen werd, vernietigde.
Al die bewustzijnsvormen, die als oorspronkelijk zijn ontdekt
en aangewezen, zijn op zichzelf leeg en zonder zin ; zij krijgen
eerst beteekenis, doordat zij de speciale waarden der ervaring
mogelijk maken. Ruimte en tijd zijn hersenspinsels zonder de
kategorie ; deze beteekent niets zonder de voor zintuigelijke
waarneming berekende ruimte en tijd, en de Ideeën verliezen
allen zin zonder de zinnelijk waarneembare objecten.
Op het vlot van het a priori drijven wij veilig over den
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oceaan van het zijnde met zijn diepten en mysteriën. Nooit
kunnen de »dingen" ons begeven, want eerst door de dingen
ontdekken wij ons zelf. Natuurlijk komt ons dat a priori
-eerst door het a posteriori tot bewustzijn. En alleen nog de
kritische philosoof is er zich in abstracto afzonderlijk van
bewust. De gewone menschen ontdekken in de dingen, wat
zij er toch zelf in gelegd hebben ; de dorpen, de rivieren, de
menschen dat schijnt het gegevene. De kennende geest
wordt daarbij dan een nevelachtig iets, dat men, expresselijk
ondervraagd, quasi nog als iets afzonderlijks denkt, maar inderdaad volkomen verwaarloost. En telkens en telkens weer
probeert men het te vergeefs uit het a posteriori het a priori
te verklaren.
Keeren wij nu tot een vroegere beschouwing terug. Zooals
wij zagen, vormt Kant een menigte noodwendige met de
vroegere begrippen natuurlijk op tallooze punten zich kruisende
Erkenntnisstheoretische abstracties, die elkaar noodig hebben en opeischen en samen de eenheid der ervaring en de
mogelijkheid harer objecten constitueeren.
De objecten zijn gegeven en worden gedacht. Zullen
zich nu de objecten naar onzen geest richten, dan moet
°. de vorm van gegeven-zijn, en Z °. de vorm van gedacht worden aan onzen geest eigen, of liever, (om den
schijn van het aannemen eener voor de objecten reeds
»existeerende" ziel te vermijden) zij moeten a priori
wezen. Ruimte en tijd zijn de vormen van gegeven-zijn
(zinnelijkheid), de kategorieën zijn de vormen waarin het
gegevene tot eenheid wordt verbonden. In de ons kenbewustzijn constitueerende schema's, ontstaan door het verbinden
van de kategorieën met de reine aanschouwingsvormen moet
zich alles, wat voor ons object worden kan, voegen ; en wij
kunnen dus algemeene regels, grondwetten, formuleeren (elk
object is een extensieve en een intensieve grootheid, alle
verandering geschiedt door een oorzaak, enz.) waaraan alle
objecten onderworpen moeten zijn. Want object-zijn kan niets
anders beteekenen dan een onderworpen zijn aan regels. »Die
Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind
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zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstande der
Erfahrung."
Ware nu echter hiermede ons kennend bewustzijn uitgeput,
dan zouden we een verbijsterende massa zinnelijke waarnemingen opdoen ; we zouden alleen »phaenomena naar synthetische eenheid spellen," maar wetenschap zou niet kunnen
bestaan. Zal er wetenschap mogelijk zijn, dan moet er in die
ordelooze massa ervaringen een hoogere eenheid (de systematische) komen. Naast Sinn en Verstand komt de Vernunft
niet den Grundsatz »zu dem bedingten Erkenntniss des Verstandes das Unbedingte zu finden, womit die Einheit desselben vollendet wird." Deze hoogere eenheid wordt gedacht
in de Vernunftbegriffe of Ideeën, die in tegenstelling met de
verstandsbegrippen of kategorieën zich niet tot de ervaring
beperken, daar ze betrekking hebben op eine »Erkenntniss,
von der jede empirische nur ein Theil ist."
Deze leer is op vele wijzen misverstaan. Men kan zoo
moeilijk het psychologisch standpunt verlaten en zich van
realistische vooroordeelen vrij maken. Duidelijk blijkt dat in
de bestrijding van Herbart en Trendelenburg. De aanschouwingsvormen (ruimte en tijd) worden voorgesteld als twee
groote, leege vaten, waarin de stof der waarnemingen geschud wordt; de kategorieën zijn »fertige Stammformen" een
»Mitgift" waarmee de mensch »sich vorfindet." Natuurlijk
moet men dan ook ontdekken, dat door deze »vormen" de
speciale empirische waarheden onverklaarbaar blijven. Want
bij elke speciale ken-handeling moet ik toch naar het object
zien, om te weten hoe ik aanschouwen en verbinden moet;
dus het »zoo en zoo zin" is dan toch aan het object op
zichzelf eigen ; en waarvoor zouden dan die a priori bestaande kenvormen dienen ?
Ten onrechte meent men ook, dat door Kant's leer aan de
empirische psychologie te kort gedaan wordt. Kant was niet
zoo dwaas te meenen, dat de mathematische ruimte-voorstelling of de kategorie der causaliteit in abstracto in het empirisch Ik met één slag tot bewustzijn komt. Het feit, dat het
algemeene bewustzijn der subject-objectsrelatie eerst gerealiseerd
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wordt in een individueele ziel, en dat deze, op een bijzondere
wijze gebonden aan een levend stoffelijk lichaam, dat weer
van andere niet-levende stoffelijke lichamen afhankelijk is, dat
zij uit den nacht der bewusteloosheid op onbegrijpelijke wijze
ontwakend, haar bonten inhoud naar vaste regels in zich doet
ontstaan, dit feit leidt vanzelf tot zeer moeilijk te vermijden
en onschadelijk te maken misvattingen. Zoo lijkt het een
verwonderlijk stoute hypothese, dat die - oneindige ruimte
alleen bestaan zou als voorstellingsvorm van dat kleine Ik,
dat het midden dier ruimte innemend, door den slaap en later
door den dood in het onbewuste wegzinkt. Men ziet niet,
dat door Kant's leer de ruimte niets van hare waardigheid
verliest, maar alleen het begrip »bewustzijn" en »kennen"
anders wordt. En dan die zoogenaamde subjectiviteit der
zinnelijke gewaarwordingen l Deze moeten in de ziel veroorzaakt zijn door de dingen, die dan natuurlijk als reeds existeerende gedacht worden. En existeeren doen ze dan even
natuurlijk in de ruimte ; dus die ruimte is er al. Aan wat
alleen binnen het terrein der empirische wetenschap volle
reden van bestaan heeft, het afscheiden der zich bewegende
lichamen-wereld (wiskundig construeerbaar) van de zinnelijke
gewaarwordingen als bloote toestanden van het constante Ik
en het construeeren eener causale betrekking tusschen die
twee, daaraan geeft men ten onrechte onwillekeurig een
metaphysische beteekenis. i)
Geweldig moeilijk is ook een juiste opvatting van de kategorieënleer. Het maakt een vreemden indruk, alles wat we
onbewust met onzen geest doen, het ons op bepaalde manieren in bepaalde combinaties toeëigenen van het begevene, wat
wij eerst door een zeer lastig consequent abstraheeren als
ons eigen werk aan het voltooide product der synthese ontdekken daarom kunnen we apodiktisch die synthetische
eenheid in een ken-oordeel uitspreken, omdat er niets in het
object verbonden wezen kan, wat wij niet zelf zouden verr

) Zoowel het zoogenaamde subject, als het zoogenaamde object zijn voor de
Erkenntnisstheorie twee provincies van het ééne rijk der Phaenomena. En het
is de taak der enífiirische wetenschap de betrekking tusschen die twee te ontdekken.
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bonden hebben het maakt een vreemden indruk, al dat
vanzelf sprekende in een aantal van de allerabstractste begrippen subtiel onderscheiden en ingedeeld te zien. Maar
het was toch wel vooruit te zeggen, dat datgene, wat al lang
als het moeilijkste probleem bekend stond, de Erkenntnisstheoretische rol der kategorieën, het objectiveeren, niet in
zeer gemakkelijk vast te houden onderscheidingen kon worden blootgelegd. Deze gewichtige ontdekking deed Kant:
binnen het bewustzijn moeten de middelen waardoor objecten
geconstitueerd worden, volledig worden aangewezen. Door
den regel der kategorie komt er een » Gegenverhaltniss" tusschen den door den tijdsvorm bepaalden » innere Sinn" (als
de Inbegriff, waarin al onze voorstellingen bevat zijn) en het
(phaenomenale) object, dat niets anders wezen kan dan een
noodwendige eenheid in het vele (mannichfaltige). Maar is
het nu niet ongerijmd, bepaalde synthetische eenheidsvormen
aan ons kennend bewustzijn a priori toe te kennen en aan
te nemen dat deze samenvallen met de eenheid in de dingen?
Die geweldige natuurkrachten, electriciteit, enz., de wentelingen der planeten, moeten die hun oorsprong vinden
in een kategorie van onzen geest? Maar, wie zoo vraagt,
bedenke, dat de ruimtelijke objecten toch niets kunnen zijn
of doen, wat niet gedacht moet kunnen worden als eventueel door een Ik constateerbaar ! De duizelingwekkendste
afstanden, de ingewikkeldste bewegingen, zij moeten toch
opgevat en gemeten kunnen worden door een Ik, en in formules uitgedrukt, die in hun eenheid alleen zin hebben voor
een Ik ! Hiermede wordt niet beweging voor iets begrijpelijks
verklaard ! Zij blijft in haar wezen een mysterie. Maar wel
wordt begrijpelijk, hoe ik ze kan praediceeren en het begrip
met apodiktische zekerheid in een oordeel kan aanwenden. Wij kunnen ons geen object bewust worden, d. i. er kan
geen object voor ons zin, anders dan in een oordeel, d. i.
een synthese, het bewustzijn eener synthetische eenheid. Waren
er dus geen bepaalde manieren, waarop een Ik in het vele
van het gegevene zich van zijn identiteit bewust kan zijn, zich
in het vele kan herkennen hoe was dan een synthetische
-
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eenheid, d. i. ervaring, mogelijk ? » Das Ich denke musz alle
meine Vorstellungen begleiten kinnen ; denn sonst würde
etwas in mir vorgestellt werden was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so viel heiszt, als die Vorstellung
würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts
sein. Diejenige Vorstellung, die vor allem Denken gegeben
sein kann, heiszt Anschauung. Also hat alles Mannichfaltige
der Anschauung eine noihwendig e BeNiehung auf das ».ach

denke" in demselben Subject, darin dieses rnannichfalti, ; e
angetroffen wird." Door deze nieuwe inzichten verdwijnt
-

ook de skeptische twijfel aan de realiteit der buitenwereld.
Deze is reëel, want zonder haar is het Ik ondenkbaar, zonder haar kan het Ik niet tot bewustzijn van zijne identiteit
komen, aangezien deze identiteit eerst door de synthese
ontstaat.
Door de transscendentale deductie der kategorieën wordt
bovendien voor goed aan alle transscendente metaphysika een
eind gemaakt.
De hoofdzaak bij deze afzondering van zuivere denkvormen,
zegt Kant zelf, is, »dat hun ware beteekenis en de voorwaarde
van hun gebruik nauwkeurig bepaald kan worden." Uit Kant's
deductie blijkt duidelijk, dat deze synthetische eenheidsvormen
of kategorieën uitsluitend dienen kunnen om in het in ruimte
en tijd zinnelijk gegevene een ervaringseenheid te brengen,
en dat zij afgescheiden hiervan, van alle beteekenis zijn ontbloot. Waar dus de mensch, voelend de vrijheid en souvereiniteit van zijn denken en bemerkend, hoe dat zinnelijk
gegevene onder de regels, die uit den geest zelf ontspruiten,
moet gebracht worden deze schijnbaar voor alle denkbare
objecten geldende eenheidsvormen op het van alle zinnelijke
gegevenheid onafhankelijke wil aanwenden, dan kan hij,
gewapend met deze hoogste abstracties (realiteit, substantie,
causaliteit, mogelijkheid etc.) dikke boeken vol diepzinnige
bespiegelingen schrijven, maar in kennis en inzicht komt hij
niet het geringste verder.
Het is hier de plaats iets te zeggen over de bekende door
Kant gemaakte onderscheiding van analytische en synthetische
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oordeelen. » Alle Körper sind ausgedehnt" is een analytisch
oordeel, want ik kan het begrip lichaam niet denken zonder
de uitgestrektheid mee te denken, en behoef dus dit begrip
alleen te analyseeren om met apodiktische zekerheid het oordeel
te kunnen uitspreken. » Alle Körper sind schwer," zal daarentegen een synthetisch oordeel zijn, daar in het begrip lichaam
het begrip zwaarte geenszins opgesloten ligt. Deze onderscheiding is vrij algemeen afgekeurd en gehekeld. »Wie bepaalt
de vaste grenzen der begrippen ? Als ik in het begrip lichaam
de zwaarte meedenk, dan is het oordeel immers ook analytisch ! "
Zulk een goedkoope wijsheid acht men noodig uit te spreken,
tegenover den geweldigen denker die met zijne onderscheiding
iets van het grootste gewicht beweerde vastgesteld te hebben!
Een bepaald komischen indruk maken de schrijvers, die
haar zonder zich met de transcendentaalphilosophie in te
laten, in hun logische handboeken overnemen. Inderdaad
heeft zij alleen waarde voor de Erkenntnisskritik. »Diese Eintheilung" zegt Kant in zijn Prolegomena, »ist in Ansehung
der Kritik des menschlichen Verstandes unentbehrlich und
verdient daher in ihr klassisch zu sein ; sonst wüszte ich

nicht, dasz sie irgend anderwerts einee betr&chtlic/iena Nutzen
hintte."
Deze heele onderscheiding dient ook alleen voor het formuleeren van het probleem der Erkentnisstheorie : »hoe is
kennis van objecten mogelijk? Hoe kan ik apodiktisch beweren
ABC is D ?" Want, zoolang ik binnen mijn begripswereld blijf,
is het zeer goed te verklaren, hoe ik dat noodwendigheidsbewustzijn hebben kan. Immers, is er eenmaal in mij een begrip
(zooals de psychologie leert dat we ze hebben), tusschen welks
kenmerken geen tegenstrijdigheid bestaat hoe ik er aan
komen zou, doet niets ter zake dan kan ik mij toch de
noodwendige eenheid van verbinding, die in dat begrip heerschen
moet, in . een analytisch oordeel tot bewustzijn brengen. Ik
kan immers zeggen, »wanneer ik een object door de kenmerkeneenheid ABCD denk, dan kan D niet daaraan ontzegd worden."
Kant drukt dit zeer sterk uit : » Das alle Körper ausgedehnt
sind, ist nothwendig und ewig wahr, sie selbst mg en nun
-
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existiren oder nicht." Maar dit is een zeer precaire noodwendigheid, waar ik voor de wetenschap weinig aan heb. Hoe
kom ik uit mijn begripswereld uit, hoe weet ik dat mijne
widerspruchslose eenheden geldigheid hebben, en hoe kan ik
nieuwe strenggeldige syntheses maken dàt is de vraag 1
Hoe kan ik beweren, niet, dat bij een eventueel object ABCD,
D behoort, maar dat ABC als object noodwendig tot de
ervaring behoort, en hem als zoodanig D toekomt ? Wil men
weten, wat analytische oordeelen zijn, dan leze men eens
het begin van de Ethika van Spinoza, die, deze abstracta
verbindend, toch zeker wel gemeend zal hebben noodwendige, eeuwig geldende waarheden uit te spreken 1
»Die analytischen Urtheile expliciren Begriffe als solche;
die synthetischen stellen Erscheinungen in den Zusammenhang
der Erfahrung." Onze wetenschap is gericht op het in de
zinnelijke aanschouwing gegevene ; maar zij bestaat ten slotte
in een logische bewustheid, een denken van een noodwendige
begripsverbinding. Maar is nu elk denken eener noodwendige
eenheid ook wetenschap ? Ik kan; mij a priori wel voorstellen
hoe ik de noodwendige verbindingen die ik eenmaal heb,
mij in hun samenstelling kan tot bewustzijn brengen, maar
niet hoe ik dit bewustzijn van strenge noodwendige verbinding
over het gegevene kan uitbreiden. De dingen brengen hun
Zin niet met één tooverslag in mij over en ik kan ze van
binnen in hun diepste wezen niet bekijken. Ik kan de synthetische verbinding niet van het object aflezen -- zooals sommigen het zich heimelijk denken. En toch, datgene wat de
objecten ineens zin, moet ik door synthese in mij verbinden 1
Want geen zijn komt mij anders dan in een oordeel, d. i.
door samenvoegen van reeds afzonderlijk bewuste elementen
tot bewustzijn. »Ein synthetisches Urtheil," zegt Schuppe in
zijn Erkenntnisstheoretische Logik, »ist also überall da anzuerkennen, wo das Prâdicat sich so zu dem Subject verhilt,
dass es irgend einmal und auf irgend welchem Wege in den
Subjectbegriff hineingelangt sein muss. Ob Hans oder Kunz
es seit gestern oder vorgestern schon in dem Subject enthalten
zu denken gewohnt ist, ist vollstandig gleichgültig."
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Wij zeiden reeds, dat Kant de apriori ons eigene verstandsbegrippen in zijn transscendentale deductie legitimeerde als
niet behoevende beperkt te blijven tot het gebruik in . analytische oordeelen, maar als vormende een voorwaarde voor de
mogelijkheid van synthetische oordeelen. Want die heele
zinnelijk gegeven wereld in ruimte en tijd die alle denken
oppervlakkig beschouwd zoo goed schijnt te kunnen ontberen --is, wat zij is, toch alleen in onze logische bewustheid. Immers,
hoewel het ruimte- en tijdsbewustzijn iets geheel anders is
dan het logisch bewustzijn, ruimte en tijd kunnen voor de
ervaring (waarvoor zij toch dienen moeten) niets beteekenen
zonder dit logisch bewustzijn. Zij moeten immers als een
eenheid aanschouwd worden, en de deelen die elkaar op
zulk een eigenaardig aanschouwelijke manier determineeren,
moeten toch onderscheidbaar en logisch herkenbaar zijn. De
ruimte kan niet zijn, wat zij wil zijn, zonder de synthetische
eenheid der apperceptie, d. i. de eenheid der kategorie. Zoo
wordt het duidelijk, hoe tegenover ons ééne Ik met de ééne
ruimte- en tijdsaanschouwing ook ééne natuur kan staan. Het
(phaenomenale) zijn der natuurdingen, dat wij kennen, bestaat
in niets anders dan in Gesetzmassigkeit.
Er is in den laatsten tijd veel geschreven over het causaliteitsprobleem. Dit is wel zeker, dat men van het standpunt der
psychologie uit, waarop men zich in den regel blijft plaatsen,
in de beteekenis van het oorzaakbegrip nooit het gewenschte
inzicht zal kunnen krijgen. Volgens den heer Van Deventer
(Plat. Stud. pg. i 44) is dit » het overgroote vraagstuk : hoe komt
het, dat de betrekking van oorzaak en gevolg, door ons
zelven tusschen de verschijnselen gelegd, niet alleen als een
subjectieve beschouwing over het verledene geldt, doch ook
over de toekomst schijnt te heerschen ; want hoewel geen onzer
voorspellingen van te voren absolute zekerheid heeft, velen
zijn de bevestigingen dier voorspellingen door de ervaring,
en dikwijls dus is de stroom der verschijnselen gegaan volgens
den weg, dien wij haar aangewezen ; hoe komt het, dat voorspellingen, zoo niet altijd, dan toch dikwijls uitkomen : wat
is de oplossing van het vraagstuk van Hume ?" De gedachte,
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die hieraan ten grondslag ligt, is deze : dat wij met al onze
kenhandelingen blijven in de subjectieve spheer, onze ziel,
en dat de dingen een zijn hebben op zichzelf, dat wij in
ons kennen zouden moeten grijpen. Hier tegenover mogen
deze woorden uit de Prolegomena staan : »Wir Naben es
nicht mit der Natur der Dinge an sichselbst zu thun die
ist sowohl von Bedingungen unserer Sinnlichkeit als des
Verstandes unabhangig sondern mit der Natur, als einem
Gegenstande möglicher Erfahrung, und da macht es der
Verstand, indem er diese möglich macht, zugleich, dasz

Sinnenwelt en/weder gar kein Gegenstand der Erfahrung
oder eine 1Vatur ist."

-

Wie ingezien heeft, dat het Zijn der natuurdingen in de
ruimte in niets anders bestaan kan, dan in de relaties, in
verhoudingen tegenover den tijd (d. i. den tijd der Erkenntnisstheorie), voor dien is het kriterium der wetenschap, bestaande
in het voorspellen van zeer ondergeschikt belang. Zou het
denkbaar zijn, dat A gisteren B geweest is, en dat het
niet morgen B is ? »Hoe kunt ge weten. en bewijzen,"
zegt men, » dat een steen morgen van den toren neergeworpen,
naar beneden vallen zal en niet in bevallige rythmische
bewegingen in de lucht zal blijven ronddansen ?" Het is
altijd geraden, in een dergelijke kwestie zich de vraag te
doen : »wat moet iemand als vanzelfsprekend aannemen om
dit probleem zoo te kunnen stellen ?" Want wie niets aanneemt, die kan ook niets vragen, en dien kan men zeker
niets bewijzen.
Zal dit dus vaststaan : dat een steen gisteren werkelijk
gevallen is ? Als deze zin niet beteekenen zal, dat een
bepaald individu of eenige individuen in hun bewustzijn iets
roods eerst bij iets blauws en in een vaag »daarna" bij iets
grijs hebben waargenomen, maar dat in de ééne ruimte der
menschelijke waarneming een soort »lichaam" (ruimtelijke
substantie) eerst op ééne bepaalde plaats was (en niet op een
daaraan grenzende) en in een moment van den éénen tijd
onmiddellijk volgend op een spierbeweging der loslatende
hand (en niet in een onmiddellijk daaraan voorafgaand) in
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een ander ruimtedeel, enz. enz., zich bevond, dan behoeven
we niet te twijfelen, dat (op welk moment van waarnemen
ook) dit zelfde bewustzijn onder gelijke omstandigheden zal
ontstaan, of het is niet alleen met alle logika, maar ook met
ons heele menschelijke bewustzijn ineens gedaan. Als het
eigenaardige zin van een object daarin bestaat, dat het zich
tegenover den éénen tijd (Zeit überhaupt) in een speciale
door begrippen vast te houden relatie vertoont, wat doet het
er dan toe of ik dat uniforme stuk tijd, waarin die relatie
zich moet openbaren, van het heden af naar voren (verleden)
of naar achteren (de toekomst) plaats?
Natuurlijk van een individueel, concreet ding kan ik
voor zoover het individueel en concreet is niets a priori apodiktisch beweren. Maar de wetenschap houdt zich ook niet
met concrete dingen bezig. Als zij zegt : A is B, bedoelt zij:
» elk in de ervaring voorkomend ding voor zoover het A is,
is B." Men stelle zich toch in ernst voor, wat het zou beteekenen dit een denkend mensch één enkele, al was het de
allerminiemste uitzondering op een natuurwet zou kunnen
constateeren ! Kan iemand beweren »deze losgelaten steen
is niet gevallen" ? Als onze waarneming van het gewone
afweek, zouden we immers onmiddellijk zeggen : » het is geen
steen geweest," of » er zijn onbekende krachten, die den
anders noodwendigen val tegenhielden." Dat men het woord
»steen" gebruikt, involveert al het aannemen eener wetmatigheid in de natuur 1 --- Maar de ervaring schijnt toch anders
te leeren ! Het bestaan van het physische experiment en der
waarneming (bv. in de astronomie) getuigt toch zelf van de
hoogere bewijskracht van de vérités de fait tegenover de
vérités de raison ! want men verifieert immers daardoor
de theorie ! Eén enkel feit kan een heele theorie omvergooien. Ja, inderdaad, een theorie maar geen natuurwet!
Nu zal men weer zeggen : » maar wie maakt uit, of iets
een natuurwet is ? Voordat zulk een wet algemeen is aangenomen, is het maar een logisch probeersel. En het feit, dat een
wet algemeen aangenomen wordt, is toch geen bewijs voor
hare objectieve geldigheid 1 De historie leert ons dat vol-
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doende." Inderdaad, de empirische waarheden zijn nooit
zooals de wiskundige, aanschouwelijk noodwendig. Niemand kan ooit uit begrippen of door directe zinnelijke
aanschouwing een bepaalde empirische waarheid bewijzen. Of
er in de ervaring-schema's juist deze speciale waarde ingevuld
moet worden, kan kwestieus zijn. Maar dit kan toch niet
kwestieus zijn, of er wel in deze schema's, en of er wel in
't geheel iets speciaals moet ingevuld worden ! ,Alle empirische
wetenschappelijke zekerheid berust op deze twee verschillende
bewustheden : dat er in (van te voren vaststaande) schema's
speciale waarden behooren ingevuld te worden, en aQ berust
elke speciale invulling op het besef van datgene, wat reeds
vroeger, als voor de eenheid der ervaring onontbeerlijk gebleken, is ingevuld. Het spreekt vanzelf dat elk stukje, van
dat vroegere zich moet kunnen legitimeeren, al behoeven wij
ons van de wijze hoe ? niet ieder oogenblik bewust te zijn.
Komen algemeene regels met elkaar in botsing, dan moet
de eene aan de andere opgeofferd worden. Wèlke dat zijn
moet, hierover beslist alleen de overweging, wat voor de
eenheid der ervaring onontbeerlijk is. Gewoonlijk stelt men
zich voor, dat het onberekenbare Ding an sich opeens wel
een heel anderen stempel in ons subject kan afdrukken, dan
wij verwacht hadden. Wil men een minder verkeerd beeld,
men denke zich de wetenschap als een bouwmeester of een
organisme, die alleen wat dienstig is, opnemen of assimileeren.
»Die Natur ist nicht ein den Sinnen gegebenes Ding, sondern
das grosse Fragezeichen, das die Sinne aufrichten, und das
der Verstand schrittweise zu lösen hat." (Cohen). Alles wat
algemeen geloofd wordt, behoeft nog niet objectief-geldig te
zijn. Maar het objectief-geldige kan toch nooit ergens anders
in bestaan, dan dat het algemeen geloofd moet worden. Objectiviteit noodwendigheid der synthese.
Eigenlijk ligt aan bovengenoemde probleemstelling (van
het voorspellen) nog een andere gedachte ten grondslag.
Degene, die zoo vraagt, wil misschien weten, waarom wij
menschen aan ruimte en tijdsaanschouwing gebonden zijn enin deze bepaalde verstandsvormen moeten kennen.
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De Erkenntnisskritik wijst deze vragen af als onwetenschappelijk. Het is geen bewijs van diepzinnigheid altijd maar
door te blijven vragen. Integendeel, het getuigt van een
wetenschappelijken geest, in te zien, dat en waarom wij sommige dingen niet vragen mogen. Hoe zou een mensch het
kunnen ondernemen van uit het standpunt der eenheid aller
denkbare dingen de noodwendigheid van ons mensch-zijn met
zijn essentieele condities (zinnelijkheid, denken etc.) te deduceeren ! Alleen God kan hier het hoe ? en waarom ? doorzien.
Het is Kant's groóte daad, onweersprekelijk door vaste begrippen de grenzen onzer menschelijke kennis te hebben aangewezen .
Degenen, die op voorbeeld van Schopenhauer de Ideeënleer
als een onnut en spitsvondig aanhangsel beschouwen, moeten,
als zij aan het eind der Analytik gekomen zijn, iets zeer
essentieels missen en dan voor dat gemis Kant aansprakelijk
stellen. De bewonderenswaardige eenheid en consequentie van
Kant's systeem blijkt nergens beter hieruit, dan dat door het
wegnemen van elk onderdeel, al de rest onzeker wordt.
Het begrip » Ding an sich" zooals het in de Kritik voorkomt,
is vrij algemeen afgekeurd en als een ongerijmdheid verworpen,
en, wat het vreemdst is, ook door hen, die anders geneigd
zijn een groot deel van Kant's gedachten te aanvaarden. » Als
men van het Ding an sich niet het geringste kan weten,"
zoo roepen zij, » dan kan men er ook niets van beweren, en
is het dus een inconsequentie te zeggen, dat het existeert."
Wetenschappelijke orakelspreuken zijn zeker menigmaal
gevaarlijk. Maar soms, vooral in onderzoekingen naar de
hoogste abstracta, kan het toch zijn nut hebben, een resultaat
in een korten zin zamen te vatten, die natuurlijk niet ineens
en ook niet heel spoedig het inzicht, dat hij uitdrukt, mededeelt, maar toch naar dat inzicht strevende geesten kan
helpen om niet in averechts verkeerde richtingen te zoeken.
Zoo zou men, niet geheel juist maar effectvol, kunnen zeggen:
» bij Kant is het phaenomenale object een handeling, en het Ding
an sich een taak." Deze uitdrukking heeft het voordeel dat
zij radicaal het quasi vanzelfsprekende begrip »zijn" en
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»existeeren" opheft. Wat is het Zijn ! Als wij feitelijk wetenschap hebben, dan moeten we daarin wat is grijpen. Deze
gedachte leeft in de geheele Grieksche philosophie ; maar
triumfantelijk wordt ze voor 't eerst door de Eleaten uitgesproken. Het Zijn moet onverandelijk wezen. Maar dat
»onveranderlijk" is een gevaarlijk begrip. Want als men zegt:
onveranderlijk, dan denkt men den tijd. Is de tijd ook een
Zijnde? Beteekent : »onveranderlijk" wel in den tijd zijnde, maar
in alle opeenvolgende momenten dezelfde qualiteit bewarend?
De Eleaten hielden zeer naief de in ruimte en tijd existeerende
wereld voor het Zijnde. Deze moet dus onveranderlijk wezen.
Conclusie : alle beweging is schijn, en het zijnde is onbeweeglijk in den vorm van een bol. Wij lateren grijpen het
onveranderlijke van het zijn theoretisch in de onveranderlijke
natuurwetten, die niet in ruimte en tijd existeeren, maar boven
ruimte en tijd staan, hoewel alleen geldigheid hebbend voor
het daarin gegevene. Want dat zij alleen tot bewustzijn kunnen
komen in een bepaald tijdsmoment van een individueele ziel, die
aan een lichaam gebonden is, doet tot die geldigheid niets af.
Maar welk een diep inzicht bij die oude Grieksche denkers 1
Zij voelden zoo, dat het »niet" van den zinneschijn niet het
absolute zijn kan. Als ik iets blauw »niet" rood noem, dan
is het »niet" iets relatiefs, want het ding is dan toch positief
blauw. Al wat is, is iets positiefs. Wat een onbegrijpelijk iets
dus, dit veranderen van plaats, dit bewegen 1 dat het tot het wezen
van een ding zou hooren, dat het iets niet is (nl. niet op die
en die plaatsen). Op geen moment kan iets meer of ook iets
minder existeeren dan de absolute totaliteit van datgene, wat
. op eenige wijze positief is! nooit kan dit »al der realiteiten"
vermeerderd of verminderd worden!
Maar hoe komen wij aan dit noodwendige onontbeerlijke
begrip ? Aan de ervaring hebben wij het toch niet ontleend•
Het is een noodwendige voorstelling van ons kennend bewustzijn. Zonder haar is de ervaring ondenk-baar het heeft
transscendentale geldigheid. Maar wat is nu de verhouding van onze ervaringskennis tot dit »Vernunftbegriff", of
Idee, m. a. w. van datgene, wat als bestaande gekend en
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wat als zoodanig in absolute totaliteit gedacht moet worden?
Kant heeft, zooals wij zagen, de voorwaarden voor de
mogelijkheid der ervaring gededuceerd. Wij weten nu a priori,
dat wij staan tegenover één natuur ; dat elk object moet zijn
een extensieve, en het reale daarin een intensieve grootte,
dat het een onveranderlijke substantie moet bevatten en de
accidenties daarvan wisselen door de werking van oorzaken.
Maar kan nu uit deze grondregels voor ons kennen en voor
de objecten de ervaringswereld, zooals wij ze voor ons
hebben, worden afgeleid ? Natuurlijk niet 1 Geen enkele speciale
empirische waarde volgt uit deze noodwendige regels ; alle ervaringsbegrippen moeten hun grond hebben in het Zijn, voor welks
kennen die a priori geldende grondwetten alleen reden van bestaan hebben. Moet het als vanzelf sprekend beschouwd worden,
dat de natuur ons in haar wetten en objecten naast een eindeboze verscheidenheid een groote gelijksoortigheid vertoont,
en het ons mogelijk maakt, ze in een logisch systeem van
steeds hoogere genera en wetten te begrijpen ? De kritische
philosophie wijst het als aanmatiging af zoo iets te willen
bewijzen. Tegelijk echter stelt zij het als een noodwendige
voorwaarde, die vervuld moet worden, zal het streven onzer
wetenschap niet ijdel zijn. Naast de synthetische eenheid,
die het verstand in de objecten der ervaring brengt, moet
een andere eenheid worden gepostuleerd, de systematische.
Want wij voelen ons genoodzaakt de door het verstand gewonnen
eenheidsoordeelen zelf tot een eenheid samen te vatten ; en
deze eenheid is van een andere soort, die niet door de kategorie kan gedacht worden, want het geheel der ervaring kan
ons nooit als object der ervaring gegeven worden. De bedoelde
eenheid is die van de Idee (Vernunftbegriff). Gelijk de
kategorie in het oordeel, zoo openbaart zich de Idee in het
syllogisme. Elk door ervaring gevonden oordeel moet ik
beschouwen als de conclusie, en naar een major zoeken,
waaronder het subject van dat oordeel zich in een minor
laat subsumeeren. » Ich suche im Verstande die Assertion des
Schlussatzes auf, ob sie sich nicht in demselben unter gewissen
Bedingungen nach einer allgemeinen Regel vorfinde. Finde
25
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ich nun eine solche Bedingung und laszt sich das Object des
Schluzsatzes unter der gegebenen Bedingung subsumiren, so
ist dieser aus der Regel die auch fiir andere Geg enstiznde der
Erkenntniss gilt) gefolgert. Man sieht daraus : dasz die Vernunft im Schliessen die grosze Mannichfaltigkeit der Erkenntniss des Verstandes auf die kleinste Zahl der Principiën
(allgemeiner Bedingungen) zu bringen und dadurch die höchste
Einheit derselben zu bewirken suche." En dus is dit »der
Grundsatz der Vernunft (im logischen Gebrauche) : zu deur
bedingten Erkenntnisse des Verstandes das Unbeding ie zu
finden, womit die Einheit desselben vollendet wird," Maar is
dit nu . niet bloot » ein subjectives Gesetz der Haushaltung
mit dem Vorrathe unseres Verstandes ?" Hierop antwoordt
Kant : »diese logische Maxime kann nicht anders ein Princi 'ium
der reinen Vernunft werden, als dadurch dasz man annimmt:
wenn das Bedingte gegeben ist, so sei auch die ganze Reihe
einander untergeordneter Bedingungen, die mithin selbst
unbedingt ist, gegeben, d. i. in dem Gegenstande und seiner
Verknüpfung enthalten. E in solcher Grundsatz ist aber offenbar synthetisch : denn das Bedingte bezieht sich analytisch
zwar auf irgend eine Bedingung, aber nicht aufs Unbedingte."
Het probleem van ons kennen wordt dus voorgesteld door
het geheel en al onbepaalde begrip van het »Unbedingte" of
het daaruit volgende » de absolute Totalitât der Bedingungen
zu einero gegebenen Bedingten."
Dit is duidelijk, dat elk »bedingtes" empirisch oordeel
slechts zin heeft voor zoover men aanneemt dat de Bedingung
waaronder de verbinding der begrippen in dat oordeel alleen
gedacht kan worden, vervuld is. Deze kan echter weer
alleen in een verbinding van begrippen bestaan en zoo moet
voor deze weer een hoogere Bedingung gezocht worden.
Hieruit volgt, dat elk empirisch oordeel eerst als zin-hebbend
gedacht kan worden, wanneer men de absolute totaliteit der
Bedingungen als voleindigd denkt.
Maar binnen den kring der ervaring kan alleen naar
hoogere en verdere Bedingungen gevraagd worden, nooit
kan daarin het Unbedingte (cle unbedingte Reihe der Be-
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dingungen) gegeven zijn. En toch moet zij gedacht worden!
Hier hebben we die wonderbare, het raadselachtige van ons
bestaan uitmakende, incongruentie van denken en aanschouwen ! Dit is Kant's oplossing ; » die unbedingte Reihe" ist
nicht g eb eben, sondern aufa eb eben." Het Ding an sich, dat
ons in ons kennen leidt en verontrust, is de taak, die aan
onze wetenschap steeds gesteld blijft.
De mogelijkheid der ervaring, welker voorwaarden zorg
vuldig beschreven en in hun geldigheid gededuceerd werden,
zij is voor den kritischen denker »etwas ganz zufalliges."
Want, dat ervaring alleen plaats kan hebben op de boven
aangeduide wijze, is eenvoudig een feit, waarvan wij niet den
grond kunnen aangeven. Zoo moet dus het Unbedingte, het
Ding an sich, de Idee gedacht worden, om de intelligibele
toevalligheid af te weren ; het is datgene, wat van de Bedingungen van ons kennen onafhankelijk is en aan de rijen
der ervarings-oordeelen alleen zin en beteekenis geven kan.
Alle logische bewustheid in ons empirisch kennen hebben
wij ons verworven, door de Idee geleid. Dit is de diepe zin
van Plato's beweren, dat de objecten van ons kennen alleen
urn, voor zoover zij deel hebben aan de Idee. Men zou de
ervaring kunnen noemen : een eindeloos voortschrijdend methodisch elimineeren van het niet-zijn. Het ligt in het wezen
der ervaring, dat zij het Zijn, d. i. het van alle ken-Bedingungen onafhankelijke, nooit bereiken kan. Alle empirische
begrippen zijn noodwendige hulpmiddelen ter bereiking van
datgene, wat wij eigenlijk zoeken. Heeft zich het logische
licht over een kring van objecten uitgebreid, dan lijkt datgene, wat deze zijn, zoo vanzelf sprekend ; het schijnt uit hen
zelf te komen, ze schijnen aan zichzelf genoeg te hebben.
Maar de denkende geest kan bij deze in het praktisch leven zoo
eenvoudig als » existeerende" beschouwde objecten niet blijven
staan. Met het beantwoorden van de ééne vraag wordt tegelijk
een nieuwe geformuleerd. Hierin bestaat het eigenaardige van
ons menschelijk wezen, in dat leven in het halfdonker. De Idee
leidt ons in de richting vanwaar het licht schijnt ; maar al
loopen wij nog millioeien jaren, bij de bron van dat licht
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kunnen we nooit komen. Door de Idee komt eenheid en
samenhang in onze verstandskennis : »Je mehr die Bedingungen,
alsob sie in dem Unbedingten zich vereinigten, vereinfacht
werden, desto mehr verengt sich das Volumen der Erkenntnisse,
desto mehr verdichtet sich die Kraft der Vernunft." (Cohen).
Zoo zien wij het Een en Al, dat de Eleaten in hun logischen
drang zochten, maar niet anders grijpen konden dan als de
totaliteit van het in ruimte en tijd gegevene, worden tot het
Ideaal, de taak van ons kennen. Voor Kant is de »wereld,"
de kosmos, de totaliteit der phaenomena, een Idee (d. i. een
alle ervaring overschrijdend en toch voor alle ervaring onontbeerlijk begrip), evengoed als de Ziel, evengoed als de Godheid.
Door Kant's Ideeënleer begrijpen wij ook, wat Aristoteles
in Plato moest missen, en hoe deze laatste, de noodwendige
correlativiteit van zijn en denken voelende, meenen moest in
zijn dialektiek tot het ware Zijn te kunnen komen, waarvan
de wiskunde slechts droomt. En wij begrijpen ook het goed
recht der positivisten om te protesteeren tegen alle vermenging van transscendente begrippen met de begrippen der ervaring. Want zoolang wij aan wetenschap doen, komen we
nooit buiten den kring van het zinnelijk waarneembare ; alle
verklaringen moeten hieruit genomen worden, En zij, die
het toevallige in de ervaringsobjecten beseffen, begaan een
groote fout door de noodwendig te denken totaliteit der
Bedingungen als gegeven en de absolute rij daarvan als
ervaringsobject te beschouwen. Men mag de Ideeën niet
hypostaseeren.
De ijverigste materialist kan het niet krasser uitspreken dan
Kant, dat voor het Godsbegrip nergens in de natuurwetenschap plaats zijn kan.
Wij kunnen hier niet verder stil staan bij de onderzoekingen van Kant, waardoor hij in de kwestie van de logika der
natuurwetenschap, in de moeilijke vragen der teleologische
natuurbeschouwing door zijn verklaring van den Zweck als »die
Gesetzlichkeit des Zuf âlligen," een zeldzame helderheid en vastheid brengt. Alleen zij het ons vergund nog een enkel woord
te zeggen over Kant's leer op dat gebied, waar wij met
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personen en niet met natuurdingen te doen hebben, en waar
zich de Zweck in de Freiheit aan ons openbaart. Tegenover
een andere eenzijdige beoordeeling aan Kant's motieven, zou
men met vrucht een andere eenzijdige opvatting kunnen verdedigen, dat Kant van den beginne af alleen gephilosopheerd
heeft om de hem heilige ethische en religieuse overtuigingen
te redden.
Ook in de ethiek heeft hij diepe waarheden voor het eerst
adaequaat uitgesproken en wetenschappelijk bevestigd.
Ook hier vraagt hij niet : hoe ontstaan de voorstellingen
van goed en kwaad in de zielen der menschen ? Maar dit:
wat is de beteekenis der zuiver ethische onderscheidingen en
hoe kunnen zij geldig zijn?
Evenals op het theoretisch gebied tegenover een vaag besef
van het kennen van het wezen der dingen en der wereld
streng het begrip menschelijke wetenschap als een (onvoltoQid) systeem van noodwendige, algemeen-geldige verbindingen van begrippen was gefixeerd, zoo werd ook in de
verwarde waardebepalingen der ethische oordeelen door Kant
orde en vastheid gebracht, door fixeering van het zedelijke
als een noodwendige, dus niet empirisch-psychologisch te ontdekken, strikt algemeen geldende regel voor het willen. Ook
hier, evenals bij het theoretisch kennen, leven wij menschen
in het halfdonker. Nergens komen we zoo duidelijk tot dat
besef als door de Platonische dialogen, die ook de beste, ja
een onmisbare propaedeuse voor Kant's ethiek vormen. Want
voordat men niet vrucht naar de mogelijkheid der ethische
oordeelen kan vragen, dient men eerst wel een zeer helder
besef te hebben van datgene, waardoor deze zich van al het
verwante en er op gelijkende onderscheiden. In de menschenwereld leven we in een chaos van steeds zich wijzigende, verwarde, heel en half bewuste, met elkaar strijdige waardetaxaties, die alle door het willen en begeeren worden opgedrongen, in wier bezit om zoo te zeggen wij ons eenmaal
bevinden, die ons dus vanzelfsprekend voorkomen, en waardoor
we redeneeren en enthousiast zijn en verontwaardigd.
Weten de philosophen er meer van dan de anderen, waar-
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uit dat alles zijn oorsprong ontleent? Neen, maar terwijl
anderen daarover denkend (want daarover denken moet men)
beweren A is B, en tegelijk (onbewust) A is niet B, is de
philosoof in staat zonder tegenspraak met zichzelf te blijven,
en de principes te zien. Om het ineens te zeggen : de mensch
is een natuurwezen en een persoonlijkheid ; hij leeft in twee
werelden. Hoe kan men dit denken ; hoe kan men dit,
niet in gemoedelijke phrasen, maar in de strengste kritiek
trotseerende logisch heldere begrippen rechtvaardigen?
Het is een genot, de streng consequente redeneering van
Kant te volgen. Reeds in den aanvang van de Kritik der
praktischen Vernunft wordt als hare taak aangegeven : »die
empirisch-bedingte Vernunft von der Anmaszung abzuhalten,
ausschlieszungsweise den Bestimmungsgrund des Willens allein
abgeben zu wollen," en wordt het op den voorgrond gesteld
dat het uitgaan van een Materie des Begehrungsvermögens
als Bestimmungsgrund des Willens (d. i. ein Object, dessen
Wirklichkeit begehret wird) nooit tot een objectieve, voor den
wil van elk redelijk wezen geldende wet (want dat moet het
ethische zijn) leiden kan. Beslist wordt positie genomen
tegenover het geschipper van andere ethici : die een bijzonderen aangeboren moralischen Sinn aannemen, en met het
onderscheiden van een hooger en lager begeeren (naarmate
de lust uit het intellectueele of uit het zinnelijke komt) iets
meenen te hebben uitgericht. En zoo komt Kant tot het
paradoxe resultaat : »wir finden dasz nicht der Begriff des
Guten als eines Geb enstandes das moralische Gesetz, sondern
umgekehrt das moralische Gesetz allererst den Begriff des
Guten bestimme und möglich maché."
En hoe is nu dit moralische Gesetz, dat wij weten, alleen
mogelijk ; wat is zijne Bedingung (ratio essendi) ? Antwoord:
de vrjlleid. Maar is dit vrijheidsbegrip niet een onbestaanbaar, tegenstrijdig iets ? Hier wenden wij onzen blik naar de
Kritik der speculativen Vernunft, waar juist bij de antinomieën
in het wereldbegrip gebleken is, dat de derde. Kosmologische
Idee noodwendig is en een eisch doet, die theoretisch nooit
bevredigd kan worden.
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Hier past nu het vrijheidsbegrip als een sleutel op een slot.
Toch niet zoo, dat wij met dit begrip eenig theoretisch inzicht
in de intelligibele wereld zouden kunnen verkrijgen. »Wie
dieses Bewusstsein der moralischen Gesetze, oder, . welches
einerlei ist, das der Freiheit, möglich sei, laszt sich nicht
weiter erklaren, nur die Zulassigkeit derselben in der theoretischen Kritik, gar wohl vertheidigen."
Alle tegenstrijdigheden verwijdert Kant door de onderscheiding van den mensch als noümenon en als zinnenwezen. De mogelijkheid dezer onderscheiding is alleen door
de transscendentaalphilosophie te verklaren. Kant klaagt er
over, dat er nog altijd velen zijn »weiche die Freiheit
noch immer glauben nach empirischen Principien, wie jedes
andere Naturvermögen erkldren zu kónnen, und sie als psycholog isclze Eigenschaft, deren Erklárung lediglich auf einer
genaueren Untersuchung der Natzir der Seele und der Triebfeder
des Willens ankame, nicht als transscendentales Praedikat der
Caus .litat eines Wesens, da's zur Sinnenwelt gehort, betrachten
und so die herrliche Eröffnung die uns durch reine praktische
Vernunft vermittelst des moralischen Gesetzes widerfahrt,
namlich die Eröffnung einer intelligibelen Welt, durch Realisirung des sonst transscendenten Begriffs der Freiheit und hiemit
das moralische Gesetz selbst, welches durchaus keinen empirischen Bestimmungsgrund annimmt, auf heben." Ook de schier
onoverkomelijke moeilijkheden in de antinomie van geluk en
deugd, door de Stoici en de Epikuraëers bediscussieerd, vervallen door Kant's onderscheiding. Telkens opnieuw zien wij,
Kant lezende, een verrassend licht vallen op de Grieksche
philosophie, en onderscheidende en beseffende de ware, grootsche
motieven dier heldere en energieke denkers, bemerken wij tegelijk
hun beperktheden en de oorzaken, waardoor zij hun doel
niet bereikten en zich in hun eigen begrippen verwarden.
Alleen het algemeen-worden van het besef, dat de Erkenntnisskritik het centrale vak is, waarmede zoowel ethiek als psychologie en logika steeds voeling moeten houden, kan een
einde maken aan de treurige anarchie in de wijsgeerige
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studiën van onzen tijd. Soms zou men een afkeer krijgen van
alle philosophie ! Wat wordt hier dag in dag uit een massa
geschreven, waar niemand iets aan heeft, waar geen mensch
helderder of wijzer of beter door wordt ! Altijd weer dat uitpluizen van de bekende abstracte begrippen, dezelfde beschuldigingen, dat met groot aplomb verkondigen van lijnrecht
tegenover elkaar staande beweringen 1 Is het niet begrijpelijk,
dat vele verstandige menschen liever hun tijd aan wat anders
besteden, dat zij bedanken voor dit onsmakelijke, drabbige
geestesvoedsel en hoogstens nog eenig respect toonen voor
de empirische psychologie?
Er bestaat een spelen en fantaseeren met abstracte begrippen,
dat sommigen philosopheeren gelieven te noemen. Misschien
is hiervan voor een groot deel Schopenhauer de schuld.
Deze wordt veel gelezen, is quasi-gemakkelijk te begrijpen en
zijn leer is in eenige schijnbaar eenvoudige stellingen samen
te vatten. Hiermee uitgerust gaan dan dikwijls menschen, die
nooit de techniek van het denken door hardnekkige inspanning
geleerd hebben en zich met Erkenntnistheorie nooit inlieten,
maar hun hoofd vol hebben met religieuse, ethische en
aesthetische problemen en vooral met sterke, vage antipathieën, aan het redeneeren. Al hun abstracte begrippen
zijn, hoe verward ook, met een zekere psychologische noodwendigheid gevormd, en met allerlei associaties, aspiraties,
voorgevoelens gedrenkt; en in hun menigvuldige verbindingen
brengen deze ook weer een zekere overtuiging voort, die tot
geestdrift kan stijgen. Zij redeneeren voor zichzelf naar
genoegen en voor eenige anderen, die hen meenen te begrijpen, en als zij dan goed stileeren, interessante paradoxen
verkondigen en ongewone aandoeningen weten op te wekken,
dan worden het beroemde philosophen 1 1) Maar er zijn ook
nog zoovele anderen, die philosophisch zorgvuldig voorbereid
en met groote belezenheid gewapend, nauwgezet wetenschappelijk de vraagstukken behandelen, bezield van het
i) Zoo b. v. Nietzsche. Zeker is het een geniale, dichterlijk- diepzinnige geest!
Maar een philosoof? Men vindt bij hem geen zweem van een Erkenntnisskritik!
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ernstige streven door zuiver logisch denken, niet-empirisch,
hoewel zich bij ' de empirisch verkregen resultaten aansluitend,
tot een wijsgeerig inzicht te komen en aan wier onderzoekingen men toch nog zoo weinig heeft. Hun probleemstelling
is zoo onzeker, half psychologisch, half metaphysisch 1 Het
is een voortdurend heen en weer zweven, een afglijden van
het eene begrip op het andere. Men denkt ieder oogenblik:
» ach ja ! dat is nu alles goed en wel ; het is waar van
een zeker standpunt. Maar wat beschouwt ge nu als vanzelfsprekend, van welke grondbegrippen gaat ge dan toch uit?
Waar wilt ge heen ?" Kant beweert van den tijd, dat hij
» selbst unwandelbar und bleibend` is. » Welneen i" zegt Laas
in een brillant geschreven, van belezenheid en scherpzinnigheid
getuigend boek (die Analogieën der Erfahrung) » de tijd
beweegt zich. Dat zeide immers ook al Horatius in zijn
bekende ode »fugaces labuntur anni," enz." Wel zeker, aan
den eenen kant kan men betoogen dat de tijd stil staat, en
aan den anderen kant niet minder grondig bewijzen, dat hij
zich beweegt. Maar wat heeft men nu daaraan ? Elke wijsgeerige gedachte kan toch eerst haar waarde ontleenen aan
wijsgeerig gefixeerde, onwrikbare grondbegrippen ; anders
hangt ze, hoe mooi ook, in de lucht, evenals een zeepbel,
en spat uiteen. Er is maar één stel abstracties, dat het ware
zijn kan. En dit is op geen andere wijze te vinden dan door
de Erkenntnisskritik. Gelukkig begint men meer en meer te
beseffen, dat alleen Kant ons hier den weg wijzen kan. Men
begint te zien, dat Kant voor ons toch nog een heel andere
beteekenis heeft, dan de overige beroemde philosophen der
laatste eeuw ; dat hij niet alleen nog niet verouderd is, maar dat
er nog heel wat is te studeeren, voor wij hem goed begrijpen;
dat ook hier nog een groot vaderlijk erfgoed ligt, dat wij
ons eerst moeten verwerven, om het te bezitten. Evenals
vroeger in het oude Rome de jonge nobiles hun politieke
loopbaan begonnen met een of ander stadhouder van afpersingen aan te klagen, zoo debuteerden voor eenige tientallen
jaren de jeugdige philosophen daarmede, dat zij Kant op
eenige tegenstrijdigheden gingen betrappen. Deze tijd gaat
,
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gelukkig voorbij. Een verblijdend teeken is de oprichting van
het nieuwe tijdschrift : Kant-Studiën, waaraan de geoefendste
denkers medewerken.
Zoolang er menschen zullen zijn, zal er gephilosopheerd
worden. Want er zijn in ons lob isch e behoeften, die door
geen empirische wetenschappen, hoe ver ook ontwikkeld,
ooit zullen kunnen bevredigd worden. Wie tot de philosophie
komt, om door haar het wereldraadsel opgelost te zien, zal
natuurlijk teleurgesteld worden. Maar is het al niet een groote
winst, als we in plaats *van een menigte afzonderlijke raadsels,
onafhankelijk van elkaar, vaak slechts duister bewust en
onzeker geformuleerd, en daardoor angstverwekkender dan
noodig is, vaak ook slechts in schijn bestaande, hebben : één
groot, alles omvattend raadsel, wetenschappelijk geformuleerd
en geconfronteerd met de speciale problemen, in zijn oorzaken
begrepen en klaar tot bewustheid gebracht? Op een bekende
plaats in den Faust, zegt Goethe, de logika bespottend:
»Dann lehret man euch manchen Tag,
Dasz was ihr sonst auf Einen Schlag
Getrieben r wie Essen und Trinken, frei,
Eins! zwei drei, dazu nöthig sei."

Maar nu is het toch een feit, dat voor een zuiverder
theoretisch inzicht in de mogelijkheid van datgene, wat voor
de menschelijke ziel het gewichtigste is van alles, absoluut
een juiste waardeering en kennis vereischt wordt van dat
»eins, zwei, drei," waarop de eenvoudigste kenhandeling steunt.
Men bestrijdt geen materialisme met geestdriftvolle ontboezemingen of met een verdubbelde dosis psychologie.
Zeker, de hoogste inzichten krijgt men niet door abstracte
redeneeringen. Maar dit is even zeker, dat deze zelfde abstracte
redeneeringen voor het doordringen tot die hoogere inzichten
een sterk beletsel kunnen zijn. Zou het vermetel wezen op een
tijd te hopen, waarin een grondige philosophische propaedeuse
zal opgenomen zijn onder de vereischten voor elke academische
studie, en een onwrikbaar Erkenntnisskritisch inzicht gemeengoed zal zijn geworden van alle ontwikkelden?
Dit is de groote beteekenis van Kant, niet dat hij het
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zinnelijk waarneembare voor een wereld van phaenomena
dat hebben immers sedert Plato zoovele wijsgeeren
verklaart
gedaan maar dat hij ons hier een helder inzicht geeft in
het hoe en waarom. Door hem zien we duidelijk, hoe niet
alleen het Ik niet de ruimtelijke wereld maar ook de ruimtelijke wereld niet het Ik kan ontberen ; in hoever wij wetenschap hebben kunnen en wetenschap hebben moeten, en als
gewichtig gevolg hiervan, hoe alle tobben der twijfelende
menschenziel, alle tegenstrijdigheden in onze noodwendige
beschouwingen van het geheel aller dingen met den aard
van ons kenvermogen noodwendig samenhangen ; zoodat met
het geloof aan de wetenschap der natuur verbonden wordt
het geloof aan een hoogere orde van dingen, waarin niet
onze natuurwetten heerschen en waarin al het groote en
heerlijke wat ons in de voorbij-snellende momenten van ons
korte menschenleven opheft en gelukkig maakt, zijn oorsprong
en eeuwige geldigheid ontleent. En wie door de wijsbegeerte
dit inzicht verkregen heeft, zal niet meer klagen over hare
povere resultaten. Laat mij besluiten met die mooie, 'simpele
woorden aan het slot van het tweede hoofdstuk der transscendentale Methodenlehre:
» Ich will hier ' nicht das Verdienst ruhinen, das Philosophie
durch die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die menschliche Vernunft habe, gesetzt, es sollte auch beim Ausgange
blosz negativ befunden werden. Aber verlangt ihr denn : dasz
ein Erkenntniss, welches alle Menschen angeht, den gemeinen
Verstand ubersteigen und euch nur von Philosophen entdeckt
werden solle? Eben das, was ihr tadelt, ist die beste Bestitigung
von der Richtigkeit der bisherigen Behauptungen, da es das,
was man anfangs nicht vorher sehen konnte, entdeckt, namlich,
dasz die Natur in dem, was Menschen ohne Unterschied
angelegen ist, keiner parteiischen Austheilung ihrer Gaben zu
beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in Ansehung
der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur, es nicht
weiter bringen kunne, als die Leitung, welche sie auch dem
gemeinsten Verstande hat angedeihen lassen."

STILLE UREN
DOOR

A. ALETRINO.

Voor Rachel.
Zijn vrouw lag te sterven.
In den doffen schemer van de kamer waarin donkere schaduwen beweegloos vlekten tot breede diepten, blies haar
ademhaling een grijs-trekkend geluid, langzaam hooger schuivend, plotseling heenzuchtend tot een mattende stilte waarin
het snelle tikken van de klok helder heen-en-wêerde, rusteloos,
altijd voort. Buiten klaagde een waaiende najaarsnacht langs
het venster, hoog suizend de bolle welving van telkens wêerzuchtende windvlagen waartusschen een trillende regen nêerruischte kort-ritselend een scherp strijken tegen de ruiten.
Dan was alles weer stil, een luidlooze stilte waarin de ademhaling duidelijker grijsde, heenlossend in de dichter-wevende
schemering.
Hij zat naast het bed, starend in de geheimende duisternis
voor zijn zien, even telkens tastend naar het liggen van de
zieke wanneer zij zich bewoog, onbewust streelend zijn hand
over de hare, een gelijke, rythmende, denkelooze beweging,
waarmee zijn peinzen heendreef ver van waar hij was, zwevend
voor zijn oogen alles wat geweest was in den korten tijd van
zijn getrouwd zijn.
't Was de tweeden nacht dien hij naast haar bed zat, twee
nachten 't zelfde of er. geen dag tusschen had gelicht, een
zelfde wachten op wat gebeuren moest met pijnende onver-
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mijdelijkheid, een angstig wachten naar 't einde, 't oogenblik
dat die hijgende ademhaling naast hem zou heen zijn, eeuwig
stil heen.
Hij had allang geweten dat dit uur eens zou opstaan voor
zijn smart, hij had 't geweten de jaren van zijn getrouwd
zijn, de jaren van zijn verloving, 't was hem of hij nooit
anders had geleefd dan met die eene gedachte : dat er een
uur zou komen waarin hij alleen zou blijven, een uur dat hij
naast haar bed zou zitten wachten het oogenblik van haar
sterven.
Telkens zuchtte de ademhaling van de stervende diep heen,
lang de stilte luidloozend boven het bed. Dan schrok hij
op uit zijn denken en buigend over haar heen bleef hij
angstig wachten, inniger strijkend over haar hand zijn huilend
verdriet dat ze nog niet mocht dood gaan. Maar langzaam
begon de zieke weer te ademen met korte, lichte trekken,
geregeld dieper hijgend het egale op-en-nêer welven van
haar borst.
En terugzittend in zijn stoel bleef hij staren voor zich uit,
volgend in zijn denken wat de sombere schaduw in de kamer
optreurde door zijn dwalende gedachten.
Vier jaar pas was hij getrouwd. Vier jaren van zacht weemoedig geluk, een voortdurend-vredende reiing der dagen waarin
altijd de angstige dreiging stond dat zij van hem zou weggaan,
langzaam heenslijtend door haar kwaal. Hij had haar ziekte
geweten al in hun verloving. Zij was toen ziek geworden,
plotseling ernstig nêerliggend in haar têere meisjes kamer,
lang levend buiten den omgang van de huisgenooten, een duistere,
pijnende ziekte waaruit ze langzaam was hersteld, uren matzittend in haar stoel, met zacht-bleeke handen, haar smalkleurloos gelaat moê-leunend tegen de kussens om haar heen.
Zij was sterker geworden, eiken dag voorzichtig loopend de
weinige passen die ze kon rechtop staan, geleidelijk wêerlevend in het gaan rondom. Hij had den doctor gevraagd
naar haar beter-worden en hij had gehoord dat zij een hartkwaal had gekregen. 't Was een vage moedeloosheid geweest
die hij plotseling had gevoeld, een onzegbaar vermoeden van
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iets dat zou knauwen in hun geluk, een angstige dreiging
hoorend in de klanken van het woord dat hij herhaalde zonder
begrijpen : een hartkwaal, een hartkwaal.
. Zij was gezonder geworden, opsterkend onder 't zachte
licht va. i een zon- zangend voorjaar, dagen achtereen zittend
in den tuin, ademend de geurende wolking van het jonge,
licht-groenend leven om haar heen.
Op een middag zat hij naast haar in het priëel. Een warme
lente-middag met een zacht-gedekte lucht waarlangs een têer
wit licht droomde, een week-loome lauwheid die beweegloos
stil neêrstond over den tuin waarin van heel ver 't zingen van
een troepje werklui vloeide met weemoedig buigend geluid.
Zwijgend hadden zij langen tijd naast elkaar gezeten. Hij
had zijn hoofd neêrgebogen naar haar heen en had geleund
tegen haar borst, denkeloos meêbewegend met de langzame
op-en-neêrhijging van haar ademen. Op eens was 't hem of
hij wakker schrok, helder wakker met een angstig-wonderend
gevoel voor wat hij hoorde in het vreemd-suizend weeken
van haar hartslag. Hij was onbewegelijk gebleven, vastdrukkend zijn oor tegen haar borst en had dieper geluisterd
naar dat vage geluid dat rythmend voortblies in onzichtbare,
geheimzinnige verte. Toen plotseling waren hem de woorden
van den doctor opgeschokt voor zijn denken en hij was van
haar weggegaan en had heen-en-weêr geloopen met langzame
stappen tusschen de groene bloemperken, angstig terug te
konten naast haar alleen zijn, moeielijk zijn gezicht vroolijkend
tot zijn gewoon-zien, dat zij niet mocht merken wat er rondwoelde in zijn hoofd.
En 't was hem geweest of 'alles uit was, of er geen vreugde
meer kon zijn in hun samenleven, of hij altijd zou moeten
denken aan dat zacht-scherp geluid dat hij had hooren slijten
in haar borst.
Zij waren getrouwd. Hij herinnerde zich, hun huwelijksreis,
een voorzichtig, langzaam voortgaan tusschen onbekende
menschen, een weggescheiden leven in het woelend vreemden
langs hen heen. Op een avond hadden zij gewandeld, een
heldere, stille zomeravond met warm-geurende zuchten van
,
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luwe wind, suizend door de ritseltrillende naalden der sombere
pijnboomen. Zij liepen langs de glooiing van een hout-begroeiden berg, telkens even stilstaand om te luisteren naar de
ruime stilte die luidloos zweefde over het Bosch. Zij was vooruit geloopen, alleen stappend op den schuin-steilen weg, telkens
klein-helder in het gouden zonlicht dat dwars guldde tusschen
de hoogrechte stammen om haar heen. Heel hoog boven hem
was zij blijven staan en toen hij bij haar was zag hij haar rusten,
leunend tegen een mos-grijzenden steenklomp, met haar handen
vast-gedrukt tegen haar borst die snel op-en-nêer hijgde met
korte trekken. En op eens zag hij weer voor zich het zachtscherp geluid dat hij had hooren slijten in haar borst, het
langzaam sloopend suizen van haar hartslag dat hij vergeten
had voelen heenkleuren in het groote gelukslicht van hun
samen zijn. En zij waren teruggekeerd naar omlaag, hij had
haar vastgehouden vast tegen zich aan, treurig voelend het
leunen op zijn arm en had haar getroost over haar moewe
ademen, liegend voor zich zelf dat zij nog zwak was van de
lange ziekte die al achter haar was heel ver. En na dien
avond was 't visioen niet meer uit zijn denken geweest en
dikwijls als zij zwijgend zaten met elkaar kon hij haar aanstaren zacht zeurend in zijn diepe zeggen dat zij " een hartkwaal had, verwonderd ziende naar haar gewoon zijn, angstig
voor het geheimzinnig, onmerkbaar-doffe voortsluipen van de
ziekte die ze zelf niet wist.
Daarna hun getrouwd zijn. Een rustig, gelijk leven zonder
schokken, zonder breken in den kalmen voortgang van tijd.
Dikwijls had hij een vreugdende hoop dat zij mocht beter
worden in de grijs-weeke stilte vafi haar dagen, een zelf-vleiend
verbeelden van wat hij graag wilde zien in haar gewoon gaan
door hun kleine huishouden. Maar altijd wêer brokte zijn
smart op wanneer zij, naast hem zat en tegen hem leunde
en hij zijn hand drukte tegen haar borst, door 't buigen
van zijn arm om haar heen. Dan voelde hij week-trillend haar
hartslag snorren tegen zijn vingers en hij kon tijden achtereen zitten luisteren naar dat eentonig, altijd weerkomend
geruisch, benauwd vreezend dat 't zou ophouden.
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Zij was ongemerkt erger geworden. Zij was begonnen te
klagen over hartklopppingen die haar neerhielden uren achtereen op haar stoel, machteloos zich te bewegen, moeielijk
hijgend naar lucht in het wijd-oprechten van haar lichaam.
Soms 's nachts wanneer hij wakker werd zag hij haar recht-op
zitten in bed, diep-hijgend met moeielijk trekken, angstig
starend in het half-duister van de kamer, dankbaar dat hij
wakker werd en haar liet steunen in zijn arm, teer drukkend
haar moewe hoofd tegen zijn borst. Dan vroeg zij hem
smeekend haar vast te houden en pijnlijk lachend om haar
open mond klaagde zij met een klein-sprekend stemmetje :bij
me blijven, bij me blijven, dekkend achter haar zacht spotten
den grooten angst dien zij voelde klemmen in haar keel.
Wanneer de benauwdheid over was en zij in slaap was gezakt
bleef hij leunend in zijn kussen staren op haar neerliggen en 't
was of een onweerstaanbaar moeten hem dwong zijn hand voorzichtig te leggen op haar borst en hij zich zelf moest treiterslaan om meer en meer te voelen 't altijd voortgeheimend geluid dat doorscherpte onder de gelijke beweging van haar slapen.
Er was een tijd gekomen van vage beterschap. Zij had weer
geloopen door het huis met langzame, kleine stappen, voorzichtig wachtend telkens wanneer zij moeielijk hijgde langs de
trappen. In de vólwarmende luchting van het voorjaar zat zij
uren achtereen in den tuin, beweegloos met haar matte handen
loom-liggend in haar schoot, waarin zij haar handwerk had
neergegleden, een blank-witte moeheid in het vroolijkend
zonlicht rondom. Wanneer hij 's middags thuis kwam vond
hij haar zitten zooals hij haar had gelaten `toen hij wegging,
alleen de zieke vore langt haar mond leek dieper te zijn
gegroefd, haar arme oogen doffer geglansd in de wijd-eenzame
peinsing van den heen-gedroomden middag. Dan, wanneer hij
naast haar kwam zitten, pakte zij zijn hand en streelde zachtjes
met zijn vingers langs haar wangen, klein-tevreden zuchtend
dat zij zich beter voelde, veel beter. En een onmetelijk medelijden woelde rond in zijn binnenste wanneer hij haar aanstaarde en hij in haar navrante oogen zag 't langzaam voortvretend leed dat hij in haar teer-slanke lichaam wist.
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'T was haar laatste uitgang geweest. Toen de zomer kwam
bleef ze voortdurend in haar bed dat voor de wijd-geopende
tuindeuren stond, haar dik-gezwollen beenen moeilijk, zwaardrukkend onder het dun-luchtend dek. Zij zat rechtop in de
kussens, haar handen los-rechtend langs haar lichaam, onbewegelijk-angstend de benauwde aanvallen wanneer ze zich
bewoog, geduldig wachtend het heen-nevelen der uren tot hij
thuiskwam en naast haar bed kwam zitten waar hij den heelen
avond bleef, zacht-drukkend haar klamme handen.
Nu, in het week-schemerend licht van de kamer, zag hij
die avonden weer opstaan voor zijn oogen, een huilende-reiing
van visioen waarin het korte ademen van de stervende duidelijkte de herinnering van gebeurd zijn. Avonden van diep
innige melancholie waarin zij zwegen, alleen voelend de aanraking van hun handen, uren van smartende stilte onder het
langzaam duisterend licht van den zomernacht, een teer-fijn
zwijgen van de stemmen in den luwen schemer die luidloos
in de kamer dichtte, ongemerkt hen scheidend uit het leven
om hen heen. Hoog over de tuinen stond de nacht, de zomernacht, blauw-geurend een zoele kalmte over de aarde, een
toover-vredend maanlicht waarin verre geruchten dun-suisden.
weemoedig en zacht. En hij schoof dichter naast haar zwijgend liggen, vaster drukkend haar zieke handen, zijn hoofd
week-geleund tegen haar teer-ademende borst, angstig voor
wat hij zag werkelijken in zijn peinzen, wetend dat 't niet lang
meer kon duren dat hij zoo zou zitten en dat hij alleen zou
blijven voor het leege staren van haar plaats. Dan zacht-klagend
in de fulpen stilte rond hun hoofd, hoorde hij haar klein-stemmend zuchten voor zich heen : bij me blijven, bij me blijven. En
hij schoof dichter tegen haar aan, inniger houdend haar kouddunne handen, buigend zijn gezicht van haar heen dat ze niet
mocht zien de tranen die luidloos neergleden uit zijn oogen.
Altijd nog had hij gehoopt dat ze niet zou weten hoe ziek
ze was, hij had altijd gesproken tegen haar zeggen met beloften
van beter worden, met leugens van gezond zijn en meeleven
naast elkaar in een gelijk-innige geluks-kleuring van hun dagen.
Op een middag zat hij naast haar bed, ze was erg benauwd
26
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geweest, een aanval die haar rechtop had gestrakt in de
kussens, voorover-hijgend met
. haar mond open en haar neusvleugels angstig wijdend bij eiken adem-trek. Toen de benauwdheid was bedaard had hij haar teruggesteund, zacht haar vragend
dat zij zou gaan slapen. Ze had zijn hand gepakt en had hem
gevleid haar wakker te roepen en hij had moeten beloven naast
haar te blijven en haar te wekken omdat zij bang was heen te
leven onbewust, zonder iemand die haar zou vasthouden en haar
kon terugwakkeren uit haar doodslaap. Hij was naast haar bed
gaan zitten en had zijn arm geschoven onder den haren, voorzichtig strijkend een droomende rythmus in haar moewe liggen.
Maar na dat uur had hij de herinnering niet meer kunnen
heenduwen uit zijn denken van haar oogen, haar wijd-groote
oogen, vochtig van benauwde angst met een snikkend-smeekende
uitdrukking, wanhopig van eindeloos wee.
En langzaam was zij heengeleefd, eiken dag minder voelend
de krachten van haar moewe lichaam, beweegloos liggend
lange uren met haar oogen dicht, kort-mompelend een vaag
antwoord wanneer hij haar iets vroeg. Alleen zocht zij nog
zijn hand die zij vastklemde in de hare, tijden achtereen hem
willend naast haar, week-klagend met een klein-huilende stem
wanneer hij weg was : bij me blijven, bij me blijven.
Twee nachten al zat hij naast haar bed, wachtend op haar
sterven, twee lange nachten waarin het hem leek of zijn vroeger
leven was heengeschoven ver achter hem, twee nachten die
eindeloos waren voor zijn herinneren, een onmetelijken tijd
scheidend tusschen wat vroeger was en de laatste uren. Naast
hem steunde het reutelend ademen van de stervende gestadig
heen in de schemering van de kamer, weeker telkens hijgend
een diep zuchten uit haar half open mond.
En de uren vloeiden heen, onmerkbaar lossend het leven uit
haar moewe lichaam, langzaam weeker fluisterend het eentonig
geluid uit haar borst die vlakker bewoog, met lage welving.
En plotseling was 't stil, een dood-zware stilte die luid,
helder opsloeg het regelmatig tikken van de klok, waartusschen het bolle bui-klagen van den wind huilde, geheim
zinnig treurend een weemoedigen klank. Zij was dood.
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Voortstarend in de warreling van zijn peinzen bleef hij
recht-op zitten, voelend dat zij er niet meer was, ongeloovig
dat zij was heengegaan voor altijd, wachtend nog of zij mocht
terug leven onder het zachte streelen van zijn hand die hij
denkeloos voelde gaan langs de doode klamheid van haar
zwijgen. En een wijde wanhoop sloeg op in zijn binnenste,
een naamloos wee van moedeloozen angst voor zijn alleen zijn
in den donkeren nacht, en neerbuigend zijn hoofd naast haar
gezicht dat rustig, slapend achterover lag in het kussen huilde
hij zacht de woorden die zij zoo dikwijls had geklaagd : bij
me blijven, bij me blijven.
De uren luidloosden heen, een wijde stilte zwevend door den
nacht. Buiten begon een zachte schemer te weeken van de
wolk-grauwe lucht, een vagen licht-schijn zakkend over de
moe-gewaaide aarde, een langzaam helderen van wit licht over
de tuinen waarin de zwart-natte boomstammen recht-op
strekten, onder het wiegend heen-en-weeren der kale takken.
Langzaam dreef een kleurloos licht in de kamer, duidelijker
rekkend de zuiver-witte breedheid van het bed,- scherper lijnend
de trekken van de doode. Zij was veranderd, de dik matte
kleur van haar leven heengezacht tot een bleek-gelijke teerheid,
de diepe voren naast haar mond weggewischt tot een smartlijdende rust. Alleen haar oogen waren gebleven, groote,
wijd-snikkende oogen, dof starend ver heen met dezelfde angstige smeking, zwijgend en zonder licht.
Zacht liet hij haar hand los die hij voelde heen-killen tot
een vreemde stijfheid. Hij schikte de dekens gelijk, voorzichtig
tillend de armen die lang waren gestrekt langs het lichaam,
week-spreidend het laken over het gezicht, een witte vormlooze
vaging dekkend over de beweeglooze ligging .van de doode.
Toen, opwakend uit de moewe drooming waarin hij de
laatste uren had geleefd stapte hij weg van het bed, langzaam
gaande met een strakke staring van zijn zien, moeielijk rechthoudend zijn lichaam dat hij diep voelde schokken van
ingehouden smart.
.

i November 1896.

HOOFSCHE LIEFDE EN VROUWENDIENST
in de Middeneeuzucn,
DOOR

G. BUSKEN I3Ui T.

Er zijn historische onderwerpen wier behandeling, afgezien
van de duisterheid en ingewikkeldheid der zaak zelf, de zwarigheid met zich brengt dat er zekere algemeen gangbare
denkbeelden aan verbonden zijn, die den schrijver die er
wat over wil te berde brengen, de taak niet gemakkelijk maken.
Zoo is het ook met het sociaal verschijnsel dat ik hier wensch
te bespreken. Menig lezer zal bij het woord »vrouwendienst"
denken aan de aanbidding van Dulcinea door Don Quijote, in
Cervantes' parodie der latere en zwakste producten der middeneeuwsche romanschrijverij, en zich iets zeer onzinnigs,
menig ander zich de liefde van Lancelot voor de vrouw van
zijn edelmoedigen koning voor den geest roepen, en zich dan
iets zeer zedeloos voorstellen, of ten minste iets dat met onze
begrippen van zedelijkheid niet te vereenigen is. Ik zou
wenschen in het licht te stellen dat de middeneeuwsche liefde
in zich zelf niet zoo dwaas is en ook niet zoo immoreel als
men dikwijls heeft beweerd, en dat deze voorstellingen hieruit
voorkomen dat men te weinig op de zaak in het algemeen,
te veel op enkele bizondere verschijnselen heeft gelet. i )
1) Zeer lezenswaard is het stuk Mediaeval Love in Vernon Lee's bundel
Euplaor•ion. Kenners zullen evenwel zien dat ik van de voorstelling door de

begaafde schrijfster gegeven, zeer afwijk.
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I.
De middeneeuwsche hoofsche liefde ontstond, gelijk het
woord aanwijst, aan de hoven der grootere en kleinere dynasten,
die in het feodale tijdperk het heft in handen hadden. Daar
verzamelden zich in een schitterend gezelschap, de heeren en
dames der adellijke wereld, voornamelijk gedurende de groote
feesten, die de eenige afleiding waren welke de middeneeuwsche
edelman kende, jachtpartijen en oorlogen niet medegerekend.
In een der oudste bewaard gebleven fransche heldendichten,
een werk dat waarschijnlijk ouder is dan de kruistochten,
wordt zulk een hof beschreven. Er is sprake van de hof houding van den keizer van Constantinopel, maar wat de dichter
schildert, zijn geen byzantijnsche zeden, maar de geïdealiseerde
van zijn eigen land en tijd. Fransche pelgrims, van Jeruzalem
terugkeerend, onder aanvoering van Karel den Grooten, naderen
Constantinopel. Naast de stad is een bosch van pijnboomen
en witte laurieren : daar vinden zij twintig duizend ridders,
prachtig gekleed, die schaak of trictrac spelen, anderen dragen
valken of havikken ; bovendien ziet men er drie duizend jonge
meisjes, gekapt met gouden borduursel, in zijden kleeden,
schoon van lichaam, ieder van haar wandelt gearmd met haar
aini, en zij amuseeren zich voortreffelijk:
Et treis milie pulceles, a orfreis reluisanz,
Vestues sont de pailles, ont les cors avenanz,
Et tienent lor amis, si se vont deportant.
In een ander, eveneens oud, verhalend gedichtje in lyrischen
vorm, dat ongelukkig niet in zijn geheel tot ons gekomen is,
begint de dichter met een beschrijving der lente. Het is het
paaschfeest, zegt hij:
Or vienent Pasques les beles en avril;
Florissent bois, cil pré sont raverdi . . .
Iet is, gaat hij voort, het jaargetijde dat de minnenden elkander

-
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zoeken, en zij vinden gelegenheid zich te vinden : bij het
kasteel Beaucler worden groote danspartijen aangericht : de
jonge meisjes gaan er om te dansen, de jonge edellieden
(escuier) om zich in de wapenen te oefenen, de oudere
(chevalier) om toe te zien ; de dames om zich te amuseeren.
De schoone Aigline heeft zich ook naar het feest laten geleiden ; zij draagt een overkleed van zijde, waarvan de sleep
wel twee ellen lang over het gras zwiert:

Guis aime Aigline, Aigline aime Guion.. .
Hier breekt het fragment af, maar wij zien wel dat het
plan van den dichter was, ons de liefdeshistorie te verhalen
van twee jonge lieden die zich- daar ontmoeten. En dergelijke
liefdeshistories, of, eenvoudiger, zooals wij thans zouden zeggen
flirtationns, moesten wel plaats hebben bij gelegenheden waar
jonge mannen en jonge vrouwen elkander vrij en ongedwongen
ontmoetten. Reeds zagen wij boven, dat een dichter het als
een natuurlijke zaak voorstelde dat ieder meisje bij zulk een
bijeenkomst een »ami" had, bij wien zij zich nader aansloot.
De omstandigheden droegen er toe bij, de verhouding veel
inniger en duurzamer te maken dan die tusschen een moderne
dame en haar »cavalier" op een bal. Wij hebben in dit
bizonder geval te doen met een feodale maatschappij, waar de
persoonlijke betrekking tusschen den eenen mensch en den
anderen de spil was waarom de gansche sociale inrichting
draaide. Het was natuurlijk dat de betrekking tusschen een
dame en haar »ami" iets van dat karakter aannam: de jonge
dame schonk haar »ami" voor langer of korter tijd haar gunst;
de » ami" werd daardoor in zekeren zin haar dienaar, hij kwam
in haar afhankelijkheid, en het was zijn plicht zich haar gunst
waardig te toonen.
Wij zagen zoo even dat er bij de beschrijving der feesten
ook van wapenoefeningen spraak was ; in de middeneeuwsche
maatschappij der twaalfde eeuw was vechten en de voorbereiding tot vechten de groote bezigheid der hoogere klasse.
Naast de meer vreedzame feesten van zoo even met voorbe-
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reidende oefeningen voor jonge edellieden, had men de eigenlijke
tornooien, die, te oordeelen naar de beschrijvingen in gedichten en de verhalen van ongelukken die er plaats hadden,
door de kronijkschrijvers opgeteekend, slechts weinig minder
gevaarlijk en ernstig waren dan heusche veldslagen. Hoe het
daar toeging en de toeschouwsters zich voor de ridders interesseerden, leert een allerliefste episode in Chrétien de Troyes'
Perceval. Een jonge dame heeft een tornooi laten plaats hebpen, ten einde haar arni gelegenheid te geven zijn dapperheid
te toonen : terwijl zij toeziet, vindt zij dat haar jongere zuster,
een kranig en onafhankelijk klein ding, niet genoeg enthousiasme toont voor den man van haar keus, en in haar toorn
geeft zij het arme meisje een slag in het gezicht. Deze, bij de
hand, heeft opgemerkt dat een onbekend ridder bij het gevecht
tegenwoordig was, zonder er aan deel te nemen ; zij gaat hem
opzoeken en verzoekt hem, niet wetend dat zij den beroemden
Walewein voor zich heeft, haar recht te verschaffen en voor
haar den volgenden dag aan den kamp deel te nemen :
-

Sire, demain tant seulement
S'il vos plaist, par l'amor de moi,
Porterez armes au tornoi.
Walewein neemt het voorstel aan, en den volgenden morgen
komt het kleine meisje hem haar mouw brengen, waarmede hij
op het tornooi verschijnt.
Van het tornooi was de overgang gemakkelijk tot het heusche
oorlogvoeren. In een zeer oud latijnsch gedicht, (men plaatst
het in het begin der twaalfde eeuw) behandelen de jonge
geestelijke zusters der abdij Remiremont, vereenigd in een
Concilie, een vraagstuk niet van theologische, maar van amoureuse casuïstiek. Een der nonnen neemt de verdediging op zich
der ridders, die door eenige harer collega's geminacht worden.
De ridders hebben alles voor ons over, meent zij.
Stout in het gevecht zijn zij om onze gunst te winnen.
Om ons te bezitten, om ons te behagen,
Vreezen zij geen gevaren, geen dood, geen wonden.
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Wat hier door een non gezegd wordt, zou stellig zijn beaamd
door de dames der groote wereld van dien tijd. Een halve
eeuw later vinden wij dezelfde verbinding van vrouwendienst en vechten terug in den Roman de Thèbes, het oudste,
naar het schijnt, van die reeks berijmde verhalen, waarin
de klassieke overleveringen in een middeneeuwsch kleed
gestoken werden.
In het voorbijgaan zij hier de opmerking gemaakt, dat dit
gedicht op nieuw bewijst dat in een kunstwerk alles afhangt
van de wijze van behandeling. De ongenoemde dichter nam
hetzelfde tragische onderwerp als Statius in zijn Thebais;
maar terwijl de indruk die de overbeschaafde latijnsche dichter
op zijn lezers maakt, luguber is, tintelt het naïve fransche
gedicht van levenslust. Blijkbaar was voor den »vinder" de
Thebaansche oorlog slechts een kader, waarin hij schitterende
beschrijvingen, bevallige episodes en door hem zelf verzonnen
liefdeshistories plaatsen kon. Overal vinden wij het krachtige
leven eener jonge maatschappij die geniet van een op nieuw
opluikende beschaving, vol rumoerigheid maar ook vol prachtliefde en courtoisie. i) En vooral zien wij welk een invloed
de vrouwen op die maatschappij hadden. Zijn ridders in
een gevecht niet moedig genoeg, dan roept men hun verwijtend toe:
Ou sant les granz chevaleries
Dont vos vantez à vos amies?
Een tapijtwerk wordt beschreven dat de tent van een veldheer versiert ; men vindt er de afbeelding van een van die
feesten waarvan vroeger sprake was, danspartijen, caroles
(dansen in het rond, zooals nog heden kinderdansen in alle
landen), de jonge meisjes en haar amis, de dames en haar
echtgenooten :
i) Ik bedien mij bij voorkeur van de klassieke romans, en wel bepaaldelijk
van den oudsten uit dezen cyclus, omdat de zoo lastige kwestie van mogelijke
ontleening aan celtische bronnen, die bij de Artur-romans nog steeds aanhangig
is, hier niet gesteld behoeft te worden,
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Et les caroles et li bal,
Les pucèles et lor ami
Et les dames et lor man;
maar men vindt er ook voorgesteld de hinderlagen, de gevechten, de aanvallen die de jonge edellieden doen ten einde
aan hun asnies te behagen:
Li embuschement des aguaiz,
Li cembel et les envaïes
Que danzel font por lor amies.
Er is sprake van dat een onderhandeling zal worden afgebroken en de oorlog op nieuw begonnen : de jonge lieden
die met de meisjes zitten te praten, hopen dat de oorlog
hervat zal worden en menig ros zijn ruiter zal verliezen,
onder de oogen der jonge dames:
Si que le veient les pucèles.
Zoodra het vechten weder begint, staan inderdaad de twee
dochters van Edipus, de ééne amnie van een der verdedigers
van Thebe, de andere van een der aanvallers, bij het gevecht
toe te zien, enkel oog hebbend ieder, voor de slagen toegebracht door haren uitverkorene. De verloofde van Antigone
doorsteekt een Thebaan, en weet dan, te midden van het gevecht middel te vinden om het paard van den gedoode aan
zijn aiizie te doen aanbieden ; door dit teeken zegt hij, laat ik
mijn vriendin weten, dat ik haar ter eere ridderschap heb
verricht :
Par ceste enseigne mant m'amie
Por lé ai fait chevalerie.
»Zeg hem", antwoordt het meisje aan den bode, »dat ik
hem voor dit geschenk denk te beloonen ; hij kan zeker zijn
dat hij mij en mijn liefde bezit."
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Co sache bien, sanz nule dote,
Que il a mei et m'amor tote.

1)

Ook de andere zuster, Ismene, weet dat haar aini, Aton,
in het gevecht gemengd is : zij erkent hem aan de mouw
van haar overkleed, die zij hem gegeven en die hij aan zijn
lans gehecht heeft. 2) Vol trots wijst zij hem aan haar
zuster: » zie hoe dapper hij in het gevecht rijdt 1 Ik moet
hem boven alles liefhebben, want hij doet dat alles voor mij"
Sor tote rien amer le dei,
Car tot ico fait il por mei.
Als later Aton in een gevecht gedood is, vraagt het meisje
als gunst van haar broeder, dat hij een klooster stichte waar
zij met honderd nonnen voor de ziel van den gevallen ridder
zal bidden. Zoo gebeurt.
Niet altijd wordt de amie als zoo voorbeeldig trouw voorgesteld. Reeds in een gedicht der twaalfde eeuw (Roman de
Troie) komt de onbeschaamde kokette Briseida voor, die van
de poëzie der middeneeuwen overging tot die der Renaissance,
en de Cressida van Shakespeare werd. Het kon ook gebeuren
dat de anti de amie ten onrechte van ontrouw verdacht. Dit
geval vinden wij in een kort, blijkbaar zeer oud, verhalend
gedichtje in lyrischen vorm. Renaut trekt de burgt voorbij
waar Aremborc, de Keizersdochter, voor het raam zit. Hij
verwaardigt zich niet naar haar op te zien. Zij roept hem
verwijtend toe : Ami Raynaut, vroeger zoudt gij anders gedaan
hebben.
i) Een dergelijke episode vindt men ook in den Ronzan de Troie die ietwat
jonger schijnt dan de Roman de Thèbes. Deze gewoonte, het paard van den
overwonnen vijand, of dien vijand-zelf, aan de »dame" te zenden, vindt men
terug in de latere ridderromans, en ook in Cervantes' parodie. Zoo beveelt Don
Quijote den vermeenden »maagdenroover" dien hij overwonnen heeft, zich te gaan
vertoonen voor Dofia Dulcinea, »opdat deze over zijn lot moge beslissen naar
welbehagen" (iste afd., hoofdst. g).
2) Ook van deze gewoonte, een door de »vriendin" gegeven mouw als teeken
in den strijd te dragen, vindt men nog zeer laat de traditie terug. Zie Shakespeare
Troillis and Cressida, act. V, sc. II, v. 92.
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» Het is uw schuld, keizersdochter, gij hebt een ander
lief en mij vergeten."
Het meisje biedt aan, ten einde haar onschuld te bewijzen, volgens de toenmalige rechtsgewoonte, in gezelschap
van honderd jonge meisjes en dertig getrouwde dames, - op
relikwieën te zweren dat zij nooit een ander heeft liefgehad.
Sire Raynaut, je m'en escondirai;
A cent puceles sor sainz vos jurerai,
A trente dames, que avuec moi menrai,
C'onques nul home fors vostre cors n'amai.
De jonge ridder stelt zich hiermede te vreden, hij bestijgt
den trap van de burgt en verzoent zich met zijn amie :
Si recominencent lor premieres amors.
II.
Wij hebben tot nog toe zich een soort sociale betrekking
zien vormen tusschen man en vrouw, wederzijdsche rechten
en verplichtingen, wederzijdsch ceremonieel. Maar dit alles
is nog steeds vrij eenvoudig en natuurlijk. Hoe ontstond
hieruit de zeer bizarre en gecompliceerde verhouding die wij
aantreffen, bijvoorbeeld, in den Lancelot ? Of hebben wij in.
dat geval met iets geheel anders te doen?
De lezer zal waarschijnlijk bij het nagaan der zoo even
aangehaalde bewijsplaatsen, indien ik ten minste kan oordeelen
naar mijn eigen bevinden toen ik ze opteekende, getroffen zijn
geworden door het geheel individueel karakter der betrekking
waarvan sprake was. De verhouding tusschen alni en anzie
kon ten gevolge hebben, dat er familiedrama's en » ongelukken"
plaats hadden (de korte verhalende gedichten die door de
riddeneeuwsche edelvrouwen werden gezongen onder haar
naai- of borduurwerk, loopen. in vele gevallen over dergelijke
»ongelukken") ; zij kon ook, wanneer de jonge man en het
jonge meisje tot denzelfden stand behoorden en de families
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niets tegen een huwelijk hadden, uitloopen op een verloving
of daarmede gelijk staan i). Doch op zichzelf was het een
louter individueele en ideale verbintenis, aangegaan zonder
uitzicht op een later familieleven, zelfs indien de zaak hierop
uitliep.
Het gevolg hiervan was, dat men er toe kwam, de mogelijkheid aan te nemen van zulk een betrekking, ook wanneer de
vrouw getrouwd was, maar in het huwelijk geen bevrediging
vond. En dit was dikwijls het geval. Men weet dat de meeste
huwelijken tusschen de grootere en kleinere dynasten-familiën
in het feodale tijdvak werden gesloten, evenals thans gewoonlijk
nog tusschen vorstelijke huizen het geval is, met politieke
bijoogmerken, zooals verbonden, vermeerdering van grondgebied, enz. Dit was vooral het geval sedert . het meer en
meer de gewoonte werd, dat de leenen ook in de vrouwelijke
linie erfelijk werden. Dikwijls werden dus de jonge lieden
reeds als kinderen aan elkander verbonden en kon de zeer
jonge vrouw zich voor haar geheel leven geketend vinden
aan een man voor wien zij geen sympathie had, terwijl tevens
de noodzakelijkheden van de feodale maatschappij medebrachten, dat zij, jong en schoon, omgeven was van edellieden,
eveneens jong, die met bewondering en sympathie naar haar
opzagen. 2) Was het wonder dat hier een dergelijke betrekking
ontstond als tusschen den jongen edelman en de pucelle, het
ongetrouwde meisje? Het is tevens gemakkelijk te begrijpen
dat in een maatschappij waar, zooals wij zagen, het huwelijk
dikwijls een zaak was van louter conventie, de omgeving dergelijke relaties, ook al liepen zij uit op wezenlijke echtbreuk,
zeer zachtzinnig beoordeelde.
Maar tevens is het begrijpelijk dat, in dit bizonder geval,
de verhouding van den man en de vrouw anders werd. In
het eerst besproken geval was een wettige uitkomst mogelijk,
hier niet. De vrouw zette, gaf zij aan haar »ami" toe, alles
i) Voorbeelden : Girbert de Metz en Ludie in Girbert de Metz; Antigone en
Parthonopeus in den Roman de Thébes.
2) Voor deze punten verwijs ik naar het boven geciteerde stuk van Vernon
Lee. Vergelijk ook Fauriel, Poésie p ovens ale, I, p. 497 vgg•
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op het spel, indien de relatie ontdekt werd ; mogelijk haar
leven, in ieder geval haar vrijheid of haar sociale stelling.
De vrouw bracht dus in dit geval een offer aan den man,
deze had verplichtingen aan haar. Het is een fijne opmerking
van Gaston Paris, dat hier de oorsprong te zoeken is der
bevoorrechte stelling der vrouw in de hoofsche liefde. Reeds
in de gevallen in de eerste helft van dit artikel genoemd,
was de jonge man de dienstman van zijn »amie ;" hij offert
zich voor haar op, stort zich voor haar in gevaren. Thans,
nu van de vrouw een overgave verlangd wordt die haar
ondergang tengevolge kan hebben, staat zij nog oneindig
hooger: de »amie" wordt de »dame." Zij is niet alleen een
meesteres die men dient, zij is een godin, aan wier wenschen,
wier grillen zelfs, men gehoorzaamt.
Aan den anderen kant had de vrouw, in deze zonderlinge
liefdes-casuïstiek, ook hare verplichtingen. Had de man, ten
einde hare gunst te verwerven, alles voor haar over, was het
gebleken dat hij voor niets terugdeinsde, dan was het haar
plicht, althans in theorie, zich niet onvermurwbaar te toonen,
hem niet tot wanhoop te drijven, en zich aan hem over te
geven, zelfs indien zij hem niet lief had. »Gij kunt," zegt een
liefdebode in een proveneaalsche novelle, tot een dame die
verzekert alleen haar man lief te hebben, »gij kunt uw man
liefhebben meer dan iemand anders, maar gij moet genadig
zijn jegens hein die voor uw liefde sterft." Onnoodig verder
stil te staan bij deze zonderlinge leer, die, zoo zij ooit in de
werkelijkheid werd toegepast, waaraan men kan twijfelen, van
de middeneeuwsche »dame" een verfijnde courtisane zou gemaakt hebben, veil, niet voor klinkende munt, maar voor
nederigheids- en wanhoopsbetuigingen.
De onderstelde superioriteit der. »dame," die zich voor den
ridder moet voordoen als een bovenaardsch ideaal wezen, en
ook de geheimzinnigheid die haar omgeeft als getrouwde
vrouw, aan welke men liefdesaanzoeken richt, maar wier naam
niet genoemd, wier levensomstandigheden niet aangeduid
kunnen worden, dit alles had ten gevolge dat zij, in de lyrische
poëzie en ook in niet bepaalde lyrische stukken, waarin de
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dichter tot haar het woord richtte, i) meer den indruk maakt
van een onbestemd object dan van een levende persoonlijkheid.
Dit vage hangt samen met den conventioneelen oorsprong en
vorm der middeneeuwsche hoofsche lyriek, maar kan daardoor alleen moeilijk verklaard worden, daar het, zooals wij
zagen, ook terug wordt gevonden in stukken door den dichter
aan zijn aangebedene gericht, maar die in den vorm niet
lyrisch zijn. Dit vaag karakter der middeneeuwsche poëzie, in
het noorden en in zuiden van Frankrijk, is gewichtig geworden
voor de latere ontwikkeling dier poëzie buiten Frankrijk, in
Italie : van het vage was de overgang gemakkelijk tot het
abstracte, tot de verheerlijking eener zuivere idée, die met de
aangebeden »dame" vereenzelvigd wordt, zooals bij Dante.
Doch ondanks dit alles blijft de overeenkomst zichtbaar
tusschen den eenvoudigen vorm der hoofsche liefde en de meer
verfijnde, een overeenkomst, naar onze onderstelling te verklaren uit het feit dat men te doen heeft met den vroegeren
en den lateren vorm van een zelfde ontwikkeling. Het ceremoniëel bijvoorbeeld, zooals wij het in verhalende gedichten
beschreven vinden, is geheel hetzelfde, of men te doen heeft
met eene »dame" of met eene »pucelle" : het zijn dezelfde
bewijzen van dapperheid die de ridder geeft, dezelfde uiterlijke
teekenen, aan het toilet der dame ontleend, die hij draagt 2).
Men beschouwe het wonderlijke verhaal van den Chevalier
an chainse, even vreemd als de meest bizarre avonturen van
Lancelot 3). Drie ridders maken het hof aan een dame : deze
laat achtereenvolgens ieder der drie ridders aanzeggen dat de
man die »in haar dienst wil leven" den volgenden dag op
een aangekondigd tornooi verschijnen moet zonder ander
harnas dan haar zijden overkleed (chainse) dat zij hem aanbiedt. Twee der ridders weigeren ; de derde neemt aan. Hij
wordt op het tornooi vreeselijk gewond, maar niet doodelijk.
1) Het salut d'amour• bijv.
2) Men zie bijv. de novelle van Raimon Vidal, bij Bartsch, Cirest. provencale,
col. 217 vgg.
3) Vgl. over dit verhaal en de latere omwerkingen er van, in verschillende
talen, Bédier, les Fabliaitx, 2e uitg., 291 vgg.
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Eenige dagen later laat de gewonde maar herstellende ridder,
het kleed vol bloedvlekken aan de dame brengen, en verzoekt
haar, hem nu ook een blijk van haar liefde te geven : op
een groot feest, dat haar man zal geven, zal zij, volgens de
gewoonte van den tijd, de gasten bedienen ; de ridder verzoekt
haar nu, bij die gelegenheid te verschijnen, getooid met het
bloedige kleed. De dame voorziet wat gebeuren zal: haar
man zal er het zijne van denken ; de verzamelde gasten,
wetend dat haar man nooit deelneemt aan tornooien, zullen
haar in opspraak brengen ; niettemin neemt zij het bebloede
kleed, en zegt, dat zij het gewaad, bevochtigd met het bloed
van haar getrouwen ari, hooger schat dan een koninklijk ornaat;
fijn goud of juweelen zouden minder kostbaar zijn dan het
bloed waar het mede gekleurd was:
La dame tent sa main por prendre
Le chanse, qui mut ert solhiés,
Et dist, porce qu'il ert molhés
Dou sanc à son ami loial,
Tient ele à parement roial
Le chanse, car ors fins ne pieres
Ne poroient estre si chieres
Que li sanc dont ílh estoit tains.
Zij werpt dus haar reputatie overboord, trotseert de mogelijke
jaloezie van haar man, en verschijnt op het feest met het
bloedige kleed. Wie van de twee, de ridder of de dame,
vraagt ten slotte de dichter, toonde de grootste liefde?
De moderne lezer zal moeite hebben deze vraag te beantwoorden, en zich tevens een andere vraag stellen, die ook
niet gemakkelijk te beantwoorden is, welke was de werkelijkheid die ten grondslag ligt aan dergelijke dramatische en aangrijpende maar fantastische verhalen ? Dat wij in dit bijzonder
geval te doen hebben met een bewerking van het thema van het
tornooi waarin de ridder ter eere zijner » amie" optreedt en van
het door de »ami" aan de »amie" geschonken liefdeteeken, is
duidelijk ; maar die verheerlijking der zuiver individueele verbindtenis, die beschouwing van het huwelijk als iets conven-
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tioneels waarover men zich publiek overheen zet, is dit alles
reëel, of wel een fictie die een zekere soort lezers en lezeressen
kon interesseeren, maar waaraan (bizondere gevallen uitgezonderd) niets in het dagelijksch leven beantwoordde?
Er bestaat, zooals wij reeds zagen, een massa provencaalsch e
lyriek, later in Noord-Frankrijk en het overig West-Europa
nagevolgd,, en die de uitdrukking is van den meest verfijnden vorm der hoofsche liefde. Maar deze poëzie is conventioneel in vorm en conventioneel in oorsprong. Gaston
Paris heeft de hypothese zeer waarschijnlijk gemaakt dat zij
wortelt in de middeneeuwsche lentefeesten, en een eigenaardigheid dier feesten, evenals der antieke saturnaliën, was juist
een fictieve en tijdelijke opheffing der maatschappelijke conventies, en onder andere van het huwelijk, zoodat in de bij
deze feesten gezongen liedjes het huwelijk als een ramp en
de man als een »jaloersche" wordt voorgesteld, die de vrije
keus zijner vrouw belemmert. Het is waar dat Gaston Paris'
hypothese tegenspraak heeft gevonden, maar het door hem
gestelde probleem blijft er niet minder om bestaan ; iedere
primitieve lyriek 1) is steeds, in haar oorsprong, vastgehecht
aan een bepaald gebruik, een bepaalden ritus, zou ik haast
zeggen, en daardoor, ook in haar latere ontwikkeling, conventioneel tot op een zekere hoogte. Men moet dus voorzichtig
zijn met het gebruiken dier verzen als historische documenten.
Aan den eenen kant is het ondenkbaar dat al die gedichten niets
zouden zijn als stijloefeningen. Aan den anderen kant kan
men moeilijk begrijpen dat iedere middeneeuwsche dichter die
verzen maakte ter eere eener dame, een Lancelot was, of wilde
zijn. Vergis ik mij niet, dan kan men de zaak zich ongeveer
aldus voorstellen : het is historisch bewezen dat de meest verfijnde vorm der hoofsche liefde, die waarin de aangebedene
een getrouwde vrouw is en de liefde-zelf wordt - voorgesteld als
met het huwelijk onbestaanbaar, het eerst openlijk verheerlijkt
werd in een bepaalde streek, het zuid-westen van Frankrijk, reeds
i) Met »primitieve lyrische poëzie" bedoel ik die, welke bestemd is om ge-
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in het midden der elfde eeuw bekend door zijn verfijnde
zeden. i) De geheele beweging knoopt zich aan de namen van
eenige hooggeplaatste vrouwen, bepaaldelijk aan dien van
Alienor van Guyenne, (vrouw van Lodewijk VII van Frankrijk
en later van Hendrik II van Engeland) en aan dien van haar
dochter Marie, gravin van Champagne, voor wie Chrétien de
Troyes den Chevalier de la Charrette schreef, de mise en
action der hoofsche liefde. Uitgaande van dien kring, breidde
de beweging zich uit en werd een modezaak, te meer omdat
het terrein voorbereid was door de vroeger besproken, meer
eenvoudige betrekking tusschen aini en arnie. Romans, zooals
de Lanceloí 2), werken het aangegeven thema van de liefde
voor een getrouwde vrouw verder uit, en in de lyrische poëzie
is het een aangenomen conventie dat de dichter spreekt alsof
hij zich tot een getrouwde dame wendt en alsof zijn liefde
altijd zeer ernstig gemeend is. Ik meen dit laatste in twijfel
te mogen trekken. Nog op het laatst der veertiende eeuw zien
wij dat een edelman zich met een liefdesverklaring kon wenden
tot een gehuwde dame zonder dat deze zich hierover boos
behoefde te maken, ook al was zij overigens volstrekt niet van zins
er aan toe te geven ; het was een aangenomen overlevering. 3)
Zoo zal het vroeger ook zijn geweest. En dat in deze uitgewerkte
en berijmdeliefdesverklaringen soms zeer krasse uitdrukkingen
voorkomen, kan juist verklaard worden uit het karakter dier poëzie,
wier conventie juist hierin bestond dat zij zich buiten de maati) W. Scherer, in Qcellen zand Forschung en, XII, 22, heeft klachten van een
duitschen schrijver over het indringen van vreemde zeden in zijn land, vernuftig
in verband gebracht met het gelijktijdig huwelijk van keizer Hendrik III met
Agnes van Poitiers, in 1043.
2) De Tristan-romans noem ik hier niet, omdat de vraag naar den oorsprong
dier gedichten nog aanhangig is. Ook Clia és, van Chrétien de Troyes, behandelt
de liefde voor een getrouwde vrouw, in fijneren vorm dan de Tristan-romans,
ofschoon de courtoisie niet zoover gedreven is als in den Roman de la Charrette
(Lancelot). Curieus is het dat in den Cligés, bijtra zeven eeuwen voor Feydeau's
Fanny en Guinon's drama, het vraagstuk van le partab e is gesteld. Opzettelijke
polemiek tegen de naïver voorstelling der Tristan-verhalen is hier onmiskenbaar;
zie vs. 3 1 45 vgg. (uitgaaf Foerster).
3) Zie het zonderlinge boek van den ridder de La Tour Landry voor de opvoeding van zijn dochters.
27
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schappelijke conventie plaatste. En tevens kan men zich afvragen of die lyrische stukken altijd gericht waren aan gehuwde
vrouwen. Een beroemd voorbeeld, Dante's Vita Nuova, bewijst
dat men, ten minste in Italië, op het einde der dertiende
eeuw, gedichten vol verfijnde hoofsche liefde kon schrijven
ter eere van een jong meisje. i) Wij zijn niet genoodzaakt
aan te nemen dat dit geval alleen stond. 2)
Alles samenvattend, komt men tot de conclusie dat de
meer eenvoudige vorm der hoofsche liefde zeer natuurlijk
ontstond uit eenige maatschappelijke gewoonten. De verfijnde
vorm, die waar een getrouwde vrouw het voorwerp der liefde
was, wordt als een ideaal geschetst in sommige romans en
vond haar uitdrukking in de hoofsche lyriek. De liefdesverklaringen die een hoofdbestanddeel der lyriek uitmaken,
zijn, hoewel conventioneel in taal en vorm, aan wezenlijk
bestaande personen gericht en waren de uitdrukkingen van
een wezenlijk gevoel. Het is evenwel waarschijnlijk dat, in
de meeste gevallen, de dame aan wie ze gericht waren, in
dat gevoel niets behoefde te zien dan een hulde aan haar
schoonheid of bevalligheid en dat gevoel dikwijls ook niet
veel dieper. ging.

Pars. November '96.
i) Dit bewijs blijft steek houden, ook voor hen die aannemen dat de Vita
Nuova een roman is. Geen romanschrijver zondigt tegen de eerste regelen der
waarschijnlijkheid, ten minste niet in zulk een uitgewerkte fictie als de Vita ATnova
in deze onderstelling zijn zou.
2) De heer Bédier (artikel in de Revue aks Deux Mondes van i Mei 1896)
kwam langs een anderen weg tot een dergelijk resultaat. — De moeilijke vraag
der liefderechtbanken" (cours d'amour) valt buiten ons kader. Slechts één opmerking. Met uitzondering van het latijnsche handboek van • Andreas Capellanus
over de hoofsche liefde is, er slechts één bron waarin een cour d'amour voorkomt, beslissend over een punt van liefdes-casuïstiek : het is een roman van den
Artur-cyclus (Métaugis). In tegenspraak evenwel met de leer van Andreas, die
alleen de liefde voor de getrouwde dame aanneemt en hoofsche liefde en huwelijk
onvereenigbaar verklaart, heeft de rechtbank, samengesteld uit de dames van
het hof van Artur, te beslissen over de aanspraken van twee ridders, die hun
liefde verklaard hebben aan dezelfde jonge dame; het verhaal eindigt, zeer
burgerlijk, met het huwelijk van één der ridders met de dame. Bewijst dit niet
dat de grenslijn die men tusschen de twee vormen der hoofsche liefde getrokken
heeft, te scherp is?

NIEUW-MALTHUSIANISME
Door.

F. VAN DER GOES.
(Vervolg van bl. 146 I), IIIe j aa^c anb .)
[GESCHIEDENIS VAN DEN NIEUW-MALTHUSIAANSCIIEN BOND].

xx'.
De inleiding van schets No. i , waarmee de Nieuw-Malthusiaansche Bond in I 882 de rij van zijne geschriften opende,
beloofde de volgende brochures:
Nieuw-Malthusianisme en Darwinisme.
Het Leven van Malthus.
De Positieve Oorzaken van de Beteugeling van de Bevolking.
De Preventieve Middelen ter Beperking.
De Prostitutie.
De Physiologie der Voortplanting bij Planten en Dieren.
Het Huwelijk bij de Onbeschaafde Volken, in de Oudheid
en in Ons Land.
Alleen de eerstgenoemde, als schets No. 2 door Mr. S. van
Houten, is inderdaad verschenen.
De overige nummers zijn:
Het Ontstaan en de Ontwikkeling van het Zedelijkheidsgevoel (n°. 3.)
Het Donkere Nederland en de Weg ter ontkoming (n°. 4.)
1) De laatste volzin op deze bladzijde, onbegrijpelijk geworden door het wegvallen van een woord, moet luiden:
— Maar aan den anderen kant verzwakt deze voorkeur aan het praktische
optreden (Ze strijdvaardige houding van hunnen Bond tegenover de proletariërs.

412

NIEUW-MALTHUSIANISME.

Een Afgeluisterd Gesprek (n° 5.)
Bestrijding van Overbevolking (n°. 6).
Schets I, Ons Programma door Dr. J. M. Smit, verschenen
in 1882 het jaar na de oprichting, werd in 1883 gevolgd door
het geschriftje van Van Houten. De vraag : waarom het
aangekondigde leven van Malthus niet uitkwam, vindt men
beantwoord in het verslag van de tweede Algemeene Vergadering, gehouden op 9 December van het laatstgenoemde
jaar.
»Niet de ijver van onzen voorzitter, de heer C. V. Gerritsen,
die beloofde eene brochure te schrijven : 't Leven van Malthus,
en die daarvoor de copie gereed heeft, maar financieele bezwaren beletten tot nu toe, de uitgave van een werkje waarin
in hoofdzaak de strijd zal beschreven worden die Malthus te
strijden had tegen de tegenstanders van zijne leer."
lezen wij verder
»Voldoende verkoop der brochures
zou de financieele bezwaren wel kunnen doen verminderen,
maar die verkoop gaat helaas noch niet naar wensch."
Wat dit betrof, er was een lid op deze algemeene vergadering aanwezig, die het zich wel begrijpen kon dat Schets II
nu juist niet erg trok. De brochure van Mr. van Houten
»hoe prijzens- en achtenswaardig ook"
kon geen aanspraak
maken op den naam van populair. Liever had de spreker
een geschrift gezien dat kans had om begrepen te worden
door de lagere volksklasse.
Het bestuur, indien wij het korte verslag der bijeenkomst
niet misverstaan, dacht over deze zaak eenigszins anders..
Een populair en praktisch boekje voor de massa, stond niet
op zijn programma, althans niet voor zoo spoedig. Na de
biografie van den schutspatroon der vereeniging had men
zich volgens bovengeplaatste lijst, voorgesteld te behandelen
de positieve oorzaken van de beteugeling der overbevolking.
Dit onderwerp, zeer waarschijnlijk, opgevat als een bijdrage
tot de verwezenlijking van het doel in de statuten genoemd:
verspreiding van kennis betreffende de wet der bevolking,
enz. Eerst dan zouden aan de beurt zijn : de preventieve
middelen ter beperking, het eigenlijke praktische Nieuw-
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» populair, ter verspreiding onder de lagere
Malthusianisme,
volksklasse", waarvan het lid had willen spreken.
Echter schijnt het, dat de bestuurderen reeds iets hadden
gevoeld van de noodzakelijkheid waarop hun in de vergadering werd gewezen. Immers, wel bevatte de aankondiging
achter in de eerste brochure het rijtje wetenschappelijke
onderwerpen ; maar in de jaarvergadering was al van nummer
vier afgestapt. Dit maken wij op uit deze zinsnede van het
rapport, onmiddellijk volgende op de laatstgeciteerde : »Zeer
spoedig kan de brochure nog niet verwacht worden waarin
de preventieve middelen zullen worden besproken. En dit
wordt te meer bejammerd doordien meer en meer blijkt dat
voor hen, onder wie de Bond bij voorkeur propaganda wil
maken, slechts één vraag op dit punt bestaat nl.: hoe
kunnen wij de bevruchting voorkomen?" Hier, dus, is sprake
van de in de eerste toezegging in de vijfde plaats genoemde
brochure. Deze, zegt het bestuur, kan eerst over eenigen
tijd verschijnen. Onze konklusie dat men het plan voor de
andere geheel had opgegeven, wordt waargemaakt door de
omstandigheid dat zij nimmer het licht heeft gezien.
Ongetwijfeld, nu, kan het bestuur van den Bond het beste
beoordeelen wat voor het doel van den Bond het meeste
noodig was. Onzerzijds willen wij alleen opmerken dat de
wetenschappelijke orde in de schrifturen van den Bond geleden heeft.
De ontworpen reeks was volkomen logisch. Na een uiteenzetting van het beginsel, een verdediging van het beginsel
tegen een tamelijk verspreid bezwaar door een man van gezag.
Vervolgens een woord van opbeuring en troost tot hen, die
evenals de oud-vader Malthus gesmaad werden om het beginsel. Daarna de eene helft van het leerstuk nog eens breeder
ontwikkeld : de positieve oorzaken, n.l. de thans in het blinde
werkende krachten, die de overtollige personen van de aarde
doen verdwijnen en hieraan verbonden en het kompleteerende : de preventieve middelen ; de onschadelijke maatregelen,
door menschen gevonden om aan het woeden van gezegde
krachten te ontkomen , de verstandelijke wil gesteld in de
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plaats van de redelooze natuur. Eindelijk een uitbreiding
over diverse aan de hoofdzaak verwante onderwerpen, prostitutie,
huwelijk, enz.
Maar, de logika van de feiten overstemde de logika der
ideeën. Wij zagen dat reeds vóór de gemaakte opmerking,
uit eigen beweging, schoon nog vasthoudende aan het plan
van de levensbeschrijving, het bestuur reeds besloten had, zoo
spoedig de finantiën het toelieten, vervolgens te komen op
de preventieve middelen. Reeds klaagde de secretaris over
het onvermijdelijke uitstel ; want in de twee korte jaren van
het bestaan der vereeniging had ' hij de ervaring opgedaan,
dat het publiek, waarvoor zij was gesticht, niet vroeg naar
theoretische boeken, maar alleen : »hoe kunnen wij de bevruchting voorkomen ?"
En voor den aandrang waarmede deze vraag gesteld werd,
bezweek spoediger dan men gedacht had, het wetenschappelijk systeem, volgens hetwelk de kennis van de wet der
bevolking onder het Nederlandsche volk zou zijn gebracht.
Malthus, eenmaal overleden, bleef dood voor zijne nakomelingen of leefde slechts in den naam van den Bond. De Heer
Gerritsen aan wiens ijver ook zonder de verklaring van den
secretaris wel niemand had getwijfeld, zag zich gedwongen
zijne copie in portefeuille te houden. Latere verslagen zwijgen
van de gedane belofte en in het openbaar heeft niemand zich
meer om de kleine bibliotheek bekommerd, waarvan de inventaris in het eerste geschrift van de vereeniging was opgenomen.
Ondank, echter, mag men dit niet heeten. De waarheid is,
dat het publiek, voor de bloemen van den boom der kennisse,
verkozen heeft de vruchten. Hoe Malthus eenmaal had geleefd,
achtte men niet zooveel waard als hoe men thans zelf had
te leven.
De positieve of repressieve beteugeling deed zij zich gevoelen in de werkelijkheid, dan was het te laat. Zou men stilstaan
bij kwestiën van herstel, zoodra uitzicht was geopend op
voorkoming van het kwaad ? De prostitutie behoefde niet meer
beschreven te worden, men zou haar opheffen met het NieuwMalthusianisme.
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Het huwelijk bij onbeschaafde volken kon wachten op deze
nieuwe regeling van het huwelijk bij de beschaafde. En de
voortplanting bij planten en dieren zou het eerst tijd worden
te bedenken, als wij aan de ongebondenheid der onze paal
en perk hadden gesteld.
Kortom, de vraag der vragen overstemde alle andere ; en
het bestuur van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond dat haar
onvoorzichtiglijk had uitgelokt, en niettemin meende op zijn
doode gemak voor en naast het antwoord allerlei gewichtige
onderrichtingen aan de natie te kunnen slijten, zag zijne papieren
plannen, geschrevene en ongeschrevene, verstuiven voor den
storm die aanhield:
» hoe kunnen wij de bevruchting voorkomen ?"
XXII.
De Algemeene Vergadering die wij noemden, was van
December 1883. Er werd vervolgens een gehouden den
21 n December ' 84. Van het oorspronkelijke voornemen betreffende Schets III, zeiden we, werd niet meer gerept.
Na eene korte, theoretische toespraak van den Voorzitter,
vermeldde in zijn beknopt jaarverslag de secretaris de verschijning van nummer drie : Het Ontstaan en de Ontwikkeling
van liet Zedeljkheidsgevoel, als of nooit van iets anders
sprake ware geweest.
» Met de uitgave van No. 3 der schetsen is een belangrijke
stap door den Bond gedaan. Hoezeer naar een dergelijk
geschrift werd uitgezien, bewijst de waarlijk groote belangstelling die het ondervindt, terwijl daarbij tevens nog exemplaren van de beide eerste nummers verkocht worden. Zelfs
het unaniem ignoreeren van het geschrift door de groote
dagbladen, heeft niet kunnen tegenhouden, dat reeds drie
weken na de verschijning bijna tweeduizend exemplaren waren
verkocht. Trouwens het aantal brieven, dat ook in dit jaar
enkelen bestuurs- en gewonen leden, inzonderheid medici,
toevloeide, ter informatie .naar de voorbehoedmiddelen, bewees
genoegzaam hoe groote behoefte daaraan gevoeld werd." En
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deze laatste woorden waren slechts een herhaling van een
zinsnede . in het vorige verslag blijkens welke reeds in i 883
onmiddelijk dus nadat de stichting van de vereeniging
eenige bekendheid had gekregen »verschillende leden,
meerendeels geneeskundigen, maar vooral de secretaris, herhaaldelijk brieven (hadden) ontvangen, waarin inlichtingen
over de preventieve middelen werden gevraagd."
Al wat hier de klok luidt, is kennismaking met de middelen.
Naar welk theoretisch beginsel men handelde, achtte men
blijkbaar van minder gewicht, dan het praktische voorschrift.
Wie zich per brief richtte tot de vertegenwoordigers van den
Bond, informeerde niet of nauwelijks welke nieuwe moreele
gezichtspunten de Heeren Gerritsen en Heldt hadden ontdekt,
maar met welke instrumentjes het kinderenkrijgen belet kon
worden. Wie, échter, den titel van de brochure die in het
verslag van 18 84 vermeld wordt, in het oog vat, zal niet
dadelijk begrijpen dat dit nu de langverbeide en dringend
gevraagde praktische mededeeling was. » Ontstaan en ontwikkeling van zedelijkheidsgevoel," zou men zeggen, is waarlijk
wel de moeite waard dat men er over spreekt ; -- maar toch,
de lieden die naar de machinetjes vroegen, waren over de
eischen van het hunne met zich zelf niet meer in tweestrijd,
en alleen begeerig tot daden te komen. De waarheid is dan
ook dat deze titel een vroom bedrog was. Blijkens het verslag der vergadering is door een der leden de opmerking
gemaakt, dat de naam niet zeide wat het boekje inhield. De
president antwoordde alleen dat over de keuze van den titel
lang getwist kon worden. Wie het precies wilde weten,
bovendien, had maar op de advertentie te letten waar de
titels der drie hoofdstukken van het boekje afzonderlijk werden
genoemd.
Hoe dit zij, zeker schijnt het evenwel dat een liefhebber
van filozofische bespiegelingen ; met des werelds kwaad niet
genoeg vertrouwd om in de afwezigheid van een uitgeversnaam op den omslag iets verdachts te bespeuren ; begeerig
de hand leggende op een geschrift dat hem zal verhalen van
het zedelijkheidsgevoel, nauwelijks zal verwachten de laatste
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bladzijde van de brochure ingenomen te zien met prentjes,
met prentjes van de heilmiddelen welker applicatie in de
vorige wordt aanbevolen en toegelicht. Want op deze geillustreerde handleiding tegen een overtolligen kinderzegen,
loopt de wijsgeerige dissertatie uit. Zij vormt het laatste van
de drie hoofdstukken, met opschrift De Voorbehoedmiddelen.
Wat de beide andere afdeelingen van de brochure betreft,
zij bevatten de uiteenzetting welke het bestuur noodig acht
om • het noemen en uitteekenen van de zaken in de laatste
aannemelijk te maken. Was men, derhalve, hier nog theoretisch
gezind geweest, het geschiedde niet ter liefde van de theorie,
maar als een onvermijdelijke overgang tot de praktijk ; beter
gezegd tot de praktijken. Het bestuur is zich bewust, dat
geen »openbaar verkrijgbaar geschrift vermeteler tegen de
gangbare meening optreedt dan dit." Teneinde, schrijft het
verder in het voorwoord, »teneinde daarom onze brochure
tegenover zooveel vijandige gezindheid, die haar hoofdzakelijken inhoud wacht, te beschermen en haar verspreiding toch
tevens de meeste kans te verzekeren, hebben wij gemeend
haar onder een algemeenen titel en met een bijzondere inkleeding te moeten uitgeven."
Beteekent dit dat deze theoretische inleiding verwacht werd
de tegenstanders te overtuigen ? De Nieuw-Malthusianen waren,
mag men antwoorden, niet eerzuchtig genoeg om zoo naief
te zijn. Reeds was er een overwegend praktische zin in hen
gevaren. Zij wisten, schijnt het, zeer goed, dat bij zeer weinigen
de zuivere gedachte beslist. Aan het afsluiten van de uterus
was hun meer gelegen dan aan het openen van de hoofden.
De noodzakelijkheid dwong, en hunne taak werd het de
middelen te verschaffen. Hoe kon men beschrijving en afbeelding onder het publiek brengen ? men gevoelt dat dit
de vraag was, die in het bestuur alle andere overtrof. Voor
zijn part mocht men van hoofdstukje 1 en II denken wat
men wilde, indien men de gegevens van III slechts gebruikte.
In de slaapkamer, niet in het studeervertrek te heerschen,
werd de klaarblijkelijke toeleg. Niet zoo naief waren de leiders
van de ' beweging om te gelooven dat hunne twintig bladzijden
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leering een noemenswaarden invloed zouden krijgen en zij
wisten dat velen met den mond afkeuren wat zij elders aanwenden. En niet zoo eerzuchtig, dat meer op openlijke instemming met het beginsel werd gelet, dan op ijverige, zij
het geheime, propaganda van de daad.
Neen, de verhandelingen over het zedelijkheidsgevoel waren
niet bestemd om de lieden te overtuigen. De inleiding die
wij citeerden, zegt duidelijk dat zij bij de middelen zijn geplaatst,
welstaanshalve. Natuurlijk wilden de verantwoordelijke samenstellers van de brochure hun arbeid niet zonder een woord
van verweer prijsgeven aap de vijandige wereld. Maar in één
adem noemden zij de verdere bedoeling : de zoo groot mogelijke verspreiding van de brochure. Men behoeft niet veel
van het publiek te weten om te beseffen dat de uitgave van
een half vel druks, bevattende niets dan praatjes over vrouwelijke geslachtsdeelen en een plaatje van voorwerpen daarin
te plaatsen, geen levensvatbare onderneming zou zijn — tenzij
klandestien gedreven. Om hun weg te vinden in het openbaar,
moesten de acht bladzijden aangevuld en voorafgegaan worden
door 24 over wel is waar gewaagde, maar evenwel geleerde
zaken. Ook was dit voor de betrokken personen de eenige
manier om zich te vrijwaren voor de reputatie van verspreiders van vieze boekjes te zijn. »De hooge ernst en het
welslagen van het streven van onzen arbeid zoo zeggen
de auteurs in hunne inleiding terecht eischten dit daarenboven, maar wij meenen, niet minder, dan de eerbiediging
van zekere natuurlijke beschroomdheid, ook van velen dergenen die dezen arbeid beamen."
En, hoe weinig de betrokken personen belemmerd werden
door auteursijdelheid of een dogmatische gehechtheid aan
de thëorie, blijkt nog uit een verklaring van den secretaris
in den loop van de algemeene vergadering die wij thans op
het oog hadden. Een spreker wilde aan hoofdstuk III doen
voorafgaan een in meer bijzonderheden tredende beschrijving
van het vrouwelijk lichaam. Eerst dan, zeide hij, kan de toepassing van de preventieve instrumenten, doeltreffend en
onschadelijk plaats hebben. En wat antwoordde de Heer Heldt :
;
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ach -- » go procent der lezers zouden al het overige voorbij
zien om tot de wetenschap der middelen te komen.''
Deze wetenschap zou inderdaad voortaan de eenige zijn,
welke de Nieuw-Malthusiaansche Bond zich moeite gaf te
propageeren.
Nog op dezelfde vergadering, namelijk, werd het voorstel
van het hoofdbestuur goedgekeurd, om het meermalen genoemde
derde hoofdstuk van de schets met haar fraaien filozofischen
naam, afzonderlijk te doen drukken en verspreiden. In den
boekhandel hadden deze voorbehoedmiddelen op hunne wijze
voorbehoedmiddelen noodig gehad. Voor een brochuretje,
gratis rondgedeeld en op aanvrage bij het bureau en sommige
leden verkrijgbaar, was de voorzorgsmaatregel van de inleidende wijsgeerige beschouwingen overbodig. De oppositie
tegen het voorstel werd gemakkelijk overwonnen. Zij ging
uit van het lid die zoowel de beschrijving als de prenten
wenschte uit te breiden. Beter dan eenig geschreven of gesproken, hier geciteerd woord, geeft dit voorstel te kennen
welken weg de Bond zich had gekozen. De theoretische goedspreking van het systeem op hare plaats, zelfs onvermijdelijk
gevonden voor een boekje dat aan de gewone eischen zou
moeten voldoen, ook uit een boekverkoopers oogpunt ; —
maar voor de eigenlijke verspreiding onder de massa, onder
het onmiddellijk opzicht van den Bond, met de distributie in
zijn handen, in omstandigheden die het ontvangen van het
geschrift geheim zouden doen blijven, waarbij het bewaren
van dekorum onnoódig en in den regel ieder geadresseerde
ook de direkt belangstellende was achtten zij die het
konden weten, alle theorie en zelfs eene toelichting van de
handtastelijkheden welke verder ging dan het strikt noodige,
voor een • nuttelooze moeite ... Negentig van de honderd
lezers vroegen immers alleen naar de instrumenten!
Nu was het niet zoo gemakkelijk de gegeven opdracht uit
te voeren. Het jaar 1885 verliep zonder dat de brochure
verscheen. Evenmin kwamen in dit jaar de leden bijeen in
een algemeene vergadering. Het werd Mei '86 voor dat zij
omtrent de werkzaamheden van hun bestuur iets vernamen.
-
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Dit talmen
schrijven voorzitter en secretaris in hun circu»dit talmen had zijn oorzaak. Ten
laire van die maand
eerste wilden wij gelegenheid geven tot het oefenen van critiek
op de jongst uitgegeven brochure en ten andere wenschten
wij de geneeskundigen, die het nieuwe middel (het pessarium
ocelusivum) aanbevalen, te raadplegen omtrent het verkregen
resultaat." Maar de pers bleef zwijgen ; en wat de dokters
zeiden, was gunstig. Nu kon het bestuur aan het werk gaan,
en in den brief wordt verder meegedeeld dat het geschriftje
bij den Heer Gerritsen verkrijgbaar was, met een opwekking
om van de gelegenheid een ruim gebruik te maken. Toch
was dit niet het eenige wat het bestuur in het verloopen
anderhalf jaar had verricht. Waarschijnlijk om de formaliteit
van een besluit der ledenvergadering te ontgaan, had de
die met bescheidenheid zijn auteurschap vervoorzitter
een boekje in het licht gegeven, getiteld : Een
zwijgt

krachtig middel ter bestr jdinb van armoede en lage bonen;
verschenen, na de ondervonden moeielijkheden bij de gevestigde uitgevers met Schets No. 3, bij het Alg. Nederlandsch
Werkliedenverbond, firma B. H. Heldt. Niet minder dan
een gesprek tusschen
8000 exemplaren van deze brochure
had deze
Jan en Piet, groot één vel druks, prijs 3 centen
firma gesleten. Verder vermeldt de circulaire dat de laatstgenoemde Schets uitverkocht was, en bovendien de verkoop
van I en II aanhield. Eindelijk, dat de bestellingen van
apparaatjes (bij de H.H. A. en B. Schmeink) steeds toenamen
waaronder vele uit Indië. » Een en ander geeft ons voldoende
hoop op de toekomst." Met de gelden van den Bond was
het goed gesteld, het ledental steeg en bedroeg thans 385.
En thans kwam voor den Nieuw-Malthusiaanschen Bond
een langdurige periode van zwijgend handelen. - Er werd
ongetwijfeld veel gehandeld, en bijna nog meer, zou men
zeggen, gezwegen. Druk na druk van de Middelen ter voorkoming van groote gezinnen, zag het licht ; juist niet altijd
het volle daglicht op geschriften uitgestort in kouranten en
openbare bijeenkomsten, maar des te meer de kalme schemering waarin middelen als deze het nuttigste worden verspreid.
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De reeks van schetsen werd vooreerst onderbroken. Het bleef
bij de drie verschenen nummers ; en het blijkt dat het plan
van een tamelijk kompleete rij van populaire brochures over
de burgerlijke zienswijze van de bevolkingsleer, voor goed
was opgegeven. Intellektueele krachten stonden den Bond
voldoende ten dienste ; ook aan geld ontbrak het niet, want
een gedrukt schrijven aan de leden, gedateerd April 189o,
het eerste woord dat aan de jarenlange stilte een eind maakte,
berichtte dat de kas genoeg voorzien was geweest voor drukloon en porto's, waarom men de kontributie in geen drie
jaar opgevraagd had. Indien men dus heeft afgezien van de
uitgave der wetenschappelijke werkjes, is het, in volkomen
overeenstemming met al het hier meegedeelde omtrent den
praktischen weg zeer spoedig na de oprichting door den Bond
ingeslagen, omdat men geen redenen heeft gehad op dien
weg terug te komen.
Deze cirkulaire bevat nog een gewichtige mededeeling.
Van een weinigje theorie, was de Bond al spoedig overge.
gaan tot een zeer uitgebreide praktijk. De Middelen zonder
de zedelijkheidsverhandeling werden, kunnen wij gelooven,
wel twintigmaal ruimer verspreid dan met. De circulaire van
April i 870 heeft reeds het cijfer van 40.000 exemplaren.
Intusschen, de vraag die zich onmiddellijk met een zoo sterken
aandrang deed vernemen, dat de idealistische plannen van
de oprichters er van overstuur geraakten en in duigen vielen,
was nog maar voor de helft beantwoord. Hoe duidelijk de
toelichting mocht wezen, het was nogthans slechts een toelichting op het papier ; en de eigenlijke uitvoering van het werk
vereischte toch oefening en `eene voorafgaande vingerwijzing
door eene bekwame hand. Zonder de medewerking van
geneeskundigen of verloskundigen moest de levering van het
boekje van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond blijven, wat
men bij het zwemonderwijs droge instruktie noemt. En het
groote bezwaar was, dat, in het midden latende wat in de
binnenkameren der rijkelui's huizen gebeurde, de busdokters
zich in den regel niet veel moeite gaven om hunne patienten
met het gebruik van liet kransje bekend te maken. Bleven
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over de vroedvrouwen. Op eene algemeene vergadering had
iemand de opmerking geuit, dat, wijl het Nieuw-Malthusianisme
met haar belang strijdig was, op hare hulp niet te rekenen
viel. Bovendien waren vele vroédvrouwen wellicht niet kundig
genoeg om, althans in het begin van de beweging, volkomen
vertrouwbare raadgeefsters te zijn ; en misschien hadden zij
vooroordeelen. En het grootste bezwaar zal wel geweest zijn,
kostelooze onderrichting te vinden. Een van de propagandamiddelen onder de arbeidersbevolking moest zijn, dat het
niets kostte. Welnu, deze circulaire bracht het bericht, dat
in het reeds sedert eenigen tijd verleend hulpbetoon van
eene bekende Amsterdamsche doktores, een wijziging was
gekomen, welke het noodig maakte dat weer eenig geld in
kas kwam.
Het optreden van Dr. Jacobs in Amsterdam was het tweede
belangrijke feit in de geschiedenis van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond. Dit rondschrijven aan de leden van April i 890
is er het dokument van. De proefneming was geheel geslaagd.
»Honderden hebben van deze gelegenheid, om een gratisconsult te erlangen, gebruik gemaakt." De Amsterdamsche
Werkmansbond stelde, evenzeer kosteloos, lokalen beschikbaar.
Toen om een of andere reden er de kliniek tijdelijk gestaakt
moest worden, wendden zich de arme vrouwen tot de bestuursleden, die haar natuurlijk niet konden helpen. Dit was de
aanleiding dat Dr. Jacobs, thans namens den Bond, in een
door den Bond gehuurd lokaal midden in een Amsterdamsche
werkmansbuurt, vrije konsulten zou geven. De daarvoor noodige
uitgaven waren oorzaak, dat het bestuur de bijna afgebroken
relatiën met de leden wenschte te herstellen. De achterstallige
kontributie werd hun geschonken, en slechts de opvordering
van de loopende aangekondigd. Het ledental was in de jaren
»sedert het laatst uitgebrachte verslag", het door ons geciteerde van Mei 1 886, geklommen tot 423. De belangen van
den Bond, tot betere verspreiding van de denkbeelden, werden
den leden dringend aanbevolen.
Ten slotte is dit stuk gewichtig voor de historie van het
onderwerp, omdat er uit blijkt, dat de proefneming van Dr.
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Aletta Jacobs, gevolgd door hare aanstelling tot deskundige
van den Bond voor de kostelooze hulp, tevens het bestuur
had doen overwegen wat in andere plaatsen te doen zou zijn.
En, om tezelfder tijd de aandacht van de leden te vestigen
op een nog verder liggende taak, sprak de circulaire van
het gratis of tot zeer geringen prijs verstrekken van de voorbehoedmiddelen aan minvermogenden.
Nog een enkel woord over de door dit dokument ingeleide
periode.
Zoolang het bestuur van den Bond over genoeg fondsen
beschikte, om het brochuretje over de Middelen te geven aan
wie er om vroeg, of te verspreiden waar het een kans zag,
kon het fungeeren als een uitgeversbureau en had het de
leden nauwelijks noodig. Met iemand aan het hoofd, die
persoonlijk voor de zaak iets over had, zooals de oprichtervoorzitter, en die geneigd was een bijdrage te geven, zooals
het populaire geschrift over Armoede en Lage Loonen, buiten
bezwaar van de kas, kon men de formaliteit van een algemeene
vergadering laten rusten, en zelfs de beurs van de leden.
Een nieuwe werkkring moest zich voordoen eer dit anders
werd, en wij zagen in de circulaire van April i 890 welke
bezigheden het bestuur zich voorstelde te ondernemen. Niet
vreemd dan ook dat een andere circulaire, mede van April
i 89o, deze keer tot niet-leden van den Bond gericht met
verzoek lid te worden, van den hernieuwden ijver der bestuurderen kan getuigen. De jaren van stilzitten waren voorbij,
er kwam een periode van grootere werkzaamheid. Uit de
andere circulaire van dezen tijd, die aan de leden, blijkt dat
de stellers zich wegens de slappe jaren eenigszins geneerden.
Behalve dat er niet gedisponeerd was over de kontributie,
waren er ook geen vergaderingen gehouden en geen verslagen
uitgebracht. Vandaar, waarschijnlijk, een leuke • afwezigheid
van data in de circulaire. » Naar aanleiding van het besluit
der Alg. Verg., om op ruime schaal een brochure te verspreiden" enz. luidt de aanhef. Zeer goed, en niemand zal
getwijfeld hebben dat het besluit flink uitgevoerd is. Het
was alleen het bagatel van groot vijf jaar geleden, dat deze
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algemeene vergadering bijeen kwam. En verder : »sedert het
laatst uitgebrachte verslag is het ledental der vereeniging
geklommen tot 423." Voortreffelijk, vergeten wij evenwel
niet dat dit verslag dateert van Mei i 886, toen het cijfer 385
bedroeg, Kortom, in het voorjaar van 1890 openden de
bestuurderen van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond een nieuwe
kampagne ; en hun goede wil, geprikkeld door het vooruitzicht
van een nieuw arbeidsveld, toont zich in een zekere verlegenheid met de werkeloosheid van de voorgaande jaren.
Een volgend dokument, wederom als brief gericht tot de
leden, en gedagteekend i December 1892, bewijst dat de
tweede serie van bemoeiingen -- nu de eerste, het verspreiden
van de kennis der middelen beschouwd kon worden als reeds
ten deele geslaagd te zijn en voor het overige zich zelf te
bezorgen bemoeiingen die bestonden in het aanwijzen van
deskundigen om het gebruik van het pessarium te leeren en
in het verkrijgbaar stellen van de apparaten tegen verminderde
prijzen, niet zonder succes waren aangevangen. Wij lezen nl.,
dat behalve in Amsterdam kostelooze hulp beschikbaar was
gevonden in Rotterdam en in Groningen. Overeenkomsten
met instrumentwinkels voor leverantie van goedkoope kransen
enz., de circulaire spreekt van het verstrekken tegen I'3
en 1/6 van den kostenden prijs waren aangegaan, behalve
in Groningen en Rotterdam ook in Den Haag. Het schijnt,
dat deze laatste maatregel, waarmêe in het praktische de
Nieuw-Malthusiaansche Bond weer aanmerkelijk vorderde, nog
van jongen datum was. Immers het bestuur herinnert, »dat
naarmate het bestaan der voorbehoedmiddelen meer en meer
bekend wordt onder de mingegoeden, de vraag er naar wel
is waar toeneemt, maar voor dezen in geenen deele de mogelijkheid doet ontstaan om f 3 te offeren voor de benoodigde
apparaten." - Dit is, vergissen wij ons niet, de uitdrukking
van een verlangen, nauwelijks in de daad overgegaan. Trouwens hoe zouden de enkele honderden guldens waarover men
beschikte, - het bestuur in staat hebben gesteld eenigszins in
het groot den nadeeligen handel te drijven met de verlaagde
inst. umenten ? De brief bevat dan ook een sterke aansporing
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om op iedere manier de inkomsten van de vereeniging te
helpen stijven.
Sedert heeft de Bond een onverflauwde werkzaamheid ontwikkeld. De circulaire van December r 892 vermeldt een
uitbreiding van het bestuur en het optreden van den Heer
W. M. H. Anten als penningmeester, een naam die onafscheidelijk is van de geschiedenis der eerstvolgende jaren. Het
verslag aan de leden over 1893, uitgebracht in het laatst van
December, bevat de mededeeling van een ijverige propaganda.
In dit enkele jaar waren 3 5 ,000 exemplaren uitgedeeld van
de Middelen ter voorkoming van b rooie gezinnen, thans voorzien van de adressen van de gratis-konsulten. De lijst was
uitgebreid, en telde nu tien plaatsen in acht provinciën. In
een groot aantal bladen waren advertentiën geplaatst betreffende de Middelen en andere geschriften van den Bond.
De leden waren toegenomen. Wij konstateeren eenigen achteruitgang die ingetreden moet zijn onmiddellijk na de herleving
van werkzaamheden ; einde 1892, zegt het verslag, bedroeg
het cijfer nog geen 40o, en thans 480. Wij zagen dat in
April i 890 de opgave 423 was. Dit verlies is een bewijs te
meer, dat de periode van stilstand na i 885 een algemeen
gebrek van belangstelling vertegenwoordigde, waarin eerst
verbetering kwam met de mogelijkheid van een nieuwen praktischen werkkring.
Tien maanden later verscheen een nieuw verslag. De vereeniging groeide en bloeide. Er waren 563 leden. De brochure
was met 30.000 stuks verspreid. Het plan van het bestuur,
meegedeeld in de vorige circulaire, om uitvoering te geven
aan het voorschrift van art. zooveel van de statuten, betrekkelijk de algemeene jaarvergadering, was in i 894 volvoerd.
De vergadering, gehouden 28 October i 894, hechtte hare
goedkeuring aan de verrichtingen van het bestuur, en machtigde het bestuur om nog in andere groote gemeenten gesalarieerde vrouwelijke deskundigen te benoemen voor het
gratis helpen van onvermogenden. Reeds had het bestuur
in zijn schrijven van het vorige jaar bericht dat met een
vroedvrouw te Amsterdam een zoodanig accoord gesloten
28
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was. Het voorstel van 1894 bewijst dat de proefneming was
gelukt. Uitdrukkelijk zegt de schrijver dat vrouwen uit de
arbeidersklasse de meest geschikte personen zijn, om propaganda voor de praktische toepassing van het Nieuw-Malthusianisme te maken. Voortaan werd het vinden en aanstellen
van Bonds-vroedvrouwen de gewichtigste bezigheid van het
bestuur. Of, zooals de Heer Anten, secretaris-penningmeester,
schreef: » Dit alles houdt volstrekt niet in, dat het hoofdbestuur
het verspreiden van geschriften of het houden van voordrachten als propaganda-middel verwerpt ; maar alleen dat het
althans voor het eerstvolgende jaar daarvoor niet meer
de hulp van vrouwelijke deskundigen meent te kunnen gebruiken."
Ook uiterlijk is het verslag van 1895 weêr een vooruitgang.
In plaats van een kwarto-circulaire een brochuretje van bijna
een vel druks. De leden, van 563 op 687 geklommen.
De Middelen, opnieuw bij duizendtallen gedrukt en verdeeld.
De schetsen, met één vermeerderd en nog een aangekondigd.
Twee nieuwe werken, bovendien, van ijverige leden, waaronder
een kompleete verhandeling over het onderwerp door den
Heer Anten : Het Nieuw-Malthusianisme, in een nieuw licht
bezien. De kostelooze hulp, eindelijk, uitgebreid. Bijna 3500
adviezen waren in r 895 gegeven, waarvan 1 800 onbetaalde.
De geldmiddelen, echter, wilde men op deze schaal voortgaan,
vereischten dringend versterking. Van daar een beroep op
extra-bijdragen van de leden, bijzonder voor dit doel aangevraagd, het salariëeren van Bondsvroedvrouwen.
Het jaarverslag eindigt met een bericht van de algemeene
vergadering te 's-Gravenhage op 26 Januari '96. De Heer
Anten, aftredende als secretaris-penningmeester, ontvangt
den dank van de leden voor zijne ijverige bemoeiingen. Van
belang is overigens slechts geweest de mededeeling van het
bestuur, dat het een geschrift wenscht uit te geven waarin » het
goede doel van den Bond in het licht wordt gesteld, en
verwezen wordt naar de bekende middelen, en dat dus
beter beantwoordt aan den eisch het op alle leestafels te
kunnen leggen."
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De gebleken behoefte aan een zoodanig geschrift getuigt van
den vooruitgang van de Nieuw-Malthusiaansche denkbeelden.
Vroeger kon men in de geschetste Middelen de dingen duidelijk en zonder eenige reserve beschreven zien ; men wist
dat in den regel alleen de belanghebbenden de blaadjes in
handen kregen. Thans echter, nu over Nieuw-Malthusianisme
de heele wereld begon mêe te spreken, en de drang om er
nader mede bekend te worden, sterker werd, kon het bestuur
van den Bond de verantwoordelijkheid van de verspreiding
eener tamelijk kruë brochure niet langer op zich nemen. Hoe
algemeener de beweging werd, hoe diskreter de propaganda
moest zijn en kon zijn. Er was in de vergadering een idealistische oppositie van een lid, die er voor was » om de waarheid onder ieders oog te brengen" ; daarbij niet bedenkende
dat in de burgerlijke beschaving de waarheid, om door te
dringen, den vorm van de onwaarheid behoeft, en verder
komt, naarmate zij zich minder onbewimpeld voordoet.
Omstreeks den tijd waarop het hier geschrevene het licht
ziet, zal de Nieuw-Malthusiaansche Bond opnieuw een algemeene vergadering houden, en een verslag over 1896 aan
de leden worden gezonden. Men mag het bericht van een
verdere uitbreiding van de werkzaamheden met vertrouwen
voorspellen.
XXIII.
De moraal van de geschiedenis is dat de Nieuw-Malthusiaansche Bond het burgerlijk karakter dat hij van zijne
oprichting heeft gedragen, in de eerste plaats bevestigde door
de keuze van den hier geschetsten werkkring. De Bond heeft
geen andere gehad. Een oogenblik stond wel is waar voor
het geestesoog van den oprichter een boekenplank, gevuld
met een rij lezenswaardige werken en werkjes over belangrijke
onderwerpen, maar geen sterfelijk oog heeft hen immer aanschouwd. Geen andere keus had de Bond, wijl tot de gezelschappen waaruit hij is voortgekomen, het besef niet was
doorgedrongen, noch bij mogelijkheid doordringen kon, dat
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de oogenblikkelijke nuttigheid van de kunstmatige beperking
der geboorten de manier was, waarop een zeer samengesteld
verschijnsel zich voelbaar maakte naar ééne zijde.
Het besef, met andere woorden, dat de arbeiders thans
gedwongen werden wilden zij tenminste iets doen om voor
geheelen ondergang zich te bewaren hunne gezinnen zoo
klein mogelijk te maken in een maatschappij, welke de arbeidsmiddelen geplaatst had in handen van eene enkele, kleine
klasse. Zoolang dit privilege gehandhaafd blijft, is ongetwijfeld de opzettelijke onvruchtbaarheid van de proletariërsvrouw
een middel om aan den druk op de andere klassen eenigen
weerstand te bieden. Maar wij noemen het een burgerlijke
zienswijze dit privilege te houden voor een onvermijdelijke
en eeuwige, voor de best-denkbare maatschappelijke instelling ; en, als een middel om de nooden welke het systeem onder
de proletariërs verspreidt, tot een minimum terug te brengen,
propaganda te voeren voor het Nieuw-Malthusianisme. De
burgerlijke zienswijze verschilt van de revolutionnaire hierin,
dat deze laatste de afschaffing noodig oordeelt van het voorrecht der burgerlijke klasse om te komen tot de opheffing
van het lijden der andere. Met haar is vereenigbaar de
erkenning van het betrekkelijk goed recht van de genoemde
propaganda, hetwelk in zoover relatief is, als een onmiddellijke
hulp niet mag worden afgewezen zoolang een afdoende vertering niet kan worden aangebracht; maar aan den anderen
kant niet mag worden aanbevolen in de plaats van de afdoende
verbetering of om van haar de aandacht af te leiden. De
sociaaldemokratie, die de in de bewustheid van de arbeidersklasse overgegane revolutionnaire idee is, staat, derhalve, principieel tegenover het Nieuw-Malthusianisme ; maar veroordeelt
geenszins de oogenblikkelijke toepassing van het NieuwMalthusiaansche stelsel door hen die meenen er zich van te
moeten bedienen.
Niet verontrust, dus, door de gedachte dat zij een dieper
ingrijpend en verder strekkend hervormingsmiddel, namelijk
de geheele omwenteling van de bestaande orde, ongebruikt
lieten; en, voor zoover zij zich met de vraag bezighielden,
,
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haar beschouwend als leden en organen van de geprivilegeerde
klasse ; moesten de leiders van den Nieuw-Malthusiaanschen
Bond de praktijk met den meesten ijver ter hand nemen. De
theorie van het Nieuw-Malthusianisme, bovendien, zij konden
er lang en breed over spreken ; maar wie had er iets aan?
De geleerden onder hen mochten zeggen dat zij de bevolkingswet te pakken hadden, en hunne uitvinding prijzen als
de werking van het menschelijk vernuft, dat den prikkel zou
ontnemen aan een natuurwet, waaraan al het levende onderworpen was, en een groot deel van het levende veel ongemak
te wijten had. Maar, nog eens, wie had er iets aan ? Zij konden
gelijk hebben of ongelijk, zonder dat de voordeelen van het
middel om aan de lasten van het onophoudelijk kinderenkrijgen een einde te maken, daarom meer of minder welkom
waren. Hoe voorkomen wij de zwangerschap ? dit was
het referein van het lied, dat het koor der ellendigen al
spoedig aanhief. Indien de spuiten, de sponsen en de kransen
doeltreffend waren, konden de wijsbegeerte en de wetenschap
zoo foutief zijn als zij wilden. Het was den leiders van den
Bond, zeiden wij te voren, niet in de eerste plaats te doen
om op de hersens te werken. De belanghebbende personen
kwamen niet om een levenwekkende leer, maar om een onvruchtbaar makend instrument. Zij vroegen niet in naam van
welke theorie, noch met welke diepere sociale bedoeling men
hen wilde wijden in de kennis van de kunstmatige sterieliteit.
Zij rekenden niet met het algemeene doel, en telden slechts
den bijzonderen uitslag.
Doch dit is slechts één aspekt van de zaak. Wij willen
zeggen, dat de Nieuw-Malthusiaansche theorie in de lotgevallen
van den Bond bewezen is alleen in naam een theorie te zijn.
Het middel van vrijwillige sterieliteit is zoo oud als armoede
en gebrek ; - en nieuw is enkel een met wiskundige zekerheid
en regelmatigheid toenemende moeilijkheid om in de kapitalistische maatschappij als proletariër te leven. Nieuw is de
kracht van dit motief, die in onzen tijd den tegenstand van
de oude bezwaren heeft verbroken. Maar waar zijn hier de
elementen van een nieuwe ekonomische wetenschap? De waar-
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heid dat er niet meer menschen konden leven dan er menschen konden eten ; en dat het beter was niet te hebben
geleefd dan van honger te zijn gestorven ; dit waren onbetwistbare dingen. Vielen eenmaal de oudere moreele voorstellingen weg, en zij waren natuurlijk tegen zulke diepe veranderingen in de werkelijkheid niet bestand, dan bleef er slechts
een technische onwetendheid, een materieele hulpeloosheid
over. Behalve het verder ondermijnen van het verouderd godsdienstig-zedelijke principe, was het eenige wat de bourgeoisie
nog te leeren had, het axioma dat voor twee kinderen de
spoeling iets minder dun kan zijn dan voor zeven. Wij willen
den Heeren Gerritsen c.s. niet het onrecht doen van dit een
onwetenschappelijke stelling te noemen, mits zij op hunne
beurt ons toegeven dat zij geene andere te verkondigen
hadden, noch hebben verkondigd. Het is eene stelling die
tot de rekenkunde behoort en niet tot de ekonomie. Zeer
zeker was ook het andere wat deze heeren onderwezen een
wetenschappelijk iets ; fiziologisch, en wat dies meer zij. Maar,
gelijk de Heer de Bruyn Kops reeds zeide, de staathuishoudkunde had er niet mede te maken. Hoogstens, kunnen wij
zeggen, de huishoudkunde. Maar hierin hadden de huismoeders reeds onderricht genoten van eene strengere meesteres;
en aan hare opleiding mankeerde enkel de cursus van de
vroedvrouw, die tot dusver alleen placht te verschijnen als
het te laat was.
Welnu, wat reeds een theoretische ontleding van de burgerlijke bevolkingsleer toonde, namelijk dat zij als eene wetenschap niet bij machte was het vraagstuk te doorgronden omdat
haar onderzoek belemmerd werd door den engen grens van
het klassebelang ; dit bevestigt de uiterlijke historie van den
Nieuw-Malthusiaanschen Bond. Zoo goed als onmiddellijk na
de oprichting en hiermede, gelooven we, kenmerkt men
zijn aard en wezen het beste werd de Bond een filantropische
vereenib iiab Wil men de burgerlijke maatschappij handhaven, of
weet men niet beter, dan is het raadzaam zoo min mogelijk
te filosofeeren en zoo veel mogelijk te doen. Dan mag het
schijntje filosofie dat men bewaren wil, bestaan in het betoog
.
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dat het eenmaal niet anders kan gaan in deze wereld ; maar
het doen moet zijn een weldadigheidsoefening, zoo onbekrompen als eenigszins kan. Den Nieuw-Malthusiaanschen
Bond, wil men begrijpen wat hij deed en niet deed, wil men
den leiders de eer geven die hun toekomt, vergelijke men bij
het vermaarde Amsterdamsche genootschap Liefdadigheid
naar Vermogen. De heeren van Liefdadigheid naar Vermogen laten in hun verslagen en soms in hun ledenvergaderingen of in voordrachten over het onderwerp, de bewijzen
zien dat zij de armenzorg niet alleen als armverzorgers hebben behandeld, maar ook als geletterde personen. Als personen evenwel, die nimmer in gedachten de palen der kapitalistische instellingen hebben overschreden, noch lust gevoelden het te doen. Sommigen, misschien omdat zij wisten waar
de echte liefdadigheid behoort te eindigen, nl. daar waar het
klassenbelang ophoudt van de bourgeoisie ; anderen, en zoo
men wil, de groote meerderheid, wijl zij geen andere wereld
kenden dan door deze lijnen wordt begrensd. De eenige
wetenschap betreffende de liefdadigheid die het de moeite
waard is te leeren, is dat zij zoo uitgebreid mogelijk moet
zijn en nochtans nooit voldoende kan wezen. Maar hiermede
verstoort de linker- wat de rechterhand wil bouwen. Het is
daarom beter dat met beide handen wordt gegeven. In een
maatschappij waar de armoede de noodzakelijke bestaansvoorwaarde van den rijkdom is, welke liefdadigheidsthëorie kan
men verwachten van de rijken ? Neen, men verschoone ons
van redeneering : de rijken kunnen niet meer doen dan geven;
zij het berekening bij sommigen, goedhartigheid bij anderen;
de theoretische gronden, echter, waarom zij geven zijn onverschillig, omdat de armen alleen de giften kunnen gebruiken,
en waardeloos, omdat de rijken alleen het geven verstaan.
Met dit voorbeeld, nu, is de geschiedenis van den NieuwMalthusiaanschen Bond niet moeilijk te verklaren. In twee
woorden was de geheele leer te zeggen : minder kinderen.
Zoo er nog meer woorden noodig waren, vergelijkenderwijs
meer dan bij de gewone filantropie, dan was dit omdat velen
huiverachtig waren de geboden hulp aantenemen. Inderdaad
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onderscheidt die behoefte aan eenig betoog, de werkzaamheden van deze vereeniging, bij de andere vergeleken. Maar
ook dit klassenorgaan had aan het publiek geene nieuwe
ekonomische waarheden te leeren. Reeds lang was dit de
taak van de klasse der arbeiders. Wat de vermogenden
die van goeden wil waren, konden doen om de nooden van
het stelsel te lenigen zonder het stelsel in zijn grondslagen
aan te tasten, geschiedde in het eene en in het andere geval.
Zooals wij weten heeft het genootschap Liefdadigheid naar
Vermogen zich alleen de verbetering van de praktijk voorgesteld ; en, als namens haar ook theoretisch over armoede en
armenzorg werd gesproken, was dit de liefhebberij of de
eerzucht van partikulieren uit haar midden. De Nieuw-Malthusiaansche Bond, echter, noemde in de statuten als zijn
doel : het verspreiden van kennis aangaande de Wet der be-

volking, hare gevolgen en invloed op de zeden en gewoonten
der menschen. Jaren lang hebben deze woorden hunne plaats
behouden op het papier. Maar, toen na de stille periode
van den Bond de mogelijkheid van nieuwe werkzaamheden
nieuw leven bracht, toen werd de ongepastheid van de omschrijving in het oog loopend. De wijzigingen, voorgesteld
door het bestuur, werden goedgekeurd in de vergadering van
October 1894. Thans luidt het artikel:
Het doel der Vereeniging is:
a. Het verspreiden van kennis omtrent het vraagstuk der
toename van de bevolking en van haren invloed op de stoffelijke en geestelijke gesteldheid der menschen.
b. Het verspreiden van kennis omtrent de wettelijk b evorloo fde middelen waardoor elkeen in staat is, zoowel in zijn
eigen belang, als in dat der maatschappij, de geboorte te
voorkomen van kinderen wier verschijning de kansen op
geluk van het gezin vermindert en voor welke geene vooruitzichten zijn op een menschwaardig bestaan. Men ziet het, de bijvoeging is duidelijk en volledig. Een
volgende stap, die de woorden nog dichter bij de werkelijkheid brengt., zal bestaan in het schrappen van alinea a. Het
is eenmaal het lot van de bourgeoisie, oude idealen prijs te

NIEUW-MALTHUSIANISME. 433
geven. Reeds is het een opmerkenswaardige beleefdheid, en
eene hulde aan de, realiteit, in bedoelde zinsnede het
vroegere Wel te hebben vervangen door vraagstuk. Met
iets zoo onbepaalds als een vraagstuk echter, zal een degelijk
en praktisch genootschap zich niet lang kunnen bezighouden.
Sedert de uitvinding van het pessarium occlusivur toch,
bestaat voor den Bond niets twijfelachtigs meer.

(Slot volgt.)

BOEKBEOORDEELINGEN.
PROZA.
Drogon, door

ARTHUR VAN SCHENDEL.

De fout van Arthur van Schendels wel aardig boekje is,
dat de lezer zich niet goed begrijpt waarom het met Drogon
zoo gaat en niet anders.
Op twee wijzen had deze fout vermeden kunnen worden.
Ten eerste, door psychologische ontleding. Deze zoude echter
niet gepast hebben in een zoo hoog aangelegd werkje als dit.
Ten tweede, door dat de schrijver ons in de diepte in ons
zelven als waarheid had doen gevoelen dat het zóo en niet
anders met hem moest gaan.
Niet dwingt ons de schrijver door heel in de diepte ons
besef aan te doen de onvermijdelijkheid van Drogons lotgeval
te aanvaarden, maar wij berusten in de waarschijnlijkheid van
het verloop der gebeurtenissen, om dat de schrijver het ons
zoo voort-durend, in de logische verbindingen van Drogons
avonturen verzekert.
Drogon is ontzachlijk als ontwerp. Het is de ontzachlijkheid
van het ontwerp, waaraan het werk is bezweken. Blijkbaar
kon de schrijver dit nu nog niet aan.
Drogon is de mensch, die vinden wil den » Ring van Jezus",
dat is : het Goddelijke, en die, door de onveranderbaarheid
zijner eigenschappen, alleen komt tot Zonde en Dood.
Het wezen-lijk tragische is hier dus in behandeling.
De schrijver heeft zijn doen nu in tweeën gesplitst : hij geeft
het, realistische, verhaal van Drogons leven, in een plastiek,
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die door haar helderheid en innigheid nu en dan het daarbij
behoorend sentiment uitademt; èn hij geeft, als zinne-beeld
boven en in over-een-stemming mèt, het realistiesch verhaal,
de legende van een blanken ridder vechtend met een zwarten ridder (den Dood), deze zonder sentiment.
En hij had móéten : deze twee ver-eenigen in een realistiesch-symbolischen gang, ze tot hoog-leven brengend door,
éen-voudig, supra-reëel sentiment.
Niet gelukt als vertegenwoordigers van diep-gevoelde fatale
levensbewegingen zijn ook de bijfiguren Ermgarde en Ursulla.
Niet begrijpen wij, in een schok en een plots diep licht,
waarom Ermgarde aan Drogon toegeeft. Integendeel, vervult
ons deze wending met een oppervlakkige verbazing en een
holle nieuwsgierigheid naar de psychische motieven van dit
gedrag.
Zoo zijn ook de houdingen van Ursulla, waar zij van het
begin af aan Drogon met meewarige en kuische wijsheid gadeslaat, waar zij hem tegenhoudt bij zijn nadering der kemmenade, -- dekoratief niet onaardig, maar blijven zij alleen
uiterlijk, missend het psychiesch leven dat hun symbool-kracht
zou geven.
Het laatste gedeelte van het verhaal, de samenkomst van
Ursulla, Drogon en den toovenaar in 't Bosch, en de drie
woorden aan 't slot, is troebel.
Het eigenlijk filosofiesch-ethiesch thema : de leer van den
toovenaar dat in een daad, die den bedrijver gelukkig maakt,
geen zonde is, en de praktische konsequentie, dat toch zulk
een daad Drogon tot den Dood brengt, — is volkomen onvoldoende verwerkt.
Het idee, waarvan ook ergens hier een ader te zien komt,
dat de menschen, met den inwendigen strijd hunner impulsen,
de figuren zijn, waarmede de Goden tegen elkaar hun schaakspel spelen, -- is allerminst uitgesponnen tot de transcendente
lijnen, die de konkreete menschbeelden aan de Eeuwige Waarheden verbindt, waarvan zij de verschijningsvorm zouden wezen.
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Dit alles is gedacht maar niet doorvoeld, aangegeven maar
niet uitgewerkt.
Gelijk door de afwezigheid van levend innerlijk begrip het
verhaal in het gedeelte van Drogon, Ursulla en den toovenaar in 't bosch, verminderd is tot alleen-archaeologie, zoo
is ook, door het ontbreken van verbeeldingsmacht, het hevige
einde tusschen Drogon en Ermgarde ongetroffen gebleven en
de dialoog daar ontoonbaar zwak.

Het naturalisme wilde, warm en vrij openbloeyend, vlottend
leven. Indien kunstenaars nu een verstrakkingen ✓erplechtiginb
van het leven bestreven, zoo dat, om uitersten te noemen
hun letterkundig werk tot dat andere zich verhoudt gelijk
een geslachtswapen tot eene schilderij van Manet, dan
zal, indien het hun niet gelukt ononderbroken langs den weg
van hun levend gevoel deze uitkomst te bereiken, hun werk
bizonder kil en waardeloos zijn en minder dan tamelijk-goed
impressionisme, --- even als een wáarlijk majestueuze groetbuiging meerder dan een vroolijke handdruk, maar een schijnbaar majestueuze buiging minder dan die zal wezen.
Dit zelfde deed de vertooningen van 1'Oeznvre, als er
alleen werktuigelijk gespeeld werd, beneden middelmatig
realistiesch spel deed blijven.
Een enkele kleine volzin, waarin de, reeds genoemde, doorloopende essentiëele fout van het werk uit komt, is deze,
van blz. 1 r 7, waar de lijfeigenen het kasteel omringen, om
Drogon te lijf te gaan :
» Op dit oogenblik werd het honend rumoer zoo overweldigend, dat het leek of het slot instortte..
Op de door mij gekursiveerde woorden komt het aan.
In dezen volzin wordt realistiesch verhaald. Voor den schr j=
ver is het eigenljke, dat het honend rumoer overweldigend
werd. En om de geweldigheid van liet rumoer duidelijk te
maken, gebruikt hij een aangenomen, spreekwoordelijke ver-
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gelijking. Hij heeft dus, terwijl hij schreef, niet eens persoonlijk
en bizonder, realistiesch, dat rumoer gehoord.
En het had gemóéten z66 : , dat het instorten van het slot
voor den schrijver het eiçenlijke was, dat dit instorten gebeurde,
in symbool, maar dus meer waarlijk dan het zintuigelijk waarneembare gebeuren, dat er parallel meê ging.
Want, in dit begrip, is níet het zintuigelijk waarneembare
de werkelijkheid en het symbool daarvan de afschijn ; maar
het symbool is de werkelijkheid en het zintuiglijk waarneembare is daarvan - een lagere openbaringsvorm.
Het parallelle geschieden, zoo als dat realistiesch gezien zou
worden, moet niet vermeld worden. Want het is niet om een
verhaal, maar om sentiment te doen. Door het symbool ontvangt de lezer de essentie van het sentiment, dat de realistische
mededeeling hem zoude hebben gegeven.

Ware, in-tusschen, de Heer Arthur Van Schendel niet een
ernstig kunstenaar, wiens eerste werk te leeren kennen dus
een dubbel genoegen is, eene aanroering der vraagstukken
die den kern dezer hooge kunst raken, zou door de verschijning van zijn boekje niet zoo goed worden verklaard.
Maar deze auteur heeft talent, een helder werkende verbeelding, wier voorstellingen te volgen als voorbij-trekkende
kleurige prenten, een ochtend fraai schakeert gelijk een rijtoer
door stil afwisselend landschap.
Het geheim der eigen-aardige deugdelijkheid van dit
schrijven is, meen ik, dat de auteur zich tot, laat ik zeggen,
in zijn gewoon dagelijksch gemijmer toe, heeft vergemeenzaamd
met die wereld van lang geleden, en dus met een naïve vertrouwelijkheid en met hedendaagsche uitdrukkingen daarvan
vertelt, als had hij dat alles zoo even zelf aanschouwd.
Een enkele maal maar slaat de leukheid en prettig ondeftige
levendigheid over in wat burgerlijk-zeurderige jovialiteit. Bij
voorbeeld:
»De goedmoedige, grijze kapelaan zat genoegelijk in
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zijn breeden armstoel bedaardjes te praten en voelde
zich heel en al een familielid". i)
Pas op, zou ik zeggen, vriend, wij moeten niet in de labberlottige huiselijke historische-novelle belanden.
Maar Amalric dan, markgraaf van Sinte-Bertijn, is door
Koning Lodewijk opgeroepen om met zijn baronnen en krijgsdienaren op te trekken naar het Heilige-Land. Zijn vrouw
Ermgarde, hun kind, en zijn zuster Ursulla, laat hij onder de
bescherming van zijn broeder Drogon achter.
Luistert nu eens naar dit over den uittocht:
»Zachtjes maakte Amalric zich uit de omarming los,
besteeg fierlijk zijn met een purperen schabrak bekleeden
strijdhengst en gaf het sein. Alzijds weêrklonken nu de
horens, de troepen zetten zich in beweging, ordeloos en
met veel geroep, met veel adieus en wapengekletter.
De vrouwen, jammerend en innig verliefd, geleidden
nog een eind weegs hunne mannen, die vrool jk vloekten.
. . . . De lentewind speelde met de honderde kleurige
lansvaantjes, de spiegelblanke helmen en beukelaars vlamden van blond licht. En gelijk de bewegingen der krijgslieden en hunne vaarwelwuivingen allengs in het verschiet
onduidelijker te onderscheiden werden, zoo luidden ook

zachter en zachter in de zoete lentelucht de galmen uit
het klooster heen. 2)
Verder lezen wij van Casimir, Amalrics vader, dat die zoo
zeer vervuld was van Liduïne's ernstige lieftallib heil, dat hij
haar tot vrouw koos 3).
En van Drogon in zijn jeugd:
»Zoo doolde hij steeds in eenzaamheid en dacht aan
de liefste, geheimzinnigste dingen : de zilverblonde haren
van zin zusje, de liedjes die zin moeder 's avonds zong,
de vogels in de lucht en het donker land van overzee
i) Blz. i6.
2) Blz. i8. Ik kursiveer liet belangrijkste.
3) Blz. 20
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waar Satan woonde; en hij verwonderde zich er over dat
hij veel meer van de ,nenschen, de gemeenen en huislieden, hield als hij niet bij ze was i ).
Het goede hiervan is dat met gracelijken eenvoud als vanzelf-sprekend wordt aangenomen, dat de zusjesharen en de
moederliedjes geheimzinnige dingen zijn.
Zusjesharen en moederliedjes zijn namelijk geheimzinnige
dingen om dat zij de innige liefheid voor het oog en het oor
zijn, als zachte lichtjes vlak bij in de levensdonkerte, en welke
heldere teederheid innerlijk schijnen doen met stralen, die uit
groot licht ver buiten het leven lijken verdwaald.
De uitdrukking »pleizierige nieuwigheid" 2) om ingenomenheid met iets te verklaren lijkt mij te nieuwerwetsch-gemeenzaam, niet inhoudend, zoo als elders in dit werk, de vermenging van hedene natuurlijkheid mèt het gevoel zoo als de lieden
dat in dien tijd zelf hadden, niet algemeen-menschelijk-natuurlijk
dus, maar alleen speciaal-hedendaagsch-precies.
Goed, koncies, is weêr : »hij speelde zorgzaam met zijn
petekindje" en mooi de geheele beschrijving van dat spelen
van Drogon met het kind bij de beek 3). Gezien met de
heldere kuische blijheid van een ouderen-broeder-oog, gezien
van opene gemoedszomer uit.
Een afzonderlijk bestand-deel in de kunst van den Heer
Van Schendel is het komieke, dat een enkele maal voorkomt:
» De monniken wreven zich de handen, lachten tot elkander

niet kleine toegenepen oogjes" 4).
En, als Drogon, de ontzettende misdadiger, zijn schuld komt
belijden
» .. nam [de geestelijke] zoodanig plaats, dat er een
zware eikenhouten tafel tusschen hen stond" 5).
i) Blz. 22.
2) Blz. 24.
3) Blz. 25.
4) Blz, 29.
5) Blz. 97.
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Dit zijn, vooral het eerste, wel haaltjes van juiste opmerking
en kort gezegd ; hierin is ook wel het echte vroom-grappige,
de klooster-scherts ; en de achterklank van deze scherts is de
goedaardigheid van Onze-Lieve-Heertje-die-alles-zoo-zwaar-nietopneemt, dus is zij de blanke opgeruimdheid der deugdzamen,
de lach van de blij-zékeren, misschien; maar toch is zij ontspanning in den verhaalgang en gevaarlijk als de poort tot
de levens-slacht-plaats der Ironie.
In dit aardige zinnetje:
»De ridders en hunne dames in vlottende gewaden,
gezeten op sierlijk en statig stappende pronkers, hadden
glanzende oogen en vroolijk gepraat" i),
is ook niet strenge ernst ; maar vroolijkheid, een iets liefs plots
begrijpende of Feest-verrukking benaderende lach, is niet
Ironie.
Scherp en doorschijnend als kerkvensterglas:
»De blauwe leien op het nonnenkonvent, schuins door
de maan bestraald, glinsterden als de schubben van een
visch" 2).
» De zwaarden werden geheven, vielen met kracht dat
de vonken spatten uit het staal, de juweelen sprongen
uit den gulden helm .... De vogels gewenden zich aan
het geluid der houwen, nestelden zich weder en kwetterden vroolijk" 3).
Van gezang in het nonnenkonvent:
» .... dan hief een zuivere sopraan een tweede aan,

vierend en droevig als bleeke zonnestralen door tranen
gezien" 4).
Waar niet alleen het vermogen van te zien bespeurbaar is
maar ook dat van het sentiment eenigszins, is de plaats van
i) Blz. 33.
2) Blz. 42.
3) Blz. 45.
4) Blz. 47.
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Drogon's eersten nachtelijken gang naar de vertrekken van zijn
broeders gemalin:
» In de donkere huisgang voelde hij twee dunne armen
teeder om zijn hals glijden : hij herkende zijne zuster, die,
doodsbleek, hem smeekend aanzag in angst. Het lag
hem op de tong te vragen wat zij wilde, maar fel schoot
hem de gedachte in het hoofd dat hij voor de deur stond
der kemmenade ..
»En ruw rukte hij zich los, liep naar de torentrap,
sprong overhaast de rondgaande treden op en wierp zoo
hard de deur van zijn cel achter zich dicht, dat de
verwulven van den ridderhal beneden zwaarmoedig het
geluid herhaalden, Ursulla, in duister staande, de oogen
sloot en bad." 1).
Een zien met de zelfde reine . warmte als in het spelen van
Drogon met het kind, is in Drogon wandelend door den tuin
met Ermgarde ;
» Hij zweeg en zag haar zijdelings aan ; zij liep met
gebogen hoofd of zij nog luisterde naar zijn harde stem.
Eenige zijdeachtige blonde lokjes, gesponnen goud,
waren uit haar mutsje geglipt en beschaduwden lichtjens
de blankheid van heur hals, die donzig als een perzik
was." 2).
Goed ook:
» Toen keek zij hem recht in 't gelaat met oogen
waarvan de glinstering deed denken aan het pleizier dat
op een feest de gasten vervult." 3).
Opmerkelijk is, dat alle gesprekken, ja, alle gesproken
woorden zonder uitzondering, slecht zijn, het gesprek tusschen
Drogon en den geestelijke, wien hij zijn zonden komt biechten,
zelfs storend lachwekkend:
»Maar zou de Paus mijn leed begrijpen ?"
i) Blz. 61-62.
2) Blz. 70.
3) Blz. So.
29
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»Elk sterfeling is zwak en als gij hem biecht dat gij
door toorn vervoerd een moord hebt begaan ..."
»Daar spreek ik niet van, die man verdiende den dood.
Ik meen mijn andere zonde."
»Welke andere, mijn zoon ?"
»Het overspel met mijn broeders vrouw
dat weet
gij toch ?"
» Hebt gij ? ... Ai, dat is erger dan ik dacht I ... Ik
heb deernis met u. Ga in vrede, ga in vertrouwen,
vertel den Paus uwe bezwaarnis, want buiten den Paus
kan niemand u redden. Ja, ja, zeker, het is erger dan
ik dacht, bloedschande 1" i.)
Zoo in den toon dus, alsof hij zeide tot den klooster-kok:
»Ja, ja, zeker, het is erger dan ik dacht, is de kat met een
visch op den loop gegaan l"
Daar de gesprekken naar niets lijken, wel te verstaan:
noch naar gestyliseerde noch naar realistische, is moeilijk
te ontdekken wat de schrijver bestreefd en waarom hij gefaald heeft.
Maar nu ik aan 't einde van mijn kenschets ben, wil ik
ons alleen nog maar gelukwenschen, dat er weêr iemant is
gekomen, die zich, zoo al nog geen dichter of wijsgeer of
fameus dramatist, toch een lieve landschap-bekijker en
schilder-met-woorden heeft betoond.
10

December 1896. L. VAN DEYSSEL.

i) Blz. 99.

Bouwstoffen voor de Geschiedenis van de Levensverzekeringen en Lijfrenten in Nederland, bijeengebracht
en bewerkt door de Directie van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam 18 97.

Als de heeren achter Berlage's edelsten gevelwand voortgaan met de daden ter aanprijzing van hun instelling tevens
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daden van kunst en intellekt te doen zijn, dan moet ik toegeven dat ook in een tijdschrift dat tot taak heeft kunst en
intellekt voor te staan, een woord over hen niet is misplaatst.
Het zegt toch al veel voor de kracht en eerbiedwaardigheid
van een kunst en een beschaving, als zij kooplieden en handelaars dwingt ook hun anders enkel 'belangzuchtigen reklamearbeid schoon en beschaafd te maken, dan vooral als
die reklames niet in de luchtige vergankelijkheid van losse
plakbladen, maar in de blijvender van architektuur, beeldhouw- en schilderkunst en de kwartijnen van historische wetenschap bestaan. Het zegt veel als die koopman, die handelaar
door kunst en beschaving er toe gedwóngen wordt, het zegt
allermeest als het blijkt dat hij met meer dan bereidwilligheid
zich er toe dwingen laat.
Indien het gerucht waarheid spreekt, zullen portaal en trappenhuis van het gebouw op het Damrak door dien idëeelsten
muurbeschilderaar en glasbrander, Antoon Derkinderen, toepasselijk worden opgeluisterd. De vorstelijkheid van nobele idee
en kleurenpraal zullen op de stijlvolle trappen den bezoeker
begeleiden niet naar kerk of kunst-tempel, maar naar kantoor en vergaderzaal, waar kultus en schoonheid in berekeningen worden geopenbaard.
En als derde daad na huis-bouw en wandversiering komt
dan dit boekdeel, met vak-geschiedenis en historische bescheiden, dat werkelijk, evenals voor de kunst de beide vorige,
voor de wetenschap van de geschiedenis iets beduidt.
Wonderlijk, hoe de moderne beschaving het daaglijksch leven
van de nuchtersten omhoog draagt naar geestelijke aanschouwingen. Van drukkers of andere handwerkers, die door hun arbeid
aan kunst en letteren meer verwant zijn, spreek ik niet ; maar
hebt ge ooit gehoord, dat de meest cijferlustigen van alle
kooplieden, de lieden die leven van tabellen, statistieken en
sterfte-tafels, er op belust werden de geschiedenis van hun
vak te schrijven, hun vak te eeren door het uitdijen en zuiveren van zijn geslachtslijst, ja nog meer, er hun trots in
stelden aan te toonen dat het van ouder tot ouder gegroeid
is op vaderlandschen stam?
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Welk een verandering sinds dien tijd toen de adellijke
geslachten alleen de schoone kasteelen bouwden, alléén prat
gingen op de lengte van hun geslachts-tafels en de talrijkheid
van de kwartieren op hun blazoen. De maatschappijen van
geld en zaken beginnen te voelen voor die schoonheid en
eerbiedwaardigheid. Zij voelen zich staan in een wereld van
menschen die bij hun zaken-doen ook iets anders verlangen
dan het broodnuchtere zij voelen zich vergezelschapt door
maatschappijen in het buitenland, waartegenover zij bogen
willen op de oudheid en heerlijkheid van hun geslacht. Dit is
toch al iets meer dan het Amerikaansche denkbeeld van de
haute finance, die zich eigen genietingen als die van den burgerlijken rijkaard, eigen plebejische grootheid, geld-vorstelijk,
als het heerschen over vorsten en staatslieden voorstelt : hier
zijn de genietingen van kunst, het aanzien van een ingeborene
afstamming naar den geest.
Het is ook zoo, schijnt het, dat dit de aangewezen bestreving
van een vak moest zijn, dat met de opkomst van de nieuwere
wetenschap opgekomen, door kennis en intellekt alleen iets
worden kon ; en dat, onvergankelijk teeken, Johan de Witt,
den beschermer van Spinoza, tot beschermheer en voorvader heeft.
Niet gemeen was de gedachte van een direktie, die haar
agenten nevens zaakrijke instrukties, historische mededeelingen
overlei, als de adelbrieven waarop elk van hen verzocht werd
een weinig fier te zijn. Niet gemeen was het uit de archieven de bewijzen te lichten van een oudere afstamming dan
waarop het vak in het buitenland zich verheft.
Mij dunkt, wij, die kunst en geest willen, ook in het dagelijksch en maatschappelijk leven van den tijdgenoot, hebben
reden tot toejuiching. Tusschen hen en dit leven, in een
van zijn nuchterste verschijningen, is hier tenminste een
onloochenbaar verband gelegd.
A. V.
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DE ENGELSCHE POSTWAGEN
VAN

THOMAS DE QUINCEY.

INLEIDING DOOR ALBERT VERWEY.

I.
De Quincey's Postwagen, waarvan ik u, lezer, in dit en
het volgende nummer van dit Tijdschrift een vertaling wensch
voor te leggen, vertoont van dien schrijver juist al zulke eigenschappen, als ons, Nederlanders van middelbaren leeftijd, óf
koud laten, óf min of meer hinderlijk zijn. Ja, wat erger is,
het geheel van die eigenschappen stelt een ons niet onbekend karakter saam, de type van een ons niet sympathieke
mensche-soort, waartoe ik, na lezing van bijna al wat De
Quincey geschreven heeft, kan verzekeren dat hij ontwijfelbaar behoort. Het is het beeld van den na 1815 op zijn
overmacht, nijverheid en wereldrijk pratten Engelschman;
eilander ; dweper met de Engelsche Staatskerk en de roeping
van het Bijbelgenootschap ; daarbij theoloog ; scholar, in den
zin van geleerde zoowel als dialekticus ; letterkundige in dien
van kenner van in- en uitheemsche literaturen ; en overal en
altijd vriend van die eigenaardig-Engelsche humoristischheid,
die een lach opslaat om dat grove of belachelijke dat men
zelf, ongebeden, uit de kontrasteering van het ernstige en
edele met het lichtvaardige en lage heeft doen ontstaan.
En denk niet dat van deze De Quincey's persoonlijkheid maar
op een enkele, een minderwaardige plaats misschien van zijn
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geschriften blijken, of hij zelf een in die soort vergelijkenderwijs
onschuldig exemplaar zou zijn. Integendeel. Onder een of
meer van haar trekken vertoont die persoonlijkheid zich in
elk van zijn opstellen ; en in het hierachter vertaalde, als het
meest volkomene wat hij geschreven heeft, vertoont ze zich
onder allemaal. En onschuldig ? Ik zou geen reden hebben
hem te prijzen en zeker zijn werk niet vertaald hebben, indien
hij dat wat hij was, niet met buitena ewonen hartstocht was
geweest.
Wilt gij u bewust maken hoezeer hij een handhaver was
van de aan personen en leeringen gebonden zuiverheid van
het Christendom, zie dan hoe hij het bestaan loochent van
de Essenen als een sekte bij wie later christelijk-genoemde
zedeleer en mysteriën voor Christus aanwezig zouden zijn
geweest. Er blijkt meteen zijn dialektische fijnheid uit.
Essenisme, zegt hij, zou zijn Christendom voor Christus, en
bijgevolg zonder Christus. En hij twijfelt geen oogenblik of
het vraagpunt is hiermee ad absurdurn gevoerd. Wilt ge
zien hoe hij zich, nationaal en godsdienstig, de taak voorstelde
van Engeland, lees dat aantal plaatsen waar hij het in Europa
de verdediging van Christus en Christelijke beschaving tegen
den antichrist van de fransche omwenteling, in Britsch-Indië
de bekeering van de Aziaten tot opgaaf geeft. Ook het hier
vertaalde opstel begrijpt ge er beter door. Waterloo en herwonnen Christenheid 1 is er de ons schokkende kreet waarmee
in zijn droomen de heilbode uitgaat tot alle volken. Wij
naderen in deze geestdrift iets dat u De Quincey schooner
en mijn bewondering voor zijn werk begrijpelijker begint te
maken. Maar terug liever : ik heb het nog over die ons
niet sympathieke persoonlijkheid. Engelsch-christelijk, engelschzedelijk, engelsch-nationaal in den felsten graad was hij, die
zeer zeker het ploertigste van alle opstellen over Göthe's
heidenschen Wilhelm Meister geschreven heeft ; die van
Shelley gruwde zoodat hij niet meer dan talent erkennen
kon in een werk, onsterfelijk als zijn Prometheus ; die Keats,
vlak na zijn dood, niet vergeven kon dat hij de traditie van
het klassicistische engelsch in zijn verzen had miskend. Van
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een in Oxford geschoolden geleerde is dan ook het stramien
van zijn theologische, geleerde, dialektische proza ; letterkundig meer dan natuurlijk de verwerving en ordening
van kundigheden, die hij uit oude en nieuwe geschiedenis,
uit oude, maar ook nieuwe, duitsche, letterkunde naar Engeland overbracht ; -- liet stramien, maar straks noem ik het
andere. Ook de humor, die belachelijk-makende kompositie
van onderdeelen, die soms een heel opstel heeft volgeweven,
is misschien maar stramien, de geërfde geestesvorm waarin
die grootste prozaïst van het nieuwere Engeland, de bloemen
van zijn leven gevlochten heeft, bloemen waarvan men altijd
voelen zal dat zij uit een bloedend hart onder de stralen van
een hemelsch brein zijn ontbloeid.
Er stroomt uit De Quincey een dadeljkheid van leven, die
onmiddelijk voelbaar maakt dat, hij mag hooren tot welke,
ook de meest vergankelijke, mensche-soort, hij de gratie in
zich gevonden heeft van die soort en onsterfelijk te zijn.
Niet waar, het is niet de vraag van een soort te zijn en zich
niet anders te voelen dan als een van die soort. Maar van
een soort te zijn en bovendien of nochtans zulk een onsterfelijk leven in zich te voelen dat in u de geheele soort onsterfelijk wordt, dat is de vraag die door elken waarlijk scheppenden kunstenaar, van wat geboorte, aanleg of opvoeding
hij zijn moge, bevredigend moet worden opgelost.
In de eerste plaats dus : indien ik gezegd heb : De Quincey
behoort tot een ons onsympathieke soort, ik wil daarmee
niet gezegd hebben dat er iets onsympathieks is in hemzelf.
De man die werkelijk naief zullen zijn kommercieeler
tijdgenooten hem genoemd hebben, in het Christendom
den alle tijden verdurenden heilstaat zag waar de strijdende
volken verlangend naar reikten of weerbarstig tegen schreeuwden, maar die als onzichtbaar in de hemelen levend, onweerstaanbaar zich uitbreidde op de aarde, die heeft de zending
onder de Heidenen en de vesting-burcht van de Hoog-Kerk
met verheerlijkter oogen aangezien dan zij die er de baantjes
en de prebenden, en de katoentjes voor de inlanders, nuchter
bij in het oog hielden. Iets groots is er en een ideëele
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natuurlijkheid in zijn kinderlijke verklaring dat hij voor twee
dingen dankbaar is, nl. dat hij zijn jeugd in een eenzame
natuur had doorgebracht, en als lid van een reine, heilige,
heerlijke kerk. Ook daarvoor, zegt hij, dat hij in Engeland
geboren was. En zoo is het dat de oorlogen van Engeland
tegen Napoleon, waarvan hijzelf op den postwagen de tijdingen
door het land bracht, zich in zijn oog idealizeerden tot heiliger
en heldhaftiger kruistochten dan die om Christus' in vergelijking met zoo groote belangen, onbelangrijke Graf. Theoloog
was hij, zei ik. Sprak het niet vanzelf dat dit kind met
zijn idee van heiligheid in de wereldsche zonde geen
poëzie en geen proza onvergankelijker achtte dan die van
Milton, den theoloog, en zijn tijdgenooten van de Hoog-Kerk,
die een burcht van heiligheid hoog boven de losbandigste
eeuw hadden gebouwd ? Geleerde maar weet ge dat hij
vond dat weten zoo weinig was ? Maar de pool te zijn die
het verscheidene van alle wereldeinden aantrekt, die de
vonken eruit loslokt die tot stralen en brand schieten, en
uit dien brand te spreken als uit zijn mensche-ziel het wonderlijke dat men weet. Geleerdheid en dialektiek dienden hem
slechts daartoe : het uitstorten van leven. Tot uitstorten van
leven ook en tot niets anders die humor die als het lekken
van weerschijnlichten glimlacht om de duisterheden van elke,
vondst in zijn hartstochtelijk verhaal.
Ik dacht soms zoo : dat er enkele geesten zijn, de groote
nooit verflauwende dichters, die altijd in den hartstocht van
hun liefde, hun bewondering, de wereld als één zien en die
eenheid lofzingen. Maar meer zijn er wier geest alleen somtijds door de héérlijkste openbaringen van het leven buiten
hen wordt getrokken tot de rust van die aanschouwing, terwijl het kleinere hem loslaat en doet schommelen en heen
en weergaan naar de verschillende kanten van elk enkelding,
waarvan hij de tegenstrijdige indrukken in zich bewaart. Voor
wien zal de pijn van die strijdende indrukken scherper zijn
dan voor hem die soms in verrukking of bekoring de harmonische eenheid van het heelal heeft gevoeld 1 Hij verlangt
aldoor naar die eenigheid, hij lijdt aldoor onder die botsingen;

DE ENGELSCHE POSTWAGEN.

5

uit dat leed dat onontkoombaar omdat het een deel van zijn
wezen is, ontstaat zijn spottende vloek, zijn spijtige lach, zijn
glimlach en zijn weemoed als hij teerder is, de humor in éen
woord, waaraan hij zich verslaaft.
De humor bij De Quincey is een symptoom. Laat u niet
erdoor afschrikken. Hij is meer en beminnelijker dan een
humoristisch schrijver. Hij is, wat hij gezegd heeft van zichzelf dat hij is in zijn jeugdverhaal: een kind dat in 't donker schreit.
II.
Ik zou niet het recht • hebben De Quincey's humor belangrijker te doen voorkomen dan die van anderen, als de
gemoedstoestand waar ik die belangrijkheid uit afleid, uit zijn
werk niet bleek. Er zijn, in Engeland en elders, zooveel
humoristische schrijvers. Ook bij hen mag het zijn dat die
pijn om het dis-harmonische uit onbevredigd verlangen naar
het wel-harmonische ontstaan is. Maar indien dit zoo is, het
is zeker dat er in hun werk niets van blijkt. Zij hebben, toen
hun verlangen naar schoonheid, misschien maar eens gevoeld
in een maanschijn-vlaag op een zoelen avond, te zwak bleek
voor verwerklijking, zich bij het feit van de tegenstrijdigheid
van hun indrukken neergelegd, zich ermee getroost, zich ermee
vermaakt, zich er aan vergaapt ten slotte, toen de grove
bende van hun- bewonderaars brulde dat het prachtig was.
Bij hen zijn de grofheid en lachwekkendheid alleen over,
zonder de aandoening waar ze uit zijn ontstaan. Hoe anders
is dit bij De Quincey. Dadelijkheid van leven, zei ik, is de
indruk die al zijn proza geeft. Dadelijk ook, en van zijn
jeugd tot zijn grijsheid, is in zijn werk de uitstorting van de
gedachte, die de idee van zijn leven is geweest. Is het noodig
dat ik hierbij opmerk dat die geen andere was dan het ver-

langen naar de schoonheid van Non jetio d?
-

De Quincey begint het verhaal van zijn leven in zijn
Autobiographische Schetsen met de betuiging dat hij zijn zesde
jaar sloot, na den dood van een drie jaar oudere zuster, met
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de zekerheid dat het leven voor hem geëindigd was. Het
leven ? Zag ik dan Rome al ? Las ik Milton ? Hoorde ik
Mozart ? o Neen, maar de vrede, de rust, het wonen
in een middelpunt van veiligheid, al wat eigen is aan de alle
begrip te boven gaande liefde -- die konden niet terugkomen. En daar zegt hij dat pijnlijkste woord, dat de
bliksem van waarheid over zijn heele verdere leven is : Raptures there might be in arrear; but raptures are modes of
troubled pleasure.
Men weet dat De Quincey jeugd-kracht en geestes-vrede,
maar vooral schoone droomen die hem zijn jeugd weerspiegelden, levenslang in de invloeden van den opium heeft gezocht. De Confessions of an Opiun-eater is misschien het
eenige van zijn werken dat op het vasteland is verspreid.
Baudelaire vertaalde het in uittreksel. Hem boeide het middel
tot kunstmatige verrukkingen. Les Paradis artifcciels heette
het boek waar die bewerking een deel van werd. De vizioenen
gaf hij, zooals graag ook De Quincey deed, als voorbeelden
van opiumdroomen ; zoo ook een gedeelte van dat boek met
dien jammernaam : Sus de Profundis, waarvan het hierachter vertaalde het grootste afgewerkte opstel is. Maar wat
lijkt mij het middel onbelangrijk bij de aandoening. De
Quincey zelf doet het voorkomen alsof hij enkel tot het verminderen van maagpijnen opium is gaan innemen. Dat was
dan de aanleiding. Maar de oorzaak was veel gewichtiger.
De oorzaak was zijn verlangen naar die jeugd-schoonheid.
Dat kon zich niet verwerklijken bij hem, den pijnlijk lijdende
aan de schrijnendste tegenstrijdigheid, dan onder een ongewonen
stimulus. De natuur, de gezonde beweging is de stimulus
die de mensch noodig heeft. Ik zeg het meê, maar spreek
hem vrij. Want die nam hij ook. Maar dien stimulus eens
aangenomen, met behulp ervan eenmaal gekomen tot de gewenschte verwerklijking, is het middel het minst, de uitslag
het meest.
Den lijder aan de schrijnende tegenstrijdigheid van indrukken, den verlanger naar de schoonheid die hij in zijn jeugd
gezien heeft als de verheerlijkende eenheid in de strijdende
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verschijnselen, den verwerklijker van die eenheid in de schoonheid van uit de meest verscheiden elementen gevormde
vizioenen, ziedaar den De Quincey, die u uit het hierachter
volgende opstel zal te gemoet treden, neen meer: die zichzelf
in dat zijn meest komplete opstel volkomen voor u heeft
afgebeeld.
III.
Hoe zeer geeft dit opstel dien De Quincey
Maar
mag ik hier even doen opmerken hoezeer dit proza en deze
gemoedsaard ook nog zijn van onzen tijd. De gemoedsaard
die van den mensch die niet van nature, niet na zijn jeugd
komt tot de harmonieën van schoone scheppingen, die daarentegen de twee zijden waarneemt die zich vertoonen aan alle,
ook de edelste verschijnselen. Het proza, dat van het Intellekt, het fijne, onderscheidende, kontrasteerende, maar ook
van, juist om die twee-heid koortsiger gespannen hartstocht
en bewondering. Ik denk eraan omdat ik in een vorig nummer
van dit tijdschrift eens een vertaling van ik geloof het beste
opstel van Barrès gegeven heb, Barrès, die, voor het eerst
na Zola, weer een tot nog toe onovertroffen geestelijk proza
van bewondering en hartstocht schreef. Daarin is Barrès een
tweede maar een veel minder diepe en spontane De Quincey,
dat hij alle helderziendheid, alle kennis en leeringen, ook in
hun schoonst-gebouwde systemen alle waarde ontzegde dan
die van de erin belichaamde aandoening. Dit zijn de Verstanden die zoo verstandig zijn, dat zij de éenige waarde
beseffen van het Dichterschap. Beiden hebben zij de vreugd
nieuw leven te storten in een proza, dat zonder hen spoedig
koud en vaal zou zijn. Beiden hebben zij de smart nooit te
kunnen stijgen tot die vanzelfsche verbeeldingen waarvan zij
de heerlijkheid hebben mogen zien. Welk een liefde beeft
er in Barrès' genegenheid voor Da Vinci, den man die van
alles de twee zijden zag en toch steeg tot harmonische tezaamstelling. Wat een vereering koortst en schreit er in zijn hulde
aan Michel Angelo, den schepper die de Eenheid greep boven
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de gespleten aarde en een wereld van vrede en almacht
schiep voor zichzelf. Dit is het tragische dat ook De Quincey
heeft, en hoe zeer wat ik daareven zeggen wou hoe
zeer geeft dit opstel dien De Quincey weer.
Het is óok een verschil tusschen dit proza en het Zolaïstische, dat daarin de Eenheid zoo dikwijls in een geheel van
verschijnselen buiten ons moet gezocht worden, terwijl hier
de eenheid uit het intellekt, neen uit den hartstocht, uit de
persoonlijkheid zelf ontspringt. Een roman van Zola is een
stuk door hem geziene werklijkheid, een stuk van Barrès, van
De Quincey is een dadelijk beeld van hun persoon. Dat
beduidt dat zulk een opstel een meer dadelijke afbeelding
van een mensch is, naar zijn geest zooals die algemeen en
blijvend, naar zijn aandoening zooals die bizonder en voorbijgaand is. Dat beduidt een veel grooter geestes- en gevoelsstruktuur, geestelijke kompositie en architektuur, gevoelsweergave in rhythme en geluid. Dat wat men scheppen
noemt, en wat meer dan iets anders den mensch als het beeld
van de Schepping onderscheidt.
Zoó, bedoel ik, is De Quincey in dit alles overtreffende
opstel, de schepper van zichzelf geweest.
Idëeeler naturen spelen met hun ironie in de waarheden
geachte meeningen, in de heilig geheeten stelsels, in de algemeene zeden en gevoelingen. De Quincey heeft dit gemeen
met al zijn landgenooten dat de zijne om voorwerpen speelt.
De heele engelsche literatuur trouwens onderscheidt zich
daardoor van de fransche, dat zij van konkrete dingen leeft
en niet van abstrakte denkbeelden. De Quincey zelf was een
vriend en medestander van Wordsworth en Coleridge, die
dichter-wijsgeeren die in kunst en bespiegeling weer van de
natuurlijke aandoening en de natuurlijke dingen wenschten
uittegaan. Zooals zij natuurlijke schoonheid en wijsheid in
vers en proza bewerkten, nam hij zichzelf met zijn éénen
hartstocht tot voorwerp daardoor naderstaand aan den in
zichzelf duikenden Coleridge dan aan den overal om zich
beminnenden Wordsworth en zich met dien éenen hartstocht, maar zooals hij verscheen midden door zijn engelsche
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eigenaardigheden en de duizenden bizonderheden van zijn
engelsche leven, beeldde hij in zijn opstellen uit. Wat Ironie
heet in het abstrakte, heet Humor in het konkrete geestesspel.
En wat enkel geestes-spel blijft, al wordt het nog zoo aandoenlijk, in het ironische, geeft in het humoristische aan de
verbeelding volte van voorwerpen waar die aandoening in leeft.
Dit is van De Quincey's humoristischen arbeid dan het
opmerklijke, dat de humor altijd dient tot meedeeling, verlichting en begrenzing van de duizenden kleinigheden waardoor de hartstochtelijke vaart van zijn hoófdverhaal zich beweegt.
Men merkt al: men kan De Quincey's humor, en vooral
niet in het opstel dat ik straks volgen laat, onmogelijk beoordeelen op zichzelf. Hier tenminste, beweegt zij zich niet
dan langs de bijzaken. In de schemering vonkelend van het
groote licht waarmee de Postwagen door 't donker stormt.
Zijn de humoristische kwinkslagen laaggeboren kaboutertjes,
denkt erom dat gij menig noodzakelijk onderdeel in het voortrijden niet zoudt gezien hebben als hun lantarentje het niet
had verlicht.
Ik spreek hier niet van de algemeene aangrijpendheid die
ik zei dat dien humor eigen is. Die voelt men eerst in het
kontrast tusschen den humor van den aanhef en de verrukkingskoorts van het slot-vizioen. Maar al voelt men die later
pas: in het kontrast tusschen die beide ligt niet minder de
ziel van De Quincey en de uitwerking van zijn verhaal.
IV.
In het eerste gedeelte mag de Humor, in het derde het
Vizioen zich ontwikkelen. Ertusschen-in vertoont het tweede
een hevige Aandoening, opgewekt door een werkelijkheid
(onder den invloed van laudanum), en die later als ontroerende
faktor zich weer in het droom-vizioen openbaart.
Zoo aan elkaar geschakeld geeft het opstel het dadelijk
beeld van De Quincey's gedachte. De strijd van het kleine
leven, die door den humor alleen verlicht wordt met een
glimp van troosting, die door een hevige aandoening alleen
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kan éen-worden in een essens van lijden, maar die door die
aandoening heen herschapen, verheerlijkt en dus overwonnen
wordt in het verzoenend vizioen.
Alleen in de eerste helft van het eerste deel is het héél
kleine leven, het leven dat hij klein ziet, maar dat zich groot
dunkt, dat daarom voor den mensch niet onbelangrijk is
omdat het hem altijd begeleidt, omdat het zelfs hem stemmingen geeft en bekoorlijke oogenblikken en hoopvolle vergezichten op den heerlijken droom, dat hij soms zelfs ernstig
leeft omdat hij een klein mensch is en omdat hij niet enkel
de groote Idee, maar de Idee in een gedrang van kleine
gedachten heeft ; — het leven, zooals het zich bij hem groepeert
om den postwagen, voor hij nog in vaart is, den Postwagen,
de instelling van den edelachtbaren Palmer, parlements•lid, , o
zeker en zoo groot als Galileo die ook die brandende, snelle,
stipte rijders, de manen van Jupiter immers uitvond ; grooter
dan Galileo zelfs die toch immers niet, als de heer Palmer,
een hertogsdochter heeft getrouwd. Hoort ge de ironische
vonk krampachtig knetteren door dit blinkende humorspel?
De machine is geladen en nog is er geen onweerswolk die
de roode en blauwe elektrische vlammen stroomend tot zich
trekt. Zij spelen door gebrek aan aantrekking. Het kleine
leven is hun nog te klein. Zij spelen om den postwagen die
nog niet zijn vaart heeft, die stilstaat voor de herbergen waar
de deftige binnen-passagiers en de plebejische buiten-op reizigers
maaltijden, dié in de eetzaal en déze in de keuken, spelen
om de gesprekken en voóroordeelen van reizigers : burgers en
buitenlui. Als kleurige pluimen sproeien ze saam tot schertsende verhaaltjes, bekoorlijke sprookjes, --- als vriendelijke
slangen slingeren ze zich om sentimenteele vrijerijen bij een
kruispunt waar de brieven worden ingewacht, en verlichten
zelfs rooskleurig het ochtendbosch vol reeën en rozen waar
gemakkelijk de diligence door rolt. En de droom van den
fantazeerenden reiziger speelt rooskleurig en humoristisch
erboven heen.
Maar de humor verdwijnt al in de tweede helft. Landinwaarts
met overwinnings-nieuws heet het verhaal van hoe hij mee,
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reed op den postwagen die de tijding bracht van de overwinningen van Vittoria, Trafalgar, Salamanca, Waterloo. De
humor verdwijnt, opgeslurpt door de groote gebeurtenis, maar
de werkelijkheid van het veelvuldige, strijdende leven blijft
er onder zichtbaar, blij uit die grootheid beschenen of schril
en pijnlijk verlicht ; gezichten van onredelijk leed en waanzinnige blijdschap. De bedelaar juicht en vergeet dat hij zich
kreupel houdt als de gelauwerde wagen langs hein rijdt ; de
waschvrouwen en werkvrouwen, met moede monden en hangende armen voelen zich trotsch en vroolijk als kinderen van
Engeland ; de moeder in haar deftige rijtuig, die weet dat
haar zoon gesneuveld is, vroeger al, siddert als ze de tijding
ziet ; de moeder aan haar stalletje in den fakkelgloed juicht,
juicht als een bezetene als ze de overwinning hoort van het
regiment dragonders waarbij haar zoon staat, en vergeet te vragen of, dat heele regiment in de pan gehakt, die zoon nog leeft.
De humor is hier niet uitgesproken, maar de gele gloed
die laait door die volzinnen is erger, is de pijn zelf waar hij
uit ontstond.
Dan komt het tweede deel. Het vizioen van plotselingen
dood heet het. Onmiddelijk uit zijn leven greep hij het.
Het is het verhaal van hoe een jong paar op een licht wagentje de ergste aanrijding alleen ontsnapte door zijn waarschuwing. Maar erger, het is niet zoozeer het verhaal van die
gebeurtenis als wel dat van de ermee gepaard gaande Angst.
Het kenmerkt »the great master of English composition",
zooals hij genoemd is, dat hij dit verhaal vooraf doet gaan
door een strenge, bijna theologische bespiegeling over de
meeningen van verschillende volken omtrent plotselingen dood.
Het is de stemmende en imponeerende ouverture tot de passie
die in het volgende ontketend wordt, tot het droomgezicht
daarachter, dat hij, nu meer muzikus dan schrijver, droomfuga
noemen zal, en waar hij, met nadrukleggende opzettelijkheid,
Tumultuosissirnamnente boven schreef. Door de meeningen van
Cesar en van het Engelsch Gebeden-boek heen, Cesar die
plotselingen dood als dood zonder oponthoud, het Gebedenboek
dat hem als dood zonder waarschuwing verstaat brengt
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hij u tot het besef van den plotselingen dood, niet van u zelf
maar van een die aan uw zorg is toevertrouwd, en acht u
dan genoeg voorbereid om u het geval van dien jongen
man voor te voeren, die in de anderhalve minuut na zin
waarschuwing te zorgen had dat hij het meisje waarvoor hij
waken zou, redde van den dood.
De angst van dat oogenblik is de aandoening die hier
wordt uitgebeeld. Ook hier vonkt de humor eerst, maar snel
en kort, tot meedeeling alleen van talrijke omstandigheden waar
het geval van leeft. Geen trek of hij is noodig opdat ge het
geheel zult zien, opdat ge weten zult hoe alles was, hoe alles
kwam, hoe alles zoo moest zijn en niet anders. Dan begint
de vaart die twaalf, dertien mijl per uur wordt, niet den
slapenden koetsier, den slapenden waker, de versperde kap
waar hij niet over kan, en zijn opium-kranke lijf op den bok.
De heele ligging van het land, de fabrieksstreek met links de
zee, de uitgestorven wegen na de gerechtszittingen in Lancaster, de zandstrook langs den weg waar de paarden op
loopen met hoeven die niet gehoord worden, het maanlicht,
ochtendlicht, droomlicht van zilveren morgenmist de laan
waar zij inrijden, niet de lichten nog op alsof zij waakzaam
zijn, aan de verkeerde weg-zijde, en dan dáar door de heerschende stilte dat geluid van ver. De angst van dat geluid
bezielt al het verdere. Het paar ziet hen niet. Met de hoofden
omlaag gebogen, met de lippen elkaar zoekende, doof in hun
fluistering. Tot ze nabijkomen. Dan éen roep. Maar zij hooren
niet. Nog een roep. » En nu hoorde hij mij, want nu hief hij
het hoofd."
Anderhalve minuut was de tijd waarin alles geëindigd was.
De inspanning, de aanrijding, zijn terugzien van den bok naar
het paar dat in doodsangst zat, hij als een rots, zij waanzinnig
met de armen wankelend op de lucht. »In een oogwenk
hadden onze vliegende paarden ons naar het eind gevoerd
van de loofgang ; met rechten hoek wielden wij in' onze
vroegere richting ; de draai van den weg voerde het tooneel
uit mijn oogen in een oogenblik, en wierp het in mijn droomen voor altijd."
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Het derde deel is de droomfuga, gegrond op het voorgaande
thema van plotselingen dood. Hierin is geen humor meer.
De elementen van het voorgaande en ook van het eerste deel
zijn hier in een fantastieke eenheid opgenomen met een benijdenswaardig vermogen van innerlijk gezicht. Het moge zijn
dat deze droomen hem door den opium werden ingegeven,
het moge zijn dat . men ook zonder dit te meenen zijn eigen
woorden óverzegt : Raptures are modes of troubled pleasure, de ra^ture, de verrukking van het innerlijk gezicht, de verrukking van den tot beeld geschapen hartstocht, een van die
scheppings-toestanden naastverwant aan die van den geboren
dichter, is hier ontwijfelbaar geopenbaard.
Hoe geef ik van deze schijnbaar regel-boze Vizioenen een
ontleding en een overzicht? Zooals het woord fuga al aanduidt
verzinnelijken ze een reeks van stemmingen waarin hetzelfde
motief voortdurend opkomt, door een ander overwonnen wordt,
maar in eindelijken triomf ten slotte zegepraalt. Het motief
is het meisje van de aanrijding. Eerst op een speeljacht
verschijnt zij met jongelingen en bloemen om onder te gaan
in den schok van zijn engelsche driedekker, dan op een fregat
in een storm, hoog tusschen het touwwerk, en verdwijnende
in de woedende golven. Daarna loopende langs een kust,
hem ontvluchtende, om begraven te worden in het drijfzand.
Eindelijk in den kronenden droom van eindelijken zegepraal.
Hij stond op een zegekar, gelauwerd. Het wachten was op
het geheimwoord : Waterloo en Herwonnen Christenheid. Door
steden, over rivieren en door bosschen reed hij, tot een machtigen Kathedraal. De loofgang van de aanrijding herhaalt
zich in de gewelven : veertig mijlen en meer reden zij : witgewadige koorknapen zongen van de torentjes en uitstekken.
Aan het eind was een doodenstad : elke sarkophaag bebeiteld
met bas-reliefs van veldslagen, van slagvelden. Daar, waar
ze een hoek omsloegen kwam aan 't eind van een eindelooze
middegang een meisje, in een wagentje, met bloemen. Reeën
trokken haar. Met schelpen speelde zij. 0 kindje, riep hij,
zult gij het rantsoen zijn voor Waterloo ? Heel het volgende,
de Stervende Trompetter van het bas-relief die opstaat en
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zijn trompet aan zijn mond tilt, het versteenen van mannen
en paarden en het in leven treden van de gebeitelden, de
verdwijning van het kindje dat dan weer zichtbaar wordt in
de roset boven het geschilderde kerkvenster, maar nu vrouw,
met de handen aan de horens van een altaar, tusschen den
donkeren engel van den dood en den lichten van het leven,
dit alles en de triomf van dien engel als hij eindelijk zijn
gelaat uit zijn vleugels tillend den anderen wijken ziet, heel
dit stormend en stralend vizioen is iets dat nooit door menschelijke berekening zoo zou kunnen zijn saamgesteld, maar
dat getuigt van dien scheppenden demon die diep in onze
harten leeft.
0
Hiermede is deze fuga, hiermede heeft De Quincey zijn
levensverlangen volvoerd. Uit de schrijning en spijt van het
dagelijksch bestaan is hij die, zes jaar oud, in wanhoop stond
voor den strijd van het leven, is hij opgestegen door aandoening heen als weinigen kenden, naar een vizioen van zegepraal als zelden een mensch genoot. Niet den vrede die van
zelf komt, waar de gelukkige mee geboren wordt, en die
den dichter maakt tot zoo'n begenadigde, zoeke men bij dezen
martelaar. Maar toch een vrede die op de deining van de
donkere zee van een gruwbaar onbewuste, veilig drijft als de
ark die haar vensters opende voor Noachs duif. De stroomende beweging, de zeegolving waarin deze vizioenen open ondergaan, is het zekerste teeken dat zij niet als koude
monumenten kunstig gebeiteld zijn, maar wonderlijk opgerezen
als de schoonheid uit een sombere zee. Hij heeft haar dan
toch gevonden, de schoonheid die hij verlangde, zij het dan
als »mode of troubled pleasure," zij het dan als Suspiria de
Profundis, • zij het dan als laatste deel van zijn ervaringen met
den opium, wiens heele leven éen verlangen naar schoonheid was en die haar eindelijk, hoe dan ook, gevonden heeft,
kan zeggen dat hij niet vergeefs heeft geleefd.
Zelf wist hij het en hechtte aan dit werk allermeest. Het
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bevatte iets dat men in proza nog niet beproefd had, vond
hij. Dat men het hem schrijven zou als men van de Suspiria
de Profundis wat meer kende en er hem, ook al mocht men
het afkeuren, liever om had, hoopte hij. Ook zonder meer
ervan te -kennen, kunnen wij hem gelijk geven en ik voor
mij zou hem dit schrijven graag hebben toegericht. Het is
nog geen veertig jaar, denk eens, dat hij dood is en hij zelf
vond het een aangenaam denkbeeld dat hij geen lezers had
dan een vijftig jaar van hem vandaan. Dichterbij hoeft ook
niet als men zoo schrijft. Zijn schoonste zelf, zijn heele zélf
want nu geef ik u al die eigenaardigheden die ik in mijn
aanhef noemde, graag ter beoordeeling zijn heele zelf
hebben wij hier, nabij ons, voor altijd.
Kerstdagen 1896.

DE ENGELSCHE POSTWAGEN
VAN

THOMAS DE QUINCEY.

EERSTE DEEL.

DE BEWEEGKRACHT VERHEERLIJKT.

Twintig of meer jaar voor ik student werd te Oxford, had
een zekere heer Palmer, toentertijd parlementslid voor Bath,
twee zaken tot stand gebracht die het op ons planeetje de
Aarde zwaar te doen is, hoe zeer ze ook mogen licht geacht
worden door excentrische komeetbewoners hij had de
postwagens uitgevonden, en hij had een hertogsdochter getrouwd. Hij was, dientengevolge, precies tweemaal zoo groot
als Galileo, die zeer zeker de uitvinder (of, wat hetzelfde is,
de ontdekker) was van de manen van Jupiter, juist die voorwerpen die aan postwagens nabijkomen in de twee hoofdzakelijke voorwaarden van snelheid en op tijd wezen, maar
die, aan den anderen kant, geen hertogsdochter getrouwd heeft.
Deze postwagens, . zooals de heer Palmer ze had ingesteld,
hebben aanspraak op een omstandige bespreking van mijzelf,
omdat ze zoo'n belangrijk aandeel gehad hebben in het ontwikkelen van de bandeloosheid in mijn latere droomen ; een
werkzaamheid die zij verricht hebben, 10. door hun snelheid,
die toentertijd zonder voorbeeld was ' want zij het eerst
openbaarden de heerlijkheid van de beweegkracht ; 2 °. door
grootsche effekten voor het oog tusschen lamplicht en de
duisternis op eenzame wegen ; 3°. door lichamelijke kracht
en schoonheid die zoo dikwijls uitkwam in de voor dien
postdienst gekozen paardensoort ; 4°. door het bewustzijn van
-
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de tegenwoordigheid van een centralen geest, die, in het hart
van groote afstanden, in het midden van stormen, duisters,
dreigingen — alle hindernissen dwong tot éen gestadige
meewerking aan de verrichtingen van een volk. Voor mijn
gevoel sprak deze postdienst als door een reuzen-orkest, waar
duizend instrumenten, alle zonder acht te geven op elkander
en van dien kant in gevaar van wanklank, toch alle gehoorzaam als slaven aan den verheven dirigeerstok van een of
andren grooten meester, saamklinken in een harmonie-volmaking als die van hart, hersens en longen in een gezonde
dierlijke bewerktuiging. Maar, ten laatste, dàt element in dit
heele samenstel, dat op mijn gemoed den diepsten indruk
maakte, en waardoor dan ook tot op den huidigen dag het
postwagenstelsel van den heer Palmer tyrannizeert over mijn
droomen door schrik en schrikwekkende schoonheid, lag in
de beangstende slaatkundib e opdracht die er toen door werd
vervuld. De postwagen was het die over het land als de
opening van apokalyptische fiolen het hartontzettende nieuws
uitstortte van Trafalgar, van Salamanca, van Vittoria, van
Waterloo. Dit waren de schoven die in de grootheid van hun
oogsting de tranen en het bloed vergolden waarin ze gezaaid
waren. En niet stond de eenvoudigste landbouwer zoo diep
onder de grootheid en den weedom van den tijd dat hij dergelijke veldslagen die langzaam-aan de toekomst van de
christenheid bootsten, verwarren zou met de lagere treffens
van de gewone oorlogsoort, die zoo dikwijls niet meer zijn
dan zwaardvechtersproeven van nationale heldhaftigheid. De
zegepralen van Engeland in dezen ontstellenden kamp rezen
uit eigen kracht als natuurlijke Te Deums ten hemel ; en het
werd beseft door de ernstigen dat zulke overwinningen, in
zulk een krizis van algemeene verslagenheid, voor onszelf
niet meer zegenrijk waren dan voor Frankrijk, onzen vijand
zelf, ten slotte, en voor de volken van heel Westelijk of
Midden-Europa, door wier lafhartigheid de Fransche overheersching had getierd.
De postwagen, als het nationaal orgaan waardoor die machtige gebeurtenissen werden bekend gemaakt, voor alle standen
-
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zoo van beteekenis, werd zelf een vergeestelijkt en verheerlijkt
voorwerp voor een hartstochtelijk gemoed; en, als van zelf
spreekt, in het Oxford van die dagen waren alle gemoederen
hartstochtelijk, want alle (of bijna alle) waren in hun jongelingschap. In de meeste universiteiten is er één school ; in
Oxford waren er vijf en twintig, en die alle door jonge mannen, de élite van hun geslacht, bevolkt ; niet jongens, maar
mannen ; geen een onder de achttien. In enkele van die vele
scholen vergunt het gebruik den studenten wat men noemt
korte termijnen te houden ; dat is, de vier termijnen van
Michaelmas, Lent, Easter en Act worden gehouden door
een verblijf, in het geheel, van een-en-negentig dagen, of
dertien weken. In de tusschenpoozen van zulk verblijf kon
het voorkomen, dat een student een reden had om viermaal
per jaar naar huis te gaan. Dit maakte, heen en weer, acht
reizen. Maar, daar die huizen verspreid lagen door al de
graafschappen van het eiland, en het meèrendeel van ons alle
wagens behalve zijner majesteit post versmaadde, kon geen
stad buiten Londen zich verheffen op zulk een veelvuldige
verbinding met 's heeren Palmers instelling, als Oxford. Drie
posten, op zijn minst, herinner ik me, dat dagelijks door
Oxford gingen, en profiteerden van mijn persoonlijke bescherming nl. die van Worcester, van Gloucester en van Holyhead.
Uiteraard dus werd het voor ons wier reizen door elkaar
elke zes weken terugkeerden, een punt van eenige beteekenis,
een weinig te letten op de bizonderheden waarmee het stelsel
werd uitgevoerd. Met enkele daarvan had de heer Palmer
niets uittestaan ; zij steunden op bij-wetten door de posthuizen
tot hun eigen voordeel gehandhaafd, en op andere bij-wetten,
even streng gehandhaafd door de binnen-passagiers, ter aanduiding van hun eigen hooghartige eenzelvigheid. Deze laatste
waren van een soort dat onzen toorn opwekte, de overgang
waarvan tot stelselmatigen opstand niet moeielij k was. Tot
dezen tijd, zeg 1804, of 18o5 (het, jaar van Trafalgar) was het
een vaste aanmatiging van de vier binnen-lui (een uit de regeering van Karel II afkomstige overlevering op alle openbare
voertuigen) dat zij, het roemruchte viertal, een porcelein-
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variëteit van het menschelijk geslacht uitmaakten, wier waardigheid zou gekrenkt zijn door éen woord van beleefdheidswisseling met de drie ellendige stuks aardewerk buiten-op.
Zelfs een trap tegen zoo'n buiten-man kon geacht worden den
voet te bevlekken, die in dat bedrijf betrokken was ; zoodat,
licht mogelijk, een parlementsbesluit zou zijn noodig geweest
opdat de zuiverheid van zijn bloed werd hersteld. Welke
woorden dan, konden den afschuw uitdrukken, en het gevoel
van hoogverraad, in dat geval, dat zich had voorgedaan, waarin
alle drie de buiten-lui (de drieëenheid van paria's) een vergeefsche poging deed om neer te zitten aan een zelfde ontbijttafel of middagdisch met de gewijde vier ? Ik zelf was getuige
van zulk een proefneming , en bij die gelegenheid trachtte
een edelaardig oud heer zijn drie heilige lotgenooteii tevree
te stellen door de opmerking dat indien de buiten-lui voor
dezen misdadigen aanslag bij de volgende gerechtszitting in
staat van beschuldiging gesteld werden, het hof hun geval
als een van waanzin, van delirium treznens, eer dan van
hoogverraad beschouwen zou. Engeland dankt veel van haar
grootheid aan de diepte van liet aristokratische element in
haar maatschappelijk samenstel, oproeiend tegen haar krachtige
demokratischheid. Ik ben niet de man die er om lachen
zal. Maar soms, zonder twijfel, nam het belachelijke vormen
aan. Het middel toegepast met de verdwaasde buitenpassagiers, in het bizondere geval dat ik genoemd heb, was
dat de dienknecht, terwijl hij hen wegwenkte van de bevoorrechte salie-a-Tanger, in een zingtoon riep : Hierheen, goede
vrienden 1 en die goede vrienden zoo weglokte naar de keuken.
Maar die list was niet altijd gelukt. Soms, hoewel zelden,
kwamen gevallen voor waarin de indringers, spierkrachtiger
dan gewoonlijk, of meer verdorven dan gewoonlijk, vastberaden weigerden van hun plaats te gaan, en in zoo ver hun
zaak wonnen, dat ze een afzonderlijke tafel kregen aangericht in een hoek van de eetkamer. Toch, als een Indisch
scherm kon gevonden worden breed genoeg om hen afteschutten van voor de oogen van den hooger disch, dan werd
het mogelijk aantenemen als een rechts-fiktie, dat de drie-
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manschap aardewerk, alles bij elkaar genomen, er niet was.
Zij konden door de porcelein-lieden niet geweten worden,
naar den grondregel dat voorwerpen die niet schijnen te
bestaan, en voorwerpen die niet bestaan, door dezelfde redekunstige konstruktie geregeerd worden.
Z66 dan, te dezer tijd,, de gewoonten op postwagens zijnde,
wat moest er gedaan worden door ons, Oxfordsche jongeren?
Wij, de meest aristokratische aristokraten, overgegeven aan
de hebbelijkheid met minachting neer te zien zelfs op de
binnenreizigers-zelf als niet zelden zeer vraagwaardige grootheden -- zouden wij door vrijwillig buiten-op te gaan, beleedigingen uitlokken ? Als onze kleeding en voorkomen ons,
gemeenlijk, vrijwaarden voor de verdenking »ploert" te zijn,
werkelijk waren wij het kategorisch, door de plaats die wij
innamen. Indien we ook al niet in de donkere schaduw van
de eklips zonken', wij traden voor het minst binnen de grenzen
van zijn penumbra. En het análog on van de theaters was
van kracht op ons, waar niemand zich beklagen kan over
de verdrietelijkheden, eigen aan galerij of parterre, daar hij
oogenblikkelijk herstel in het betalen van den hoogeren prijs
voor een loge bij zich heeft. Maar de deugdelijkheid van
dit análog on betwistten wij. In het geval van het theater
kan niet beweerd worden dat de geringere zitplaatsen eenige
afzonderlijke aantrekkelijkheden aanbieden, tenzij men veronderstellen wil, dat het parterre iets voor heeft voor den
kritikus of -tooneelverslaggever. Maar de kritikus of verslaggever is een zeldzaamheid. Voor de meeste menschen ligt
de eenige aantrekking in den prijs. Geheel anders nu daarentegen, had de buitenzij van de post haar eigen onafscheidelijke voordeelen. Daarvan konden wij geen afstand doen.
Den hoogeren prijs zouden wij graag betaald hebben, maar
niet den prijs verknocht aan den toestand van het binnen-in
rijden ; welke toestand wij verklaarden dat onduldbaar was.
De lucht, het vrije uitzicht, het dicht bij de paarden zijn, de
hoogte van onze zitplaats dat was het wat wij van doen
hadden ; maar boven dat, de zekere hoop dat wij ons nu en
dan de gelegenheid zelf te koetsieren kochten.
-
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Zoodanig was de moeielijkheid waardoor wij bezet waren;
en onder drang van die moeielijkheid stelden wij een diepgaand onderzoek in naar het ware wezen en de juiste waarde
van de verschillende afdeelingen van de mail. Wij leidden
dit onderzoek naar metaphysische beginselen ; en met voldoende zekerheid werd uitgemaakt dat de kap van de koets,
die door sommige zwakhoofden de zolder, door anderen de
vliering genoemd werd, in werkelijkheid de zitkamer was ; in
welke zitkamer de bok de voornaamste ottomane of sofa;
terwijl het bleek dat het binnen-deel, dat van ouder tot ouder
als het eenige voor beschaafde lieden bewoonbare vertrek
was aangezien, inderdaad, liet kolenhok in vermomming was.
Groote geesten ontmoeten elkander. Het zelfde denkbeeld
was niet lang daarvoor, in het hemelsch verstand van China
opgegaan. Onder de geschenken die ons eerste gezantschap
naar dat rijk met zich bracht, was een statie-koets. Zij was opzettelijk gekozen als een persoonlijk cadeau door George III;
maar de juiste manier waarop ze moest gebruikt worden was
een diepe verborgenheid voor Pekin. De gezant wel is waar
(Lord Macartney) had eenige onvolledige inlichtingen daaromtrent gegeven ; maar, daar zijne excellentie die meedeelde in
een diplomatisch gefluister, op het oogenblik dat hij zijn
afscheid nam, was het hemelsche verstand maar zeer zwakjes
verlicht daardoor, en werd het noodzakelijk een kabinetsraad
bijeen te roepen over de groote vraag : »Waar de Keizer
zitten moest ?" Toevallig was de bokdrapeering bizonder
schitterend ; en gedeeltelijk da rom, maar gedeeltelijk ook
omdat de bok de verhevenste zitplaats bood, het dichtst bij
de maan was, en ontegenzeggelijk vooraanging, werd bij akklamatie besloten dat de bok de troon van den Keizer was en
dat wat den vlegel die reed betrof hij mocht zitten waar hij
er een plaats voor vond. Toen de paarden dus waren opgetuigd, besteeg zijne keizerlijke majesteit plechtig en onder
trompetgeschal zijn nieuwen engelschen troon, hebbende den
eersten lord van de schatkist aan zijn `rechterhand en zijn opperhofnar links. Pekin juichte in het schouwspel ; en in het
heele bloemenvolk, zinnebeeldig tegenwoordig bij vertegen.
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woordiging, was maar één man die ontevreden was, en dat
was de koetsier. Dit oproerig schepsel schreeuwde vermetel:
Waar moet ik zitten ? Maar de raadsleden,-• vertoornd door
zijn ongehoorzaamheid openden eenparig de deur en schopten
hem binnen-in. Hij kon al de binnen-plaatsen voor zich alleen
hebben, maar zoodanig is de heblust van den eerzuchtige
dat hij nog niet tevreden was. »Zeg" schreeuwde hij naarbuiten, in een smeekbede voor de vuist, door het raam den
Keizer toegericht : » zeg, hoe zal ik hier de teugels beetkrijgen?" » Hoe je maar wilt," was het keizerlijk antwoord;
»hinder mij niet, man, in mijn glorie. Hoe de teugels beetkrijgen ? Door het raam denk ik, door het sleutelgat hoe
je maar wilt." Ten laatste verlengde deze hardnekkige voerman de teugels tot een soort van hulp-leidsels, die verband
hielden met de paarden ; hiermee reed hij zoo gestadig als
Pekin met eenig recht verwachten kon. De Keizer kwam
terug na den kortst mogelijken rondrit ; hij steeg in vollen
praal van zijn troon, met het stelligste voornemen er nooit
weer opteklimmen. Een openbare dankzegging werd uitgeschreven voor zijner majesteit gelukkige ontkoming aan het
gevaar van zijn nek te breken ; en de statiekoets werd van
dien dag aan als een wijoffer opgedragen aan den god Fo, Fo,
door de geleerden nauwkeuriger genoemd Fi, Fi.
Een omwenteling zoo chineesch als deze werd door het
jonge Oxford van die dagen in de inrichting van de postreizigers-maatschappij tot stand gebracht. Het was een volslagen Fransche Revolutie en wij hadden alle reden om te
zeggen ca ira. Het ging zelfs ál te goed. Het »publiek", een bekend personage, buitengemeen onaangenaam hoewel
lichtelijk fatsoenlijk, en vermaard om zijn voorliefde voor de
hoogste plaatsen in synagogen -- had in het eerst onze
omwenteling luid weerstaan ; maar toen het bleek dat die
weerstand onwerkzaam bleef nam niemand zoo ijverig deel
er aan als onze onaangename vriend. In 't begin gaf dat
tusschen hem en ons een soort van wedren ; en daar Publiek
gemeenlijk van dertig tot vijftig jaar en jong Oxford gemiddeld niet ouder dan twintig is, was het voordeel als vanzelf
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spreekt aan onzen kant. Toen probeerde Publiek het met
omkoopen, met geven van fooien aan paardeknechts etc.,
die hun lichamen verhuurden als verwarmingspan op de
bokzit. Dit, begrijpt ge, was een slag in het gezicht van alle
zedelijke gevoeligheid. Begin met omkoopen, zeiden wij, en
het is uit met alle zedelijkheid, met die van Aristoteles, van
Zeno, van Cicero, of van wie ook. En, buitendien, waartoe
diende het ? Want wij kochten ook om. En doordat onze
fooien tot die van het publiek stonden als vijf shillings tot
sixpence was ook op deze wijs het voordeel voor ons. Maar
de strijd was verderfelijk voor de beginselen van het stalpersoneel dat aan de post verbonden was. Dat heele gilde
werd voortdurend omgekocht, her-omgekocht, en dikwijls herher-omgekocht ; een postwagen-erf was als een stembureau
bij een heeten verkiezingsstrijd ; en een paardejongen, stalknecht of helper werd door de wijsgeerigen te dier tijd gerekend het meest verdorven type van de natie te zijn.
Er bestond in den geest van het publiek een vooroordeel,
natuurlijk genoeg door de voortdurend vermeerderende snelheid van de mail ontstaan, maar uiterst onredelijk, dat een
buiten-zit op dit soort rijtuigen gevaarlijk was. Juist omgekeerd
hield ik vol dat als iemand nerveus was, zeg door een zigeuner-voorspelling uit zijn jeugd, waarbij een bepaalde nu nabij
zijnde maan werd aangewezen als hem eenig geheimzinnig
gevaar aanbrengend, en hij ernstig vragen zou : » Waarheen
kan ik vlieden om onderdak ? Is een kerker de veiligste
wijkplaats ? of een gekkenhuis ? of het Britsch Muzeum ?" ik
hem zou antwoorden : » 0 neen, ik zal u zeggen wat ge doen
moet. Neem uw intrek voor de eerstvolgende veertien dagen
op de bok van zijner majesteit znail. Niemand kan u daar
aanraken. Zijn het wissels van go dagen na dato die uw
verderf dreigen zijn noteerders en protesteerders het soort
wanschepsels wier astrologische schaduwen uw levenshuis
verduisteren noteer dan gij wat ik heviglijk protesteer nl. dat al zouden sheriff en onder-sheriff in elk graafschap u
vervolgen met hun machtiging, niet een haar van uw hoofd
kunnen zij aanraken, zoolang gij uw kamer houdt, en uw
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wettig domicilie hebt, op de bok van de mail. Het is halsmisdaad de post op te houden ; zelfs de sheriff vermag dat
niet. En een extra tik van de zweep op het voorspan ('t is
niet héél erg als de sheriff een aai krijgt) waarborgt op elk
uur uw veiligheid." Werkelijk, een slaapkamer in een rustig
huis schijnt een redelijk veilige verblijfplaats, toch is ze
blootgesteld aan haar eigen welbekende nadeelen, roovers
's nachts, ratten, vuur. Maar de post lacht met die verschrikkingen. Roovers, het antwoord is verpakt en gereed
te worden afgeleverd in den loop van den marechaussee
zijn donderbus. Ratten dan ! er zijn er geen in postwagens, even zoo min als slangen in Von Troils Island i),
behalve, dat is waar, nu en dan een parlementsrat, maar
die zijn schande verbergt in wat ik hierboven heb doen
kennen als het »kolenhok". En wat vuur betreft, ik hoorde
maar eens van vuur in een postwagen, en dat was in de
Exetersche, en de schuld van een stijfkoppig matroos met
bestemming naar Devonport. Janbaas, onbekommerd om wet
en wetgever, die hun aangezicht gesteld hadden tegen zijn
misdrijf, stond op het innemen van een verboden zetel achter
op de kap van waar hij zijn eigen spinsels kon uitwisselen,
tegen die van den marechaussee. Geen grooter misdrijf was
toen bekend op postwagens ; het was hoogverraad, het was
laesa majestas, het was opzettelijke brandstichting ; en de
asch van Jan's pijp, vallende tusschen het stroo van de achterbank waarin de postzakken, verwekte een vlam die (geholpen
door den wind van onze beweging) een omwenteling dreigde
in de republiek der letteren. Nochtans bleef zelfs nu de onschendbaarheid van de bok onaangetast. In waardige kalmte,
bleven de koetsier en ik op onze plaats, rustende met goedgunstige stoorloosheid op onze wetenschap dat het vuur door
vier binnen-passagiers moest heenbranden voordat het ons
bereiken kon. Ik zei tot den voerman, in een aanhaling uit
Virgilius' Aeneïde, die werkelijk te versleten was:
1) Von Troils I7sland is een boek en er wordt hier gezinspeeld op, in dat
boek, een hoofdstuk, getiteld : Over de slangen in IJsland. Dat heele hoofdstuk
bestaat uit deze zes woorden : Er zin geen slangen in I7sland.

DE ENGELSCHE POSTWAGEN.

25

Jam proximus ardet Ucalegon."
Maar, bedenkend dat het Virgiliaansche deel van mijn buurmans opvoeding mocht verwaarloosd zijn, verklaarde ik me in
zooverre nader als ik zei dat misschien op dat oogenblik de
vlammen vat kregen op onzen waarden broeder en inwendigen medereiziger Ucalegon. De koetsier gaf geen antwoord,
wat mijn eigen manier is als een vreemdeling mij in 't Syrisch
of in 't Koptisch aanspreekt, maar door zijn lichtelijk ongeloovigen glimlach scheen hij aan te duiden dat hij wel beter
wist ; want dat Ucalegon, op dat oogenblik, niet op de weglijst stond en dus niet geboekt kon zijn.
Geen waardigheid is volkomen die niet, hoe dan ook, raakt
aan het geheimzinnige. Het verband van de post met den
staat en het staatsbestuur een verband dat zichtbaar was
maar niet duidelijk afgepaald gaf al wat de post betrof
een ambtelijke hoogheid die ons nuttig op de wegen was, en
omhing ons met heilzame verschrikkingen. Niet geringer was
van die verschrikkingen de indruk, omdat hun wettige grenzen
zoo onbekend waren. Kijk naar die toldeuren : met wat eerbewijzende haastigheid, met wat gehoorzamenden zwaai vliegen
ze open op onze nadering 1 Kijk die lange lijn wagens en
wagenlui, verwaten het hoogste van den weg beslaand. Ha 1
verraders, zij hooren ons nu nog niet; maar zoodra de schrikwekkende klank van onzen hoorn hun de ooren vult met
de boodschap van onze nadering, zie met wat waanzin van
haast ze voor de koppen van hun paarden staan en onzen
toorn bezweren door de overhaasting van hun kraanhalsuitwijking.
Hoogverraad voelen ze dat hun misdaad is ; elk afzonderlijk
wagenaar voelt het vonnis op zich van verbeurdverklaring en
eerloosheid ; zijn kinderen zijn eerloos door zes geslachten;
en niets ontbreekt als de beul en zijn bijl, het blok en het
zaagsel, om de vista te sluiten van zijn gruwelen. Nat ! zal
het een onderdeel van geestelijk recht zijn 's konings bode
te vertragen op den heirweg ? de groote ademhalingen te
onderbreken, de eb en vloed, systole en diastole van het
volksverkeer? de veiligheid van de tijdingen in gevaar te
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stellen, die, veeltalig, nacht en dag loopen tusschen de volken?
Of kan de zwakste sterveling zich inbeelden dat de lijken
van de boosdoeners aan hun weduwen zullen gegeven worden
tot een christelijke begrafenis ? De twijfel nu die aangaande
ons vermogen werd opgeworpen, deed meer om hen met angst
te bevangen, door hen te bevangen met onzekerheid, dan de
scherpste bepalingen van de Quarter Sessions konden hebben
gedaan. Wij, van onzen kant, (wij, de gezamenlijke mail meen
ik) deden het mogelijke om het denkbeeld dat men had van
onze voorrechten, te vergrooten door de onbeschaamdheid
waarmee we ze uitbuitten., Of die onbeschaamdheid rustte
op wet die haar wijding gaf, of op gevoel van macht dat die
wijding versmaadde, in beide, gevallen sprak ze van een plaats
die de macht bezat en deed tot den handhaver van die macht
bij elke bizondere onbeschaamdheid vol eerbied opzien als
tot een man van gezag.
Soms, na het ontbijt, werd zijner majesteit mail dartel,
en bij haar moeielijke wentelingen door de slingerpaden van
vroeg-markten, wierp ze een appelkar om, een kar vol eieren
etc. Groot was de jammer en de ontsteltenis, ontzettend
wat er gebroken werd. Ik, voor zooveel mogelijk, trachtte in
zulk geval het geweten en de zedelijke aandoenbaarheid van
de post te vertegenwoordigen ; en als wildernissen van eieren
zachtgekookt onder de hoeven van onze paarden lagen, dan
strekte ik mijn handen wel uit in deernis, uitroepend (in
woorden, te vermaard toenmaals door de leugenachtige echoos
van Marengo) : Ach 1 dat wij geen tijd hebben om te weenen
over u 1 wat klaarblijkelijk ondoenbaar was, daar ons zelfs de
tijd om over hen te lachen ontbrak. Vast aan postdiensttermijnen, in sommige gevallen van vijftig minuten voor elf
mijl, kon de koninklijke mail de zorg op zich nemen voor
meegevoel en rouwbeklag ? Kon zij verwacht worden tranen
veil te hebben voor de ongelukken op haar weg ? Zelfs als
zij alle menschelijkheid met voeten te trappen scheen, deed
zij dat, voelde ik, in de vervulling van haar eigen gebiedender
plichten.
Evenals ik voor de zedelijkheid van de post opkwam, zoo,
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? fortiori, kwam ik voor haar voorrechten op : alsof het mijn
plicht was breidde ik zoo ver doenlijk haar recht van rijksvoorrang uit en verbaasde zwakke geesten door de feudale
machten, die ik gissen deed dat bij gevolgtrekking scholen
in de vrijbrieven van die trotsche instelling. Ik herinner me
dat ik eens op de bok van de Holyheader mail was, tusschen
Shrewsbury en Oswestry, toen een pronkerig ding van Birmingham, een of andere »Hallo-ho" of »Hoogvlieger", vol
lawaaierig groen en goud, ons op zij kwam. Wat een onderscheid met onzen koninklijken eenvoud van vorm en kleur
in dit ploertige ongeluk ! Het eenige versiersel op onzen
donkeren grond van chocoladebruin was, het machtige schild
met het rijkswapen, maar uitgevoerd in evenredigheden zoo
bescheiden als waarin een zegelring staat tot een ambtszegel. En zelfs dat was maar aangebracht op een van de
paneelen, fluisterend eer dan verkondigend onze betrekking
tot den machtigen staat ; terwijl het beest van Birmingham,
onze groen-en-gouden vriend van leugenachtig, onbetrouwbaar,
meineedig Brummagem, zooveel geschrijfs en geschilders op
zijn omvangrijke zij den had als een ontcij feraar van de graven
van Luxor zou verward hebben. Een poos liep die Birming.
hamsche machine naast ons een staal van familjaarheid
dat me op zichzelf al jakobijnsch genoeg scheen. Maar op
't onverwachtst bewees een beweging van de paarden het
wanhopige voornemen ons voorbij te gaan. »Zie je dat ?" zei
ik tegen den voerman. »Ik zie het," meer zei hij niet. Hij
was klaar wakker, toch leek het me dat hij langer wachtte
dan voorzichtig was ; want de paarden van onze vermetele
weerpartij hadden een onaangenaam voorkomen van kracht
en frischheid. Maar zijn beweegreden was plichtmatig : hij wou
zorgen dat de Birminghamsche verwaandheid volbloeid zou
zijn voor hij ze doodvroor. Toen dat gewonnen scheen, ontbond hij, of krachtiger uitgedrukt, ontplofte hij zijn bekende
hulpkrachten : hij vierde onze ras-rossen als tschitah's, of jachtluiperds, op het ontstelde wild. Hoe ze zulk een overmaat
van felle kracht beschikbaar hadden na het werk dat achter
hun rug was, scheen me moeielijk verklaarbaar. Maar op onze
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zij, behalve de fyzieke meerderheid, was een toren van
moreele kracht, namelijk de naam van den koning, » dien zij
van de tegenpartij ontbeerden". Hen voorbijschietend, scheen
het, zonder inspanning, lieten we hen achter ons met zulk
een grooter wordende tusschenruimte als op zichzelf al de
bitterste spot was met hun aanmatiging ; terwijl onze waker
een schetterenden triumfstoot terugblies, die werkelijk te pijnlijk
vol bespotting was.
Ik noem dit kleine voorval om zijn verband met wat volgde.
Een landman uit Wales, die achter me zat, vraagde me of
ik mijn hart niet had voelen branden gedurende het verloop
van den wedren. Ik dei, met wijsgeerige kalmte, Neen ; omdat
wij niet met een post wedliepen en er dus geen roem te
behalen was. Eigenlijk, was het toch min of meer ergerlijk
dat zoo'n Birminghamsch ding het waagde ons uit te dagen.
De Welshman antwoordde dat hij dat niet inzag ; want dat
een kat naar een koning kijken mocht en een Brummagemsche
dilizjans het recht had te wedrennen met de Holyheader mail.
Met ons wedrennen als je dat wenscht," zei ik, »schoon zelfs
dat iets weg heeft van oproerigheid ; maar niet ons slaan.
Dat zou hoogverraad geweest zijn ; en in haar eigen belang
ben ik blij dat de Hallo-ho het heeft afgelegd.
Zoo volslagen oneens scheen de man van Wales hiermee,
dat ik ten slotte genoodzaakt was hem een heel mooi verhaal
te doen uit een van onze oude dramatisten, nl. dat eens, in
een ver oostersch koninkrijk, toen de sultan van het land,
met zijn vorsten, vrouwen, en voornaamste omrahs hun valken
oplieten, een van hen plotseling een majestetischen arend aanvloog : en in weerwil van den arend zijn natuurlijke voordeelen,
in spijt ook van den arend zijn overgeleverd koningschap,
en voor het heele verzamelde veld van verbaasde toeschouwers
uit Agra en Lahore, den arend op de plaats doodde. Verwondering beving den sultan bij den oneven strijd, en brandende bewondering voor den ongelijkbaren uitslag. Hij beval
dat de valk voor hem zou gebracht worden ; hij streelde den
vogel met geestdrift, en hij gaf last dat, ter verheerlijking
van zijn ongeëvenaarden moed een diadeem van goud en
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robijnen plechtig op zijn kop zou worden geplaatst ; maar dat
dan, onmiddelijk na deze plechtige kroning, het dier naar
het galgeveld zou geleid worden als wel is waar de 'dapperste
van alle verraders, maar niet minder een verrader, daar hij
het gewaagd had in oproer zich te stellen tegen zijn gezworen
heer en gezalfden koning, den adelaar. »Nu" zei ik tot den
Welshman, » wat zou het voor u en mij, als menschen van
verfijnde gevoeligheid, wat pijnlijk zou het ons geweest zijn
als dit arme Brummagemsch gedrocht, de Hallo-ho, in het
onmogelijk geval dat het ons overwonnen had, zou zijn gekroond geworden met Birminghamsch klatergoud, met glasdiamanten, en romeinsche parels, en daarna naar het galgeveld
geleid. De U elslinan twijfelde of de wet dat vergunnen
zou. En toen ik verwees naar § 6 van Edward Longshanks,
hoofdstuk 18 over de regeling van den voorrang van wagens,
als waarop men zich waarschijnlijk beroepen zou om de doodstraf op zulke misdrijven toetepassen, antwoordde hij droogjes
dat als de poging een post voorbij te rijden werkelijk hoogverraad was, het jammer was dat de Hallo-ho zoo slecht van
de wet op de hoogte scheen.
De nieuwere reis-wijzen kunnen in grootschheid en kracht
niet met het oude postwagen-stelsel vergeleken worden. Die
pochen op meerdere snelheid, niet, evenwel, als een gewaarwording, maar als een feit van ons levenlooze weten, rustend
op andermans getuigenis, zooals, bijvoorbeeld, omdat iemand zegt
dat wij vijftig mijl in het uur gemaakt hebben, hoewel wij zelf
er ver vandaan zijn het te voelen als een persoonlijke gewaarwording ; of op de getuigenis van een uitslag, zooals dat wij
ons wezenlijk in York bevinden vier uur na ons vertrek uit
Londen. Afgescheiden van zulk een bewering of zulk een
uitslag, ben ik mij zelf van die vaart weinig bewust. Maar,
gezeten op den ouden postwagen, hadden wij geen getuigen
buiten ons noodig om onze snelheid te bevestigen. Bij dit
stelsel gold het woord Non magna loquinzur (zooals op
spoorwegen) sed vivimus. Ja, magna viviznus. Wij maken
geen woorden-ophef van onze voortreffelijkheid, wij verwerkelijken onze voortreffelijkheid in daad, in de levenservaring
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zelf. De levenservaring van de blijde lichamelijke aandoening
maakt twijfel aan onze snelheid onmogelijk; wij hoorden die
snelheid, wij zagen ze, wij voelden ze als een siddering ; en
die snelheid was niet het produkt van blinde gevoellooze
beweegkrachten, die geen meegevoel konden opwekken, maar
was vleeschgeworden in de vurige oogballen van het edelste
onder de dieren, in zijn verwijde neusgat, krampachtige
spieren, en donderend hoefgedreun. De gevoeligheid van het
paard, zich uitend in den waanzinsglimp van zijn oog, mocht de
laatste trilling van zoo'n beweging de glorie van Salamanca mocht de eerste zijn. Maar de schakels die ze verbonden, die den aardschok van den slag in den oogappel
van het paard spreidden, waren het hart van den mensch en
zijn elektrische trillingen ontvonkend in de verrukking
van de woedende worsteling, en dan door de besmetting van
kreten en gebaren zijn eigen ontroeringen voortzettend in het
hart van zijn dienaar het paard.
Maar nu, in dit nieuwe stelsel van reizen hebben ijzeren
buizen en ketels het hart van den mensch gescheiden van
de uitvoerders van zijn beweging. Nijl noch Trafalgar zijn
machtig een extra bel te doen spatten in den stoomketel. De
galvanische ring is gebroken voor eeuwig, de heerscher-ziel
van den mensch zendt zichzelf niet meer uit door de elektrische gevoeligheid van het paard ; de machten zijn verdwenen die meewerkten in het verkeer tusschen het paard
en zijn meester, waaruit zoo menig aanzicht rees van verhevenheid onder toeval van misten die verborgen, van
laaiende branden die verlichtten, van oploopen die verontrustten, van middernachtelijke stilten die beangstigden. Tijdingen, die als een schok door de volken gaan, moeten van
nu af aan reizen door een keukenmiddel; en de trompet die
eens van ver de gelauwerde mail verkondigde, hartschuddend
als ze gehoord werd schreeuwende op de winden, zich bekend makend door het duister aan elk dorp ot eenzaam huis
waar zij langs kwam, heeft nu voor eeuwig plaats gemaakt
voor het potgebubbel van den stoomketel.
Zoo zijn velerlei aanleidingen tot openbare uitdrukking van
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belangstelling, dramatisch en toch natuurlijk, in groote nationale tijdingen, voorbijgegaan ; tot openbaringen van groepen en gezichten die zich niet konden opdoen onder het
heen en weer gejacht aan een spoorstation. De ophoopingen
van kijkers rond een gelauwerde mail hadden één middelpunt
en één belangstelling, maar de menigten die wachten aan
een spoorstation hebben even weinig eenheid als stroomend
water en evenveel middelpunten als er treinen op de rails
en wagens in de treinen zijn.
Hoe anders, bij voorbeeld, dan als een gestadig wachtster
op den dageraad, en op de Londener post die in de zomermaanden met het aanbreken van den dag zoowat de bewassen
paden van het Marlboroughsche bosch inging, kondt gij, lieve
Fanny van den Batherweg, de verheerlijkte inwoonster van
mijn droomen geworden zijn ? Toch verdiende Fanny als de
van gedaante en wezen liefelijkste jonge vrouw die ik misschien in mijn heele leven gezien heb, de plaats die ze zelfs
nu, na een tijdsverloop van veertig jaar, in mijn droomen
heeft ; ja, schoon ze aan schakels van geestelijke verwantschap
een troep van vreeswekkende schepsels, fabelachtig en niet
fabelachtig, met zich voert, die mijn hart afschuwelijker -zijn
dan Fanny en de dageraad verrukkelijk.
Juffer Fanny van den Batherweg, om strikt te gaan, woonde
een mijl van dien weg verwijderd; maar kwam zoo geregeld
de post vinden dat ik op mijn veelvuldigen doortocht haar
maar zelden miste en vanzelf haar beeld verbond met den
grooten weg waar alleen ik haar had gezien. Waarom ze
zoo stipt kwam, weet ik niet, maar ik denk met een pak
boodschappen die in Bath moesten bezorgd worden en die
in haar woonplaats gebracht werden als het middelpunt vanwaar ze uitgingen. De postkoetsier die de Bather post reed,
en de koninklijke livrei droeg, was toevallig Fanny's grootvader. Een braaf man was hij, die zijn mooie kleindochter
liefhad ; en daar die liefde wijs was, w takte hij over haar
gedrag in elk geval waarin jong Oxford mocht betrokken
zijn. Of mijn ijdelheid mij dan meenen deed dat ik zelf,
persoonlijk, kon behooren tot zijn verschrikkingen? Zeker
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niet, wat betrof de lichamelijke aanspraken die ik maken
mocht ; want Fanny (naar een reiziger uit haar buurt mij eens
vertelde) had in haar gevolg honderd negen-en-negentig erkende bewonderaars, zoo niet openlijke dingers naar haar
gunst ; en waarschijnlijk niet een van die heele brigade of hij
overtrof mij in persoonlijke voordeelen. Ulysses zelfs, met het
oneerlijke voordeel van zijn vervloekten boog, kon het noode
met dat getal van vrijers hebben opgenomen. Het gevaar
mocht dus gering schijnen ware het niet dat de vrouw
over het algemeen aristocratisch is ; het behoort onder de
adeldommen van haar hart dat ze dat is. Nu, de aristokratische voortreffelijkheden te mijnen gunste konden licht bij
miss Fanny hebben opgewogen tegen fyzieke tekortkomingen. Of ik Fanny dan • het hof maakte ? Nu ja ; ongeveer
zoo veel als iemand het kon maken terwijl de post paarden
wisselde een bewerking die tien jaar later niet langer
duurde dan tachtig sekonden ; maar toen d. i. omstreeks
Waterloo duurde ze vijfmaal tachtig. Nu, vierhonderd
sekonden zijn tijd genoeg om in een meisjesoor een heeleboel waarheid, en (als tusschen haakjes) een klein weinig bedrog te fluisteren. Grootpapa deed daarom wel met mij in
't oog te houden. En toch, wat aardschen grootpapa's te
dikwijls overkomt in hun strijd met de bewonderaars van
kleindochters, wat zou hij mij vergeefs bespied hebben als ik
werkelijk booze fluisteringen tot Fanny had bepland. Zij, ik
ben overtuigd ervan, zou zichzelf hebben beschermd tegen
van wie dan ook de booze inblazing. Maar hij, zooals de
uitslag toonde, kon de gelegenheden voor zulke inblazingen
niet onderschept hebben. Toch, waarom niet ? Was hij niet
bij de hand genoeg? Bloesemde zijn kracht niet? Bloesemen
deed hij als Fanny zelf. Van dieper tint zelfs waren de rozen
op zijn gezicht dan op dat van zijn kleindochter daar hij
de zijne uit de ale-kruik, Fanny de hare uit de fonteinen van
den dageraad toog. , Maar in spijt van dat bloeiend wezen had
hij enkele zwakheden ; en een bizonderlijk waarin hij te zeer
geleek op den krokodil. Dit was namelijk een monsterlijke
ongeschiktheid in het omdraaien. De krokodil, verbeeld ik
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me, dankt die ongeschiktheid aan zijn belachelijke ruglengte,
maar in onzen grootpapa ontstond ze eer uit zijn belachelijke
rugbreedte, te zamen, mogelijk, met zekere stijfheid van beenen
die met de jaren niet minder werd. Nu, op deze zijn krokodillen-gebrekkelijkheid bazeerde ik een menschelijk voordeel
in mijn hulde-aanbiedingen aan juffer Fanny. In weerwil van
al zijn achtenswaardige waakzaamheid, niet eerder had hij zijn
machtigen Jupitersrug naar ons toegedraaid (welk een veld
ter tentoonspreiding van zijn koninklijk purper) ten einde naar
zijn ambt meebracht de gespen, de riemen en de verzilverde
ringen van zijn tuig natezien, of ik hief juffer Fanny's hand
aan mijn lippen en deed haar, door de teerheid en eerbiedigheid saam van mijn manieren licht verstaan hoe gelukkig het
mij maken zou als n°. io of 1.9 op haar lijst te staan, in welk
geval weinige gebeurlijkheden onder haar minnaars (en bedenk, men deed in dien tijd zeer veel aan ophangen) mij
spoedig tot den top van den boom konden bevorderd hebben;
zoowel als, aan den anderen kant, met welke onderworpen
trouw ik bij voorbaat mij bij haar belooning neerlei, verondersteld dat zij mij in de achterhoede van haar gunst wou
plaatsen, als n°. 199 + 1. Zeer zeker beminde ik dit schoone en
verstandige meisje, en als maar de post er niet geweest was,
die alle hofmakerij afmat bij postdienst-porties, weet de hemel
alleen wat er van gekomen was. De menschen praten van
tot over de ooren verliefd ; nu, de post was oorzaak dat het
niet hooger ging, en er ten minste een klein beetje hersens
overbleef dat de leiding van de zaak behield.
Ach, lezer 1 als ik op dien tijd terugzie, lijkt het mij dat alles
verandert, alles vergaat. »Vergaan doen de rozen en de
palmen van koningen" : vergaan zelfs de kronen en trophëen
van Waterloo : donder en bliksem zijn niet de donder en
bliksem meer waar ik van weet. De rozen ontaarden. De
Fannies van ons eiland al zeg ik het met tegenzin zijn
niet merkbaar vooruitgegaan ; en de Batherweg is als ieder
weet, verouderd. Krokodillen, zoo ge wilt, zijn zich gelijk
gebleven. De heer Waterton verzekert me dat krokodillen
niet veranderen ; dat een kaaiman of een aligator juist even
3
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goed om op te rijden is, nu, als hij was onder de Faraohs.
de krokodil leeft
Dat is mogelijk, maar de reden is :
traag hij is geen postwagen. Ik geloof dat de natuurkundigen erover eens zijn dat de krokodil een domkop is.
Volgens mijn eigen indruk waren de Faraohs ook domkoppen.
Daar nu de Faraohs en de krokodillen Egypte beheerschten,
verklaart dit een vreemde vergissing die onder ontelbare geslachten aan den Nijl gangbaar was. De krokodil maakte de
ontzaglijke fout te meenen dat de mensch hoofdzakelijk bedoeld was voor zin middagmaal. De mensch, die de zaak
van de andere zij bezag, stelde van zelf tegen die fout een
andere : hij zag in den krokodil een wezen dat men soms
vereeren moest, maar waar men altijd voor moest wegloopen.
En dit duurde totdat de heer Waterton de betrekkingen
tusschen die diersoorten omkeerde. Hij toonde aan dat de
wijze om aan het monster te ontkomen niet was van hem
wegteloopen, maar op zijn rug te springen, gelaarsd en gespoord. De twee wezens hadden elkaar misverstaan. Het
gebruik van den krokodil is nu duidelijk, nl: gereden te
worden ; en het einddoel van den mensch is de gezondheid
van den krokodil te bevorderen door hem voor het ontbijt
te rijden op de vossejacht. En het is tamelijk zeker dat een
krokodil die geregeld een seizoen gejaagd heeft, en baas is
van het gewicht dat hij draagt, een zes-stavige poort voor
zijn rekening zal nemen, nu, evengoed als tijdens den pyramidenbouw.
Indien dus, de krokodil niet verandert, al het andere verandert ontwijfelbaar wèl : zelfs de schaduw van de pyramiden neemt af. En dikwijls maakt de herverschijning van
Fanny en den weg naar Bath in mijn droomen, mij te aangrijpend die waarheid bewust. Uit het donker, als ik het
beeld van Fanny soms terugroep, op rijst plotseling uit
een afgrond van veertig jaar een roos in Juni; of, denk ik
een oogenblik aan de roos in Juni, op rijst het hemelsche
gezicht van Fanny. De eene na de andere, als de beurtzangen in de koren rijzen Fanny en de Juni-roos, en daarna
weer de Juni-roos en Fanny. Dan komen beide te zamen,
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rozen en Fannies, Fannies en rozen,
als in een koor
zonder ophouden, dik als bloesems in 't paradijs. Dan komt
een krokodil, eerwaardig, in koninklijke livrei van goud en
scharlakenrood, met zestien halsdassen ; en de krokodil rijdt
de vier van de bok van de Bather post. En op-eens worden
wij op den wagen omhoog getrokken door een machtige
wijzerplaat, met gebeeldhouwde uren, die zich vermengen
met de hemelen en het hemelsch heir. Dan, plotseling, zijn
we aan 't Bosch van Marlborough, tusschen de liefelijke gezinnen van de herten ; de herten en hun jonge reeën trekken
zich terug in 't bedauwde kreupelbosch, het kreupelbosch is
rijk met rozen, nog eens roepen de rozen het zoete gezicht
van Fanny op, en zij, als van een krokodil de kleindochter,
sleept een angstwekkend heir van half-legendarische dieren
- griffoenen, draken, basilisken, sphinxen met zich, tot
ten laatste het heele vizioen van vechtende gestalten ineen
rolt tot een reusachtig wapenschild, een weidsche afbeelding
van menschelijke goedheid en menschelijke liefelijkheid die
zijn voorbijgegaan, maar heraldisch gekwartierd met onnoembare en demonische naturen, terwijl over alles rijst als een
kronende helm, één fijne vrouwenhand, met den wijsvinger
wijzend, in zoet, droevig vermanen, omhoog ten hemel, waar
de eeuwige schriftuur gebeiteld is, die de broosheid vermeldt
van de aarde en haar kinderen.

LANDINWAARTS MET OVERWINNINGSNIEUWS.

Maar het heerlijkste hoofdstuk van onze ervaring, in den
heelen dienst van de postwagens, was op die keeren als we
van Londen gingen landinwaarts met overwinningsnieuws. Een
tijdperk van omstreeks tien jaar strekte van Trafalgar tot
Waterloo ; het tweede en derde daarvan (i 8o6 en 1807) waren
betrekkelijk onvruchtbaar ; maar de overige negen (van i 805
tot I8I5 ingesloten) leverden een lange reeks van overwinningen ; waarvan de minste zelfs, in zulk een Titanenstrijd,
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een betrekkelijke waarde had die men niet licht overschatten
kon gedeeltelijk door haar rechtstreeksch ingrijpen in de
plannen van den vijand, maar meer nog doordat ze in middenEuropa het gevoel levendig hield van Frankrijks diepgekan
kerde wondbaarheid. Zelfs de kusten van den vijand te
verontrusten, hem te treiteren door eindelooze blokkades,
hein te honen door het opbrengen van al was het maar een
onnoozele schoener onder de oogen van zijn verwaande legers,
was als van tijd tot tijd een dreigende machtsverkondiging
uit een deel van de wereld waarheen de verwachtingen van
de christenheid in 't geheim zich wendden. Hoe heel veel
luider moet die verkondiging hebben geklonken uit de stoutmoedigheid van de élite van zijn legers gestaan te hebben,
ze te hebben geslagen in het vrije veld 1 Vijf jaar levens
was het waard neer te leggen voor het voorrecht van een
plaats op de bok van een postwagen die de tijding van zulk
een feit het land in droeg. En daarbij moet worden opgemerkt dat door onze eiland-ligging, en de menigte van onze
fregatten die werden gereedgehouden voor het snelle overbrengen van oorlogsnieuws, zelden eenig los gerucht een
voorsmaak wegnam van de eerste aroom van de ambtelijke
tijdingen. Regeeringsnieuws was meestal het eerste nieuws.
Van acht uur 's avonds tot vijftien of twintig minuten later,
verbeeld u de postwagens vergaderd en opgesteld in Lombard
Street, waar, en niet in St. Martins-le-Grand, toentertijd het
kantoor van de Posterijen stond. Hoe groot precies ons aantal
was, weet ik niet ; maar door de lengte van elk afzonderlijk
attelage vulden we de straat, hoewel 't een lange was, hoewel
we geschaard stonden in dubbele rij. Eiken avond was het
schouwspel verrukkelijk. De volslagen perfektie van al de
onderdeelen aan wagens en tuigen, hun sterkte, hun schitterende helderheid, hun schoone eenvoud maar, meer dan
dat, de koninklijke pracht van de paarden waren het eerste
wat de aandacht boeien moest. Elke wagen werd elken morgen
gebracht voor den ambtenaar belast met het nakijken. Wielen,
assen, pinnen, boom, glazen, lantarens, werden alle dagen
onderzocht en op de proef gesteld. Elk deel van elk rijtuig
-
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was schoongemaakt, elk paard was geroskamd even keurig
als was 't een heerepaard ; en- dat deel van het schouwspel
was altijd te zien. Maar de nacht nu voor ons was een overwinningsnacht ; en kijk, bij de dagelijksche uitstalling, wat een
hartverheffend toevoegsel ! — paarden, mannen, wagens, allen
zijn getooid met lauwers en bloemen, linten en eikeloof. De
wakers als ambtshalve dienaars van zijne majesteit, en zij
van de koetsiers die vallen onder het voorrecht van den
postdienst, dragen als vanzelf spreekt de koninklijke livreijassen ; en daar 't zomer is (want de landoverwinningen,
natuurlijk, won men zomers) dragen ze op dezen mooien avond
die livrei jassen zichtbaar, zonder overjas. Zulk een dracht en
de weidsche dosch van om hun hoeden de lauwers, verwijden
hun hart, door hen openlijk in persoonlijk verband te stellen
met de groote tijding waarbij elk toch het algemeen vaderlandsch belang al heeft. Die groote vaderlandsche aandoening
overstijgt en overstemt elk besef van maatschappelijk onderscheid. Zij onder de reizigers die heeren zijn, zijn nu nauwelijks
als zoodanig kenbaar tenzij aan hun kleeding ; de gewone
terughoudendheid van hun omgang smolt dezen avond weg
uit hun spreken met de omstanders. Een hart, éen trots,
een roem bindt man aan man door de bovenzinnelijke verwantschap van het bloed van een volk. De toeschouwers, die
talrijk zonder voorbeeld zijn, geven uitdrukking aan hun meegevoel met die brandende gevoelens door gedurig hoera-geroep.
Elk oogenblik worden luid door de postbeambten afgeroepen,
en bevolen voorterijden de groote voorvaderlijke stedennamen
sints duizend jaar bekend in de geschiedenis Lincoln,
Winchester, Portsmouth, Gloucester, Oxford, Bristol, Manchester, York, Newcastle, Edinburgh, Glasgow, Perth, Stirling,
Aberdeen de grootheid van het rijk uitdrukkend door de
oudheid van zijn steden, en de grootheid van zijn posterijen
door de uitstraling van haar verspreide zendingen. Elk
oogenblik hoort ge den donder van het lid dat dichtklapt op de brieven-zak. Die klank is voor elke mail
afzonderlijk het sein voor afrijden, een voorval dat het
fraaiste van het schouwspel is. Dan is 't dat de paarden in
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't spel komen. Paarden ! zijn dat paarden die heenspringen
met de vaart en de bewegingen van panters ? Welk een
storm 1 — welk een schuim i welk wild gedonder !
hoefgetrappel ! trompetgeschal 1 wat vaarwelgejuich,
wat galm en weergalm van broederlijk gelukwenschen, waar
de naam van de post die gaat : Leve Liverpool ! in
saamklinkt met den naam van de overwinning die bevochten
is : Leve Badajoz 1 of Leve Salamanca 1 Het half-sluimerend bewustzijn, dat den heelen nacht door en den heelen
volgenden dag misschien nog langer zelfs — verscheidene
van die posten als vuur dat vliegt langs een lijn van buskruit, elk oogenblik nieuwe opeenvolgingen van brandende
vreugd zullen ontvlammen doen, heeft een donker gevolg
van de viktorie te vermenigvuldigen door het vermenigvuldigen voor de verbeelding tot in het oneindige van de stadia
van haar voortgezette verbreiding. Vurige pijlen schijnen losgelaten, van dat oogenblik aan bestemd te reizen, zonder
oponthoud, westwaarts drie honderd mijlen noordwaarts
zes honderd ; en het meegevoel van onze vrienden in Lombardstreet bij den afrit is tot in 't honderdvoudige gestegen
door een soort van vooruitziend meegevoel met de nog sluimerende vreugden die wij in zoo snelle opeenvolging wekken gaan.
Bevrijd van de hindernissen van de stad, en uitkomend
in de breede onbezochte lanen van de noordelijke voorsteden,
nemen wij aldra onze natuurlijke snelheid aan van tien mijl
in 't uur. In het breede licht van den zomeravond, terwijl de
zon, misschien, juist op 't punt is van ondergaan, ziet men
ons van al de verdiepingen van al de huizen. Hoofden van
elken leeftijd verdringen zich voor de ramen jong en oud
verstaan de taal van onze overwinningsteekens en toeroep
en groet rollen in blijde volle lagen langs, achter, en voor
ons mee. De bedelaar die zich aan zijn muur opricht, vergeet
zijn lamheid
ware of gehuichelde vergeet zijn klaagberoep, staat rechtop, met stouten juichenden glimlach als
we langs hem gaan. De overwinning heeft hem gezond
gemaakt, en gezegd: wees gij geheeld 1 Vrouwen en kinderen,
-

-
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van dakzolders en uit kelders, heel eindeloos Londen door,
zien op en zien neer met oogen die liefhebben naar onze
vroolijke linten en krijgshaftige lauweren ; kussen hun handen soms ; hangen soms uit, als teekenen van genegenheid,
voorschoten, zak- en stofdoeken, al wat, bevangen door zomeravondkoelten, wimpelt in luchtige jubeling. Zie aan de Londenkant van Barnet, dat we een paar minuten na negen
naderen, dat eigen-rijtuig op ons af komen. Het weer is warm,
alle ruiten zijn neer ; en men leest, als op de planken van
een tooneel, al wat er voorvalt. Het bevat drie dames -een zal »mama" wezen, en twee van zeventien of achtien
die vermoedelijk haar dochters zijn. Wat een lieve opgewondenheid, wat een bekoorlijk ongezocht gebarenspel dat ons
eiken lettergreep vertolkt die omgaat in die onschuldige kinderen ! Aan den plotselingen schok en het opheffen van hun
handen als ze ons gelauwerde voertuig eerst gewaar worden,
aan de plotselinge bewegingen en uitroep naar de oudere
dame, van beiden en aan de verhoogde kleur op hun
bezielde gezichtjes kunnen we hen haast hopren spreken:
»Kijk, kijk 1 Zie hun lauwers maar 1 0 mama 1 er is een
groote slag geweest in Spanje en een groote overwinning
was 't." Een oogenblik dan zullen we voorbij hen zijn.
Wij reizigers ik op de bok en de twee op de kap achter
me nemen voor de dames onze hoeden af; de koetsier
maakt zijn beroepsmatigen zweep-groet ; de waker zelf, hoewel nauwgezet op 't punt van zijn waardigheid als een dienaar
van de kroon, tikt aan zijn hoed.
De dames nijgen zich tot ons, in antwoord, met een innemende bevalligheid van houding ; allen glimlachen van weerskanten op een wijze die niemand kan misverstaan, en die
niets dan een groote vaderlandsche aandoening zoo in eens
bewerken kan. Zullen deze dames zeggen dat wij hun onverschillig zijn ? 0, neen ; dat zullen ze niet zeggen. Zij kunnen
niet loochenen zij zullen niet loochenen dat zij voor
dezen nacht onze zusters zijn ; edel- of laaggeboren, geleerde
of onwetende bediende, voor deze twaalf volgende uren hebben wij hier bovenop de eer hun broers te zijn. Die arme
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vrouwen ook, die stilstaan om vol verrukking naar ons op te
zien bij het binnenrijden van Barnet, en die naar hun voorkomen van vermoeidheid te oordeelen, thuiskomen van den
arbeid, zoudt ge zeggen willen dat zij wasch-vrouwen zijn of
werkvrouwen ? 0 mijn arme vriend, hoe vergist gij u. Ik verzeker u dat hun rang veel hooger is.; dezen eénen avond
voelen zij zich bij recht vat: geboorte dochters van Engeland,
en nemen geen lager titel aan.
Maar elke vreugd, elke vervoerende vréugd zelfs zoo is
de droevige wet op aard brengt soms smart, of vrees voor
smart — aan enkelen. Drie mijl voorbij Barnet zien we een
ander eigen-rijtuig naderen, een herhaling bijna van de omstandigheden van kort daarvoor. Hier ook zijn al de vensters
neergelaten hier ook, zit een oudere dame ; maar de twee
dochters ontbreken, want de enkele jongere persoon die naast
haar zit, schijnt een gedienstige ik maak het op uit haar
kleeding en voorkomen van eerbiedige terughoudendheid.
De dame is in rouwkleeren ; en in de trekken van haar gezicht
is leed. In den beginne ziet ze niet op ; zoodat ik geloof
dat ze onze aankomst niet opmerkt totdat zij den maatslag hoort van ons hoefgeklop. Dan heft zij haar blik om
hem pijnlijk te richten op onzen triumfwagen. Onze tooi is
haar duidelijk ; maar ze begrijpt hem met zichtbaar sinartgevoel, bijna met angst. Even te voor, daar ik het moeielijk
vond in de vlucht te mikken, belemmerd door de gestalte
van den koetsier en zijn teugels, had ik den waker een avondblad van de »Courier" gegeven, waarin het oorlogsnieuws, voor
het eerste rijtuig dat voorbij mocht gaan. Hij wierp het er
dus in, zoo gevouwen dat de groote hoofdletters die zoo iets
lazen als ROEMRIJKE OVERWINNING, dadelijk in 't oog vielen. Het gezicht van het blad alleen trouwens, verklaard als
het werd door onze triumfteekens, maakte al alles duidelijk;
en als de waker gelijk had dat de dame het ontving met
een gebaar van afschuw, dan kon het ons niet twijfelachtig
zijn dat haar in verband met dien Spaanschen oorlog een of
ander groot leed getroffen had.
Hier, dus, was het geval van iemand, die, doordat ze vroe-
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ger geleden had, zich, ten onrechte misschien, bekommerde
om voorgevoelens van een herhaling van zulk leed. Dienzelfden nacht, en nauwelijks drie uur later, kwam het tegenovergestelde mij voor. Een arme vrouw, die allerwaarschijnlijkst
binnen een dag of twee bevinden zou, dat ze door den slag
het zwaarst denkbare verlies geleden had, gaf zich blindelings
over aan haar uiting van een zoo onmatige opgetogenheid
over het nieuws en de onderdeelen ervan, dat zij het voorkomen kreeg dat onder Keltische Hooglanders Fey wordt genaamd. Dit was in een stadje waar we paarden wisselden
een uur of twee na middernacht. Een soort kermis of jaarfeest
had de menschen uit hun bed gehouden, en een gedeeltelijke
verlichting van de stalletjes en winkels veroorzaakt, wat een
ongewone naaar zeer indrukwekkende vertooning was. Wij
zagen veel lichten heen en weer gaan toen we nabij kwamen;
en misschien het treffendste tooneel op den heelen weg was
onze ontvangst in die plaats.
Het geflakker van toortsen en de kleurige weerschijn van
blauwe lichten (Bengaalsch vuur) op de koppen van onze paarden;
het fraaie effekt van die licht-buien en schijnsels op onze bloemen
en glinsterende lauwers, terwijl overal rondom ons die een middelpunt van licht waren, de donkerte vergaarde achter en bij
zijden in klompige zwartheid ; deze licht-schitteringen, saam
met de vervaarlijke geestdrift van het volk, stelden een tafreel
samen tegelijk schilderachtig en aandoenlijk, tooneelmatig en
heilig. Daar wij drie of vier minuten bleven, steeg ik af; en
onmiddelijk, van een ontdane kraam in de straat, waar zonder
twijfel zij den heelen voornacht had voorgezeten, kwam gretig
een vrouw van middelbaren leeftijd op me af. Het gezicht
van mijn krant had haar aangelokt. De overwinning die wij
naar de provincies brachten, bij deze gelegenheid, was de
onvolmaakte van Talavera onvolmaakt in haar nawerking,
zoodanig was het feitelijk verraad van den spaanschen
generaal Cuesta, maar niet onvolmaakt in haar eeuwiggedenkwaardige heldhaftigheid. Ik vertelde haar den slag in
hoofdzaken. De beweging van haar geestdrift was zoo blijkbaar terwijl ze luisterde, en toen ze eerst bij me kwam om
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inlichtingen, dat ik niet laten kon haar te vragen of ze een
bloedverwant in 't leger in Spanje had. 0 ja, haar eenige
zoon was daar. In welk regiment ? Hij was een dragonder
van het 23ste. Mijn hart werd zwaar toen ik het hoorde.
Dat heerlijke regiment dat een Engelschman nooit noemen
hoort zonder den hoed af te nemen tot zijn gedachtenis, had
de gedenkwaardigste en gelukkigste charge gedaan waar de
annalen van het leger van getuigen. Zij wierpen hun paarden
over een gracht waar het kon, er in en dood of verminkt
waar ze 't niet konden. Hoeveel de gracht levend uitkwamen
weet men niet. Zij wien het lukte, sloten de rangen en
stortten neer op den vijand met zulk een goddelijkheid van
moed (ik gebruik het woord goddelijkheid opzettelijk : de
aanblazing van God moet die beweging hebben ingegeven
aan hen die hij op dat oogenblik zelf riep in zijn tegenwoorheid) dat tweeërlei de uitslag was. Wat betrof den vijand,
dit 235 1 e Dragonders, niet, geloof ik, oorspronkelijk driehonderd
vijftig sterk, verlamde een fransche afdeeling, zesduizend sterk,
besteeg dan den heuvel en trotseerde den blik van het heele
fransche leger. Wat hun zelf betrof, het 23ste werd eerst
geacht alleen niet vernietigd te zijn ; ten slotte, geloof ik,
bleek het dat een op de vier het had overleefd. En dit dan,
was de afdeeling, een afdeeling sints eenige uren reeds
verheerlijkt en gewijd in het oor van heel Londen, als liggend
uitgestrekt, in haar groote meerderheid, op één bloedig akeldama waar de jonge dragonder in diende wiens moeder
mij nu aansprak in een geest van zoo vreugdevolle opgewondenheid. Of ik haar de waarheid zei ? Had ik het hart
haar droom te verbrijzelen ? Neen. Morgen, zei ik me, morgen,
of de dag na morgen, zal het ergste bekend worden. Waarom
niet, waarom niet een nacht meer zal ze slapen in vrede.
Na morgen zijn de kansen te talrijk dat de vrede haar peul
verlaten zal. Laat, laat zij dit korte uitstel, danken aan mijn
gaaf en mijn goedertierenheid. Maar, zoo ik haar niet van
den bloedigen prijs die betaald was vertelde, niet was ik
daarom stilzwijgend over dat wat het regiment van haar zoon
tot den dienst en den roem van dien dag had bijgebracht.
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Ik liet haar niet de rouwvaandels zien waar het edele regiment onder te slapen lag. Ik lichtte niet de beschaduwende
lauweren op van de bloedige gracht waarin paard en ruiter
tezaam gekneusd lagen. Maar ik vertelde haar hoe die lieve
kinderen van Engeland, officieren en minderen, hun paarden
over alle hindernissen tilden zoo blij als jagers op een morgenjacht. Ik vertelde haar hoe ze hun paarden in den mist
van den dood reden (zeggend tot mijzelf maar niet zeggend
tot haar) en hoe ze hun jonge levens neerleiden voor u,
o moeder England l even gaarne hun edel bloed uitstortten even vroolijk als ooit, na daglang spel, nog
kinderen, zij hun moede hoofden op moeders knie te rusten
lagen of in slaap zonken in haar arm. Vreemd is het, toch
waar, dat het scheen dat zij geen vrees had voor haar zoons
leven, zelfs nadat ze dit wist dat het 23ste Dragonders gedenkwaardig was slaags geweest ; maar zoo zeer verrukt was
ze door de wetenschap dat zin regiment, en dat hij dus,
in 't oog loopenden dienst gedaan had in den schrikkelijken
oorlog een dienst inderdaad die hem in het laatste
halve etmaal het onderwerp van de gesprekken van heel
Londen gemaakt had zoo geheel was haar vrees verzwolgen door vreugde dat, in den simpelen eenvoud van
haar brandende wezen, de arme vrouw haar armen om nagin
hals sloeg terwijl ze aan haar zoon dacht, en mij den kus
gaf die in stilte bedoeld was voor hem.
15/29 Nov. '96.

LAVOISIER'S ZOOGENAAMDE PLAGIATEN
,

DOOR

CH. M. VAN DEVENTER.

Iedereen, die ook slechts een weinig aan scheikunde deed,
weet hoe in de vorige eeuw een gewichtige omwenteling in
het vak voorviel, en de leider dier revolutie Lavoisier was.
En ook is dit algemeen bekend : de revolutie bestond in de
vervanging van het phlogistische systeem door het antiphlogistische, door het stelsel, waarbij verbranding en oxydatie als
een verbinding met zuurstof wordt verklaard.
Bij den ongemeen snellen opgroei der scheikunde van deze
eeuw werd de geschiedenis eenigszins verwaarloosd. De studie
van ' feit en theorie eischten zooveel bekwaamheid en toewijding, dat er weinig aandacht overschoot voor het nauwkeurig
onderzoek naar de manier waarop de scheikundige meeningen
ontstaan waren.
Toch ontbrak het niet geheel aan mannen, die daaraan
hun aandacht gaven. Bekende namen als historici der scheikunde zijn Dumas, Hoefer en vooral Hermann Kopp. En in
de laatste jaren heeft Berthelot ook in dit deel van het vak
nieuw leven gebracht.
Het is reeds verscheidene jaren geleden, dat een Hollandsch
geleerde, Dr. van der Horn van den Bos, onderzocht welke
de verdienste was der Hollandsche chemici uit de vorige
eeuw. Dat er een kring van vaderlandsche chemici bestaan
heeft tijdens en na Lavoisier, was algemeen bekend. Iedere
leerling van de hoogere burgerschool hoort van de olie der
Hollandsche scheikundigen, en hij hoort gewoonlijk de namen
dier heeren er bij. Maar om nauwkeurig te weten, wat de
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scheikundige arbeid in ons vaderland heeft opgeleverd, daarvoor was een uitvoerige bronnenstudie noodig, want de buitenlandsche historici (verhaalden er weinig van.
Deze studie had de heer v. d. Horn v. d. Bos reeds voor verscheiden jaren ondernomen, en eenigen tijd daarna kwam de
gelegenheid voor hem om zich te zetten aan een verwant
doch grooter onderwerp. Want een geleerd genootschap i)
schreef een prijsvraag uit over het aandeel van Frankrijk,
Engeland, Duitschland en Noord- en Zuid-Nederland in het
tot algemeene erkenning brengen van Lavoisier's systeem en
Dr. v. d. Horn v. d. Bos liet de gelegenheid niet voorbijgaan,
hij leverde een antwoord en had de satisfactie dit antwoord
bekroond te zien : een loon, door dit bekwame geschrift volkomen verdiend 2).
Dr. v. d. Horn v. d. Bos heeft zijn studie in twee deelen
gesplitst. In het eerste deel beschouwt hij feitenkritisch
de gewichtigste ontdekkingen, die de inzichten van Lavoisier
steunden, en den strijd over deze ontdekkingen ; in het tweede
gaat hij de algemeene gezindheid, de algemeene houding van
Frankrijk en het buitenland tegenover Lavoisier na, en tracht
gezindheid en houding te verklaren uit den algemeenen cultuurstand van tijd en plaats.
Dat het onderwerp uiterst zwaar te behandelen was, ziet
een ieder in, en vooral wat het tweede deel aangaat komt
het mij voor dat het Genootschap meer verlangde, dan het
verwachten kon. Toch ben ik van meening, dat Dr. v. d.
Horn v. d. Bos ook daar een verdienstelijk werk heeft geleverd, en zooal niet geheel, dan toch voor een belangrijk deel
heeft verklaard, waarom de zuurstof zoo lang heeft moeten
strijden tegen het phlogiston, en waarom op de eene plaats
langer dan op de andere.
Voor den vaderlandschen lezer kan het niet anders dan
aangenaam zijn als hij ook hier zoo duidelijk duidelijkheid
i) Het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te
Amsterdam.
2) Uitgegeven in de werken van het Genootschap, 2e serie, Deel II, Amsterdam, Februari, 1896.
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uitin voorstelling is een der deugden van het geschrift
eengezet vindt, wat de beteekenis der Hollandsche chemici
is. Er is geen twijfel aan, of deze nog zoo obscure Hollandsche heeren waren hun Duitsche tijd- en vakgenooten verreweg de baas. En hun Engelsche en vele Fransche zelfs in
menig opzicht ook. Zij zijn de eersten geweest buiten
Frankrijk, die met Lavoisier medegingen, en deze overgang
geschiedde kort na het oogenblik, waarop Lavoisier voor
het eerst sympathie in Frankrijk zelf vond. En eenmaal
overgegaan, hebben zij niet gerust, doch krachtig medegestreden in den grooten strijd voor Lavoisier, en hun komt
de groote roem toe menigmaal de beslissing te hebben aangebracht ; menigmaal waren hun proeven voor de tegenpartij
overtuigender dan de proeven van Lavoisier en zijn Fransche
vrienden zelve. Het is voor ons zoo gemakkelijk niet om te
begrijpen, wat men toch tegen Lavoisier hebben kon, maar
Dr. v. d. Horn v. d. Bos leert ons dit zeer goed inzien, en
waar wij Lavoisier bewonderen om de scherpte van zijn blik
en de vastheid zijner overtuiging, veel bewondering zijn wij
ook verschuldigd aan zijn Hollandsche kampioenen, die met
zooveel scherpzinnigheid en energie de voor een ieder overtuigende proeven wisten uit te denken en te verrichten.
En om de algemeene inlichting over het besproken onderwerp, en om de berichten over de vaderlandsche geleerden
is de prijsvraag een zeer aanbevelenswaard werk. Het is te
hopen, dat deze arbeid ook in het buitenland erkend wordt,
en de boeken voor historia clzesmaiae aan de Hollanders
hun rechtmatig aandeel geven zullen. Dat men het in alles
met den schrijver eens zal zijn, zou hij zelf dat wel verlangen ? i) Doch waar zijn geschrift voor mij aanleiding is om iets
over Lavoisier te zeggen, en ik daarbij menigmaal Dr. v. d.
Horn v. d. Bos kritiseeren moet, wil ik daartoe niet overgaan,
vóór ik hem eerst van mijn waardeering en erkentlijkheid
de verzekering heb gegeven.
i) Ik meen o.a. dat Dr. v. d. Horn v. d. Bos ongunstiger dan billijk is, oordeelt
over Lavoisier's warmteleer.
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Het was mijn plan eerst om dit opstel nagenoeg geheel
te wijden aan een overzicht van de prijsvraag, maar bij nadere
overweging is mij gebleken, dat ik de ruimte kan besteden
voor een doel, dat, naar ik mij vlei, ook door Dr. v. d. Horn
v. d. Bos als een nog beter doel zal beschouwd worden,
omdat het geldt de grootere eer van hem, die toch ook in
de prijsvraag de groote man is, van Lavoisier bedoel ik.
De grootere eer zal bestaan in het wegnemen van een
oneer.
Want er gaat over Lavoisier een leelijk gerucht. Men
verwijt hem gebrek aan royaliteit, gebrek aan lust en vermogen om de verdiensten van anderen te erkennen, en men
verwijt hem kortweg plagiaat, in zoover als hij aan zich zelf
ontdekkingen zou hebben toegekend, door anderen verricht.
Dr. v. d. Horn v. d. Bos is gewoonlijk gematigd in zijn
uitdrukkingen, wanneer hij het over deze kwesties heeft.
Hoewel hij zonder vrees zijn conclusie uitspreekt over het
aandeel door de geleerden der vorige eeuw in de groote
ontdekkingen genomen, onthoudt hij zich van scherpe woorden, waar de gezindheid van Lavoisier geraakt wordt, en
zegt hij gemeenlijk niets harders dan dat Lavoisier zich wel eens
te veel op den voorgrond heeft geplaatst. Meent hij een
enkele maal te moeten besluiten, dat Lavoisier proeven van
anderen verzwegen heeft, hij wil niet aan een boos opzet
gelooven, doch zoekt naar een verklaarbare en niet onteerende
oorzaak i).
Op één punt heeft Dr. v.- d. Horn v. d. Bos het ongeluk
gehad op anderen te vertrouwen, waar hij een ander oordeel
zou hebben gewonnen, had hij ook ditmaal op zich zelf
gebouwd, en de origineele documenten nagegaan, in plaats
van over te nemen wat anderen over die documenten gezegd
hebben. Ik bedoel in Lavoisiers verhouding tegenover den
i) Prijsvraag, blz. 138. De bewering omtrent het verzwijgen is daar ter plaatse,
naar mij voorkomt, niet geheel juist.
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grooten Schotschen geleerde Black, die, naar verscheidenen
en ook Dr. v. d. Horn v. de Bos beweren, door zijn Franschen leerling in het openbaar niet zou gehuldigd zijn i).
Doch het is niet vooral de Hollandsche schrijver, die
hierin streng tegen Lavoisier optreedt, het zijn Duitsche en
Engelsche, en enkele van hun beschuldigingen wil ik hier
nagaan.
Doch eerst eenige algemeene opmerkingen.
Het meest gelezen werk van Lavoisier is natuurlijk zijn
Trailé Eléynentaire 2), het eerste handboek van antiphlogistische, van onze scheikunde. Wellicht heeft dit boek het eerst
de meening verspreid als wilde Lavoisier de verdiensten van
anderen verkleinen of verzwijgen. Lavoisier spreekt niet veel
over historische bijzonderheden. Hij noemt zichzelf als een
der ontdekkers van de zuurstof, hij noemt zichzelf niet als
een der ontdekkers van de samengesteldheid van het water.
Hij vermeldt een enkele maal anderen : de Engelsche fysici,
Berthollet, Scheele en meer nog. Doch veel historie geeft hij
niet. En waarom ? Het antwoord op die vraag vindt men in
de inleiding.
»Misschien zou men met meer recht mij verwijten kunnen,
dat ik in dit werk geen overzicht geef van de meening mijner
voorgangers, en slechts de mijne aanbied zonder die der anderen
te bespreken. Dientengevolge heb ik niet altijd aan mijn vakbroeders, en minder nog aan de buitenlandsche scheikundigen,
de eer gegeven, die ik voornemens was hun toe te kennen:
maar ik verzoek den lezer dit te overwegen : zoo men in een
elementair handboek aanhalingen saambracht, zoo men zich
zette aan uitvoerige besprekingen van de geschiedenis der
wetenschap en van de werken harer woordvoerders, dan zou men
het ware doel uit het oog verliezen, en een werk maken,
lastig te lezen voor beginners. Noch de geschiedenis der
wetenschap, noch die van den menschelijken geest moet men
geven in een kort handboek; men moet er slechts in streven
i) Prijsvraag, bl. 83, noot. De schrijver noemt Volihard en Kopp als autoriteiten
2)

Hier geciteerd naar de ede editie, van 1793.
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naar gemak en helderheid ; men moet met zorg er alles uit
laten, wat de aandacht kan afleiden. Men moet den weg
voortdurend effen houden, en alle beletsels opruimen. De
wetenschappen hebben reeds in zich zelf moeilijkheden genoeg, ook zonder dat men er van buiten nieuwe moeilijkheden bijhaalt" i).
Z66 Lavoisier. Tegenwoordig zou menigeen allicht anders
oordeelen, en meenen dat een weinig geschiedenis van het
vak ook in een kort handboek thuis hoort. Doch dit is de
kwestie niet. In Lavoisier's tijd was er vooràl behoefte aan
een beknopt en zakelijk antiphlogistisch leerboek; dat heeft
hij gegeven, en men zou hem al voor een schurk in folio
moeten houden, zoo men de aangehaalde woorden als een
poging van den schrijver beschouwde om ongestoord zich zelf
in het zonnetje te zetten.
En waar men zoo veel zegt over Lavoisier's onvermogen
of onwil tot waardeeren, mocht men wel eens hebben
nagegaan, of hij het vermogen en den wil tot waardeeren
bij wijlen wèl getoond had.
Hij heeft dat zeer veel en sterk gedaan. Men kan uit de
Oeuvres Complètes complimenten met handen vol oprapen,
en ik zal er eenige laten zien.
De studie over de Emanations Elasliques 2) vangt aan
met een uitvoerig overzicht van wat aan het onderwerp
door anderen gedaan is. Lavoisier klaagt er over, dat in
Engeland, Duitschland en Holland zoo vlijtig gearbeid wordt
over pneumatische scheikunde, en dit deel van het vak
in Frankrijk nog een terra incognita is. Hij is in dit overzicht voorzichtigheidshalve zoo goed als enkel referent 3), maar
geeft niettegenstaande deze houding menigmaal woorden van
lof, aan Black, aan Meijer, aan Jacquin, aan De Smeth, aan
anderen. Van Black zegt hij o. a.: »dezen moet men
i) Discours préliminaire XXVII—XXVItI.
2) Oj5uscules, Oeuvres Complètes I, 445, vlgg.
3) L. spreekt zelf, O. C. I, 551, van »la crainte qu'on ne m'accusát d'avoir
apporté un esprit de partialité dans l'exposé que j'ai fait de ce qui a été écrit
jusqu'à ce jour sur l'air fixe etc.
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inderdaad beschouwen als den man, die de vaste lucht i) in
de scheikunde heeft ingevoerd" 2).
Aan Stahl kent Lavoisier zonder eenig voorbehoud de twee
groote ontdekkingen toe, die men hem nog geeft : dat calcinatie (wat wij noemen oxydatie) een verbranding is, en het
feit der reductie 3).
Over Priestley kan men lezen, naar aanleiding van een
toepassing van het stikstofoxyd :
» De heer Priestley heeft een ongemeen gelukkige toepassing
gemaakt van deze eigenaardige werking, om den graad van
zuiverheid der atmosferische lucht te bepalen ; en zoo wij
aan dien beroemden natuurkundige niets anders verschuldigd
waren dan deze ontdekking, dan zou hij door haar alleen tot
de grootste weldoeners der menschheid behooren" 4).
Meer dan eens erkent Lavoisier dat hij het begrip en de
uitdrukking warinteca^aciteit en soortelijke warmte aan de
Engelsche school, met name aan Crawford ontleent 5).
Met de meeste royaliteit geeft hij aan Laplace de eer
der bekende en belangrijke verklaring van het ontstaan van
waterstof bij de inwerking van verdunde zuren op zink en
ijzer 6).
Met royaliteit en opgewondenheid zelfs wordt verhaald, hoe
Monge een schoone en beslissende proef over de verbinding
van waterstof en zuurstof had verricht 7).
Dit dan om te bewijzen, dat aan Lavoisier de kunst van
erkennen en waardeeren althans niet geheel ontbrak. En nu
zal ik nagaan, wat er gedacht moet worden van de beschuldigingen door verscheidenen tegen hem uitgebracht, als zou
hij menigmaal getracht hebben anderer verdienste te verdonkeremanen. Zoo als ik zeide is in dit opzicht niet Dr. v. d. Horn
v. d. Bos de strengste woordvoerder, maar het zijn eenige
i) Vaste lucht = koolzuur.
2) O. C. I, 467.

3)
4)
5)
6)
7)

Oeuvres Coma lètes. II. 624.
Ibid. II. 503.
Traité Elémentaire, 2e Ed. blz. 19 ; Oeuvres Compl. II. 644.
Oeuvres Complètes, II, 34.E vlgg. ; ]bid. II. 567.
Ibid Ir . 339 .
.
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Duitschers en Engelschen, en ik zal enkele vormen van de
aanklacht laten zien.
Er bestaat een geschiedenis van de scheikunde, geschreven
door Ernst von Meyer, een zeer bruikbaar boek, beknopter
dan het standaardwerk van Kopp en misschien in sommige
opzichten meer volledig. In dit boek wordt van Lavoisier
gezegd :
» In het algemeen maakt Lavoisier's verhouding tegenover
waarnemingen en ontdekkingen van andere onderzoekers een
pijnlijken indruk. Het is bedroevend om te zien hoe deze met
zulk een ver reikenden blik en grootsche gaven bedeelde
natuurvorscher tegenover de verdiensten van anderen gansch
en al niet billijk is geweest. Zoo maakt Lavoisier in zijn eerste
scheikundige studie over de samenstelling van het gyps geen
melding van Margraff's onderzoekingen, hoewel deze tot de
meest bekenden behoorden, terwijl de andere chemici, die
over hetzelfde onderwerp hadden gearbeid, meer dan noodig
was, gehuldigd worden. Evenzoo verzweeg hij in zijn bericht
over zijn proeven over de samenstelling van het water uit
waterstof en zuurstof, de voorafgaande en hetzelfde bewijzende
onderzoekingen van Cavendish, van wier resultaten hij bepaalde
inlichting bekomen had.
»Tegenover Black's voortreflijke proeven over de vaste lucht,
waarvan hij zonder twijfel voor zijn opvatting over het fixeeren
van een gas het grootste nut gehad heeft, was hij koel en
terughoudend, terwijl de kleinste bezwaren tegen Black opgeworpen, met de meeste zorg en uitvoerigheid besproken
worden. Dit zijn, helaas, vlekken, welke Lavoisier aankleven,
niettegenstaande den aureool, waarmede de idealiseerende
voorstelling van Dumas, Wurtz en anderen hem omgeven
heeft" i).
Dit is de aanklacht van Ernst von Meyer, waarvan ik voorloopig alleen opmerk, dat zij aan Lavoisier zelfs het erkennen
van anderen en het uiteenzetten van bezwaren tegen Black
verwijt.
t)

E. von Meyer, Gescfiichte der Chemie, 134, noot.
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Nu een aanklacht, een gemoedelijk-treurende, doch daarom
niet minder gemeende aanklacht, van Engelsche zijde i).
»Waar een man als Lavoisier zooveel voor den vooruitgang der wetenschap gedaan heeft, zal men het misschien
kleingeestig vinden, ook zijn zwakheden en gebreken te vermelden. Doch de geschiedenis der scheikunde mag zich daar
niet aan onttrekken ; men moet aan Lavoisier het verwijt
maken, dat hij ontdekkingen van anderen, nadat zij hem
bekend geworden waren, zichzelf heeft willen toekennen, als
had hij ze zelf gedaan. Terwijl eenigen beweerd hebben, dat enkel en alleen Lavoisier de grondlegger der
moderne chemie is geweest, hebben anderen vermeld, dat de
opvattingen, door hem het eerst verkondigd, enkel uit den
arbeid van anderen geput waren, doch voor zijn eigene uitgegeven. Dit punt is in den laatsten tijd veel besproken geworden, doch geen zijner verdedigers is in staat geweest, dezen
vlek op het karakter van den grooten man weg te wisschen ...
»In het volgende jaar publiceerde hij zijn Opuscules plzysiques et chiiniques. Hierin behandelde hij eerst de luchtsoort,
die zich bij verbranding, gisting en ademhaling ontwikkelt,
en die ook in zekere stoffen aanwezig is. De inzichten, in
dit werk ontwikkeld, zijn volkomen dezelfden, als die welke
Black reeds lang te voren had uitgesproken ; doch hij maakt
op geen enkele plaats melding van Black, en dit is des te
treffender, daar in een belangrijke correspondentie, die eerst
voor eenige jaren gevonden is, Lavoisier Black zijn meester
en leermeester noemt, die het eerst een licht over de leer
verspreid had, door Lavoisier later in de scheikunde ingevoerd" 2).
Verder verwijt dezelfde aanklacht aan Lavoisier, dat hij
ten onrechte op de ontdekking van de zuurstof en voor zich
alleen op de ontdekking van de samenstelling van het water
aanspraak maakte 3).
i) Het terecht zeer gunstig bekende groote handboek voor scheikunde van
Roscoe en Schorlemmer, duitsche vertaling van 1877.

2) Roscoe en Scliorleninzer, I.
3) Ibid. 24, 25.

22.
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II.
Er zijn dus hier drie beschuldigers genoemd met vier punten
van aanklacht : verzwijging van Margraff; miskenning en verzwijging van Black ; oneerlijkheid of onbillijkheid in de beoordeeling van zijn eigen aandeel in de ontdekking van de
zuurstof, en van de samenstelling van het water.
Nu is het voor een Lavoisier-bewonderaar tegelijk verheugend en bedroevend om bij Lavoisier zelf na te gaan, hoe
de zaak zich verhoudt. Want hij ziet dat van de vier punten
van aanklacht er twee geheel en al onjuist zijn, en dat op
de twee anderen op zijn minst veel valt af te dingen, wat
verheugend is; maar bedroevend is het, dat de historici met
zoo weinig nauwkeurigheid Lavoisier hebben onderzocht, en
hem zelfs den smet van gebrek aan waardeering aanwrijven,
waar de groote onderzoeker zijn uiterste best deed om als
onpartijdig physicus zijn ware bewondering te rechtvaardigen.
Vooreerst de verzwijging van Margraff, dan.
De eerste scheikundige studie van Lavoisier, hij was toen
22 à 23 jaar —, handelt over de samenstelling van gyps. Hij
stelt vast dat dit mineraal vitrioolzuur tot zuur, kalk tot basis
heeft, en ongeveer een vierde van zijn gewicht aan water
bevat ; voorts dat het tot een bepaald bedrag in water oplosbaar is. Hij verkeert niet in de meening dat alles in zijn
verhandeling nieuw is, doch hij houdt zich zelf voor den
eerste, die een volledige studie van het onderwerp heeft gemaakt, en inderdaad is zij voor dien tijd ook merkwaardig
compleet en nauwkeurig. Lavoisier noemt Linnaeus en Wallerius als geleerden, die reeds vroeger gezegd hadden, dat
gyps in de aarde waarschijnlijk ontstaat uit krijt of kalk met
zwavelzuur, zoodat hij zich zelf deze gedachte niet toekent.
Aan het slot van deze publicatie zegt hij:
» Sinds deze mededeeling werd voorgelezen, heb ik vernomen, dat M. Margraff in een verhandeling, te vinden in de
Mérnoires de l'Académie de Berlin, jaargang 1750, p. 144,
naar aanleiding van verschillende steenen, die de eigenschap
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hebben lichtend te worden, eenige proeven over het gyps
(pierre spéculaire) gegeven heeft.
»Uit deze proeven blijkt, dat het gyps is samengesteld uit
vitrioolzuur, kalksteen en water (flegme) ; vervolgens dat het
ten deele in water oplosbaar is. M. Margraff voegt er zelfs
aan toe : »ik twijfel er niet aan, of men zou het geheel kunnen oplossen, als men het langen tijd kookte met eene groote
hoeveelheid water" i).
Eindelijk vermeldt Lavoisier nog een anderen scheikundige,
de Montigny, die in 1762 gepubliceerd had, dat gyps oplosbaar was, en dat het vitrioolzuur en een aardachtige base
bevatte.
Wat nu is de zaak dus ? Dat aan Lavoisier overkomen is,
wat den besten, en vooral een beginnend en nog niet geroutineerd naturalist overkomen kan, en dat hij zich gedragen
heeft met de eerlijkheid van een oprecht onderzoeker.
III.
Het eerste punt van aanklacht vervalt dus geheel en al,
wijl de aanklager niet behoorlijk nota heeft genomen van de
daden van hem, dien hij aanklaagde.
Thans de kwestie-Black.
Ik zei al, het is bedroevend, dat de kwestie bestaat : want
hoe kan men eerlijker beoordeelaar zijn dan Lavoisier, hoe
kan men bij zijn tijdgenooten beter zijn doel bereiken, door
het tot erkenning brengen van een groote bewondering, en
dan nog moet men het verwijt hooren van niet te willen
erkennen en waardeeren ? En zoo is het Lavoisier gegaan.
Een belangrijk deel der OJuscules wordt ingenomen door
een verhandeling, getiteld : Précis Historique sur les Einana-

tions Elastiques, qui se dégab ent des corps pendant la Cornbustion,.pendant la Fermentation et pendant les Effervescences 2),
i) De eerste memorie over gyps is van 1765. Men vindt ze : Oeuvres Comj5lètes,
III, io6 vlgg. De passus over Margraff : 126, 127.
2)

Oeuvres Complèies, I. 445 vlgg.
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en men kan veilig beweren, dat zoowel dit historiseh overzicht als de volgende eigen onderzoekingen door Black
beheerscht worden. Reeds wees ik er op, hoe Lavoisier Black
noemde, als hem qu'on peut regarder comme l'introducteur de
fair fixe dans la chiznie. Maar Black, hoe groot ook, was
noch de eerste, noch de eenige die over vaste lucht gewerkt
had, en zijn studie, hoe magistraal ook, was voor zijn tijdgenooten niet zoo overtuigend als zij het voor ons is, en kón dat
niet zijn, wijl zij niet alle objecties beantwoordde, die men in
dien tijd terecht maken kon. Zoodat Lavoisier niet alleen
Black vermelden moest, maar ook anderen, en, als onpartijdig referent, zoowel voor- als tegenstanders.
De zaak is, dat Lavoisier gevoelde voor een onderwerp te
staan, dat hem en zijn omgeving vreemd was, en waarin hij
een ongemeen groot belang zag. Het was de pneuznatische
scheikunde, die hij in Frankrijk binnen leiden moest 1), en hij
heeft met de meeste vlijt alle geschriften daarover bijeengebracht en in substantie medegedeeld, zich onthoudende,
nagenoeg geheel, van feitenkritiek vddr hij zijn eigen resultaten
mededeelde.
In dit overzicht is Black een groot man. Er is een gansch
hoofdstuk aan zijn uitkomsten gewijd en vele malen wordt
zijn naam met de meeste eer genoemd 2). En dit hoofdstuk
is zoo uitnemend, dat Dr. v. d. Horn v. d. Bos het met
geringe wijzigingen had kunnen overnemen, waar hij Black's
uitkomsten vermelden moest.
Wat is er dus van aan, dat Lavoisier van Black op geen
enkele plaats melding maakt ? Niets. Wat van de beschuldiging dat hij tegenover Black koel en terughoudend was, terwijl
de kleinste bezwaren tegen Black opgeworpen, met de meeste
zorg en uitvoerigheid besproken werden ? Een schijn.
Lavoisier ging in neiging met Black mede, maar de zaak
van de vaste lucht was toen in discussie, en het was niets
1) Vergel. hiervóór blz. 49.
2) Overzicht van Black's werk : Oeuvres
melding van Black o. a. blz. 475.

C0111,P èíes,

I. 468--471. Verdere ver-
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anders dan zijn plicht om alle argumenten, ook de argumenten
tégen, onpartijdig te onderzoeken i). Bovendien had hij ook
hier en daar eigen twijfelingen, en gevoelde hij tegen Black
één principieel bezwaar, niet van feit of inzicht, maar van vorm.
Of dit bezwaar juist is, weet ik niet, maar naar Lavoisier's inzicht was Black niet altijd duidelijk in zijn berichten.
Het heeft hem blijkbaar groote moeite gekost om den Schotschen scheikundige te begrijpen, en hij was uitermate verheugd, toen hij in een verhandeling van een duitschen geleerde,
Jacquin, een overzicht aantrof van Black's leer, van veel
grooter helderheid dan hij het bij Black zelf had gevonden.
Maar er is geen sprake van, dat hij daarom Black's verdienste
miskend heeft. Want het hoofdstuk over Black bestaat ; de
eervolle vermeldingen bestaan, en er bestaat ook de volgende
aanteekening over Black en Jacquin 2) :
»Ik geloof den lezer te moeten inlichten, dat de theorie
van de vaste lucht, toen zij uit de handen van Black
kwam, niet zoo volledig en streng gebouwd was als zij hier
gegeven is ; hij is eerst zoo streng geworden door het werk
van Jacquin, waar zoo aanstonds over bericht zal worden.
Deze opmerking moest wel gemaakt worden, niet om ook

maar eenió szins de gevoelens vare dankbaarheid en bewonderinb te verminderen, verschuldigd aan de verdienste en het
genie van Black, aan wien zonder twyfel en onvermi nderd 3) de verdienste der ontdekking toekomt, maar om aan
Jacquin te geven wat hem toekomt en een reclamatie te
vermijden, die van zijn kant zeer gegrond zou zijn. Overigens zal men weldra zien, dat Jacquin in zoover van Black
verschilt, dat volgens hem de vaste lucht dezelfde is als die,
welke onze atmosfeer uitmaakt."
Dit citaat zegt veel, zeer veel, en gevoegd bij wat reeds
gezegd werd, kan de lezer wel begrijpen, dat een der bedoelingen van de studie, om welke Lavoisier onbillijk en

i) Vergel. hiervóór, blz. 49.
2) Aan het slot van het hoofdstuk over Black. Oeuvres Compl. I. 471.
3) Sans équivoque et sans partage.
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ondankbaar tegenover Black genoemd wordt, geen andere
was dan om in alle ernst en onpartijdigheid te werken in

mnajorem b lariamza Blackii i).
En dat hij dit niet enkel gewild heeft, doch ook gedaan,
is zeer gemakkelijk te bewijzen. Want er bestaat een rapport
over de Opuscules, uitgebracht door eenige scheikundigen van
dien tijd, en deze commissie prijst Lavoisier zoowel om de
onpartijdigheid van zijn historisch overzicht, als om de zekerheid, waarmede hij de theorie van Black geverifieerd heeft 2).
Nadat de commissie de hoofdpunten van Black's leer vermeld heeft, gaat zij verder : » deze inzichten waren zeer zeker
zeer belangrijk en zeer kostbaar voor de chemie, en verdienden
des te meer om met alle mogelijke bewijzen gesteund te
worden, daar verscheidenen ervan betwist werden ; deze verificatie is door M. Lavoisier ondernomen ; hij is niet tevreden
geweest met de verificatie van de schoone proeven welke ons
de leer gaven, doch hij heeft deze verificatie verricht op een
manier, het meest geschikt om aan die proeven al de bewijskracht en al de zekerheid te geven, die men ervoor verlangen kon."
IV.
Zoo is het met Lavoisier's verhouding tegenover Black's
leer van de vaste lucht.
Waar ik reeds vrees in de bespreking van deze twee punten
van beschuldiging veel van den lezer gevergd te hebben, moet
ik méér nog vreezen, nu ik mij aan het derde en het vierde
begeef. Want tot dusver had ik een niet gering voordeel:
de beschuldiging was zonder kwestie onverdiend, en de verdediging zonder kwestie billijk. Doch thans kom ik in een
zeer verwikkelde geschiedenis, waar een absolute beslissing
minder licht is te vinden, en ik meer in bijzonderheden moet
i) Vergel. ook Oeuvres Coníj5lèles I. 538. Ensuite M. Priestley, à Londres,
et M. Jacquin a Vienne, ont si bien appuyé la doctrine de M. Black, que cette
matière est devenue une des plus intéressantes de la chimie etc.
2) Oeuvres Comj5lèles I. 662. Het verslag is van 8 Dec. 1773.
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gaan. Toch waag ik het ook thans een beroep op de aandacht te doen : Lavoisier is een der heroën der wereld, en
het is zeer veel waard, zoo men kan bewijzen, al is het ook
maar met een bewijs van waarschijnlijkheid, dat hij geen oneerlijk opzet heeft gehad.
In de kritiek op Lavoisier's verhouding tegenover anderen
hinderen mij twee dingen. Vooreerst, dat men alles laat
wegen, wat tegen hem, niets, wat voor hem kan pleiten. Ten
tweede, dat men vaak zoo plompweg kritiseert, met miskenning van tijden en omstandigheden en het naaste doel van
Lavoisier's uitingen. Men stelt den eisch, dat al zijn woorden
moesten geschreven zijn, dat men ze nu zonder wikken
en wegen kan overnemen ; men vergeet, dat Lavoisier in de
eerste plaats voor zin tijd schreef, en niet voor den onzen;
men bemoeit zich veel te weinig met de psychologische
kritiek van het geval.
Over de ontdekking der samenstelling van het water krijg
ik zeer bepaald den indruk, dat Lavoisier zich die ontdekking
niet heeft toegekend, wanneer men onder die ontdekking verstaat het verrichten van de eerste proeven, waaruit wij tegenwoordig de samenstelling zouden afleiden. Voor ons is de
proef van Cavendish voldoende.
In het Traité Elémentaire zegt Lavoisier »on va voir, que
l'eau n'est plus un élement pour nous. Je ne donnerai point
ici 1'histoire de cette découverte qui est très moderne, et qui
même est encore contestée. On peut consulter à cet égard
les Mémoires de l' Académie des sciences, année I 7 8 I " i ).
Gelijk men ziet, kent Lavoisier zich hier de ontdekking niet
expressis verbis toe. Men kan wel zeggen, dat Lavoisier hier
waarschijnlijk de bestrijding van zijn eigen aanspraken op het
oog had 2), doch zulk een bewering is een vage greep in de
lucht en geldt niets waar het te doen is om exacte bewijzen.
Er bestaat een tweede document, waarin Lavoisier aanlei-

zoo

i) Tr. Elém. 187.

Zooals gedaan wordt door Kopp : Die Entwicklung der Chemie in der
neueren Zeit, bi. 184.
2)
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ding had om zich zelf ontdekker van de samengesteldheid en
samenstelling van het water te noemen, doch het niet doet.
Onder zijn nagelaten papieren heeft men een opstel gevonden,
getiteld : Détails Historiques sur la cause de l'augmentation

de poids, qu'acquièrent les substances métalliques, lorsqu'on
les chauffe pendant leur exj5osition iz fair i). In dit opstel
wordt o. a. de meeste lof gegeven aan den zeventiendeneeuwschen scheikundige Rey, die reeds de gewichtsvermeerdering bij verkalking ontstaan aan het opnemen van een deel
der lucht toeschrijft. Overigens wil Lavosier zijn eigen persoonlijk recht op vele ontdekkingen handhaven, wijl velen zijn
inzichten noemden de theorie der Fransche scheikundigen. Ik
geef toe, dat Lavoisier zich te sterk uitdrukt als hij zegt:
»men kan gemaklijk zien, dat ik reeds in 1772 geheel het
systeem over de verbranding geconcipiëerd had, sinds dien
tijd door mij gepubliceerd." Doch hoofdzaak is thans, wat hij
over het water zegt en hij zegt daar niets van.
»Deze theorie is dus niet, zooals ik hoor zeggen, de theorie
der Fransche scheikundigen, zij is de mijne, en het is een
eigendom dat ik als het mijne eisch bij mijn tijdgenooten en
het nageslacht. Anderen hebben zonder twijfel in menig punt
er een nieuwe volkomenheid aan geschonken, doch mij zal
men niet betwisten, hoop ik, de geheele theorie van de
oxydatie en de verbranding ; de analyse en de ontleding van
de lucht door de metalen en de brandbare lichamen ; de
theorie van de zuurvorming ; nauwkeuriger kennis aangaande
een groot aantal zuren, vooral van plantaardige zuren ; de
eerste denkbeelden over de samenstelling der plantaardige
en dierlijke stoffen ; de theorie over de ademhaling waaraan
Sequin met mij mede heeft gewerkt" 2).
Nu kan men beweren, naar aanleiding van den titel dezer
verhandeling, dat de vermelding van het water hier niet op
haar plaats ware geweest, en daarom ontbreekt. Maar men
ziet het, verscheidene punten worden genoemd, die 66k buii) Oeuvres Complètes, II, 99 vlgg.
Ibid. 104.

2)

6o
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ten het aangegeven onderwerp
de gewichtsvermeerdering
der metalen staan, en dus had men ook over het water wat
kunnen verwachten. Men kan ook beweren, de zaak van het
water ligt besloten in de uitdrukking de g eheele theorie van
de oxydatie en de verbranding. Maar deze bewering is niet
stevig, en wat men zeker kan zeggen is dit : dat in het genoemde document, waar men reden heeft een uiting over
het water te vinden, Lavoisier zich de ontdekking van de
samengesteldheid en de samenstelling van het water niet
toekent.
Doch wij zagen hoe Lavoisier zelf verwees naar een vroegere verhandeling i ). Laat ons zien, wat daarin te lezen staat:
»Als men onder een glazen klok, met behulp der pneumatische kisten, in een speciale verhandeling door mij beschreven,
een weinig minder dan twee deelen brandbare waterlucht 2)
en een deel levenslucht 3) verbrandt, dan, aangenomen dat
beide gassen volkomen zuiver zijn, worden zij beiden in hun
geheel geabsorbeerd, en aan de oppervlakte van het kwik,
waarboven men deze proef doet, vindt men een hoeveelheid
water in gewicht gelijk aan dat der beide gebruikte luchtsoorten ... .
»Het water bij dit proces verkregen, is volkomen zuiver
en in den toestand van gedestilleerd water; somtijds is er een
weinig vaste lucht 4) bij, en dat is dan een bewijs, hetzij dat
de ontvlambare waterlucht wat koolachtige stof bevatte, of
dat een van beide luchten met vaste lucht gemengd was.
»Zóó, in het algemeen, is de uitkomst der verbranding van
levenslucht en brandbare lucht, doch comme on a voulu élever

quelques don/es sur l'antériorité de cette découverte, je me crois
oblib é d'entrer dans quelques details sur la suite des exxériences, qui m y ont conduit."
Op de gecursiveerde woorden komt het aan, en daarom
geef ik ze hier onvertaald. De zaak is : moet men er in
1) Opgenomen in de Oeuvr. Commíj5l. II, 335 vlg.
2) Waterstof.
3) Zuurstof. Hun hoeveelheden worden hier naar het volume gemeten.
4) Koolzuur.
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lezen, dat Lavoisier zich hier de samengesteldheid en samenstelling van het water met huid en haar als eigen ontdekking
toeschrijft, of alleen voor zichzelf een aandeel réclameert,
of ook tegenover Fransche collega's zijn aanspraken wilde
handhaven.
Ik geloof, het tweede. Wanneer men de geheele verhandeling en ook de tweede, over hetzelfde onderwerp loopend,
in verband met de geciteerde uiting beschouwt, kan men niet
anders gelooven, dan dat Lavoisier enkel op een zeker aandeel en niet op het geheel, beslag legt, en daartoe volkomen
het recht had.
Al dadelijk, het zou al zeer zonderling zijn, dat Lavoisier,
zoo hij een plagiaat bedoelde, niet den schijn had willen
aannemen, alsof hij reeds lang zoo iets gedacht had. Doch
het tegendeel is waar. Met de meeste naïeveteit verhaalt hij
zijn onjuiste inzichten, zijn proeven over de verbranding van
waterstof, waaruit hij niet wijs kan worden, een verhaal dat
in dien tijd zeker niet tot verhooging van zijn roem kon
strekken, en nog heden ten dage geciteerd wordt als een
bewijs voor de stelling, dat het Lavoisier aan een fijn ontwikkeld chemisch instinct ontbrak. Inderdaad is dit waar:
Lavoisier was hier het slachtoffer van een zekere doctrinariteit.
Van meening, dat alle zuren ontstaan door oxydatie van een
element, verwachtte hij ook van waterstof bij de verbranding
een zuur te krijgen, en wijl er geen zuur kwam, begreep hij
niet, wat er wel gebeurde. Doch hijzelf doet het verhaal, en
het is door zijn eigen openhartigheid zoo men hem een
verwijt kan maken.
En na dit verhaal komt het veel geciteerde bericht : > Het
was op den 24en Juni 1783 dat wij, Laplace en ik, deze proef i)
uitvoerden, in tegenwoordigheid van de heeren le Roi, Vandermonde, en verscheidene andere leden der Acadéinie, en
van den heer Blagden, thans secretaris der koninklijke
vereeniging te Londen ; deze laatste verhaalde ons, dat de
heer Cavendish reeds beproefd had, te Londen, om brandbare
t) N.l. de verbranding van waterstof in een gesloten toestel.
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lucht in gesloten vaten te verbranden, en dat hij een zeer
merkbare hoeveelheid water had gekregen" i ).
Wat moet men hierin lezen ? Ik zie er niets anders in, dan
dat Lavoisier aan Cavendish een zeker aandeel zonder voorbehoud toekent, en niet alleen een aandeel, maar zelfs als
een vondst, voorafgaande aan zijn eigene. 2)
Doch niet alleen Cavendish heeft met deze zaak te maken,
ook James Watt hoort er bij, en aan Lavoisier wordt verweten, dat hij James Watt miskend heeft 3).
Naar mijn meening komt in deze beschuldiging al zeer merkwaardig uit, hoe weinig kritisch de heeren zijn, die Lavoisier
hard vallen. De Hollandsche aanklager Dr. v. d. Horn
v. d. Bos, hoe gematigd hij elders is, zegt tot tweemaal toe,
dat Lavoisier en Laplace de ontdekkingen van Watt en Cavendish met geen enkel woord vermeld hebben, doch hij zelf
citeert de ook door ons aangehaalde uiting uit Lavoisier's
verhandeling, waarin Cavendish' aandeel en prioriteit erkend
wordt 4) ; hij zelf vermeldt den brief van Laplace, waarin
deze vlak na het beroemde experiment aan een collega mededeelt, hoe Lavoisier en hij de proef van Cavendish herhaald
hebben 5), en nog concludeert hij klakkeloos tot het plegen
van een grof plagiaat.
Doch dit in 't voorbijgaan. Wist Lavoisier van Watt's
denkbeelden en proeven, en hoeveel ?
Het eenige directe document in de prijsvraag gegeven is
een schrijven van Blagden aan Crell van het jaar 1786,
ongeveer drie jaren na Lavoisier; s experiment geschreven 6).
Hierin schrijft Blagden, dat hij aan Lavoisier en andere Franschen over de proeven van Cavendish, Watt en Priestley bericht had, en deze, naar hun antwoord, reeds daarvan iets
1) Oeuvr. Comn51. II. 338. Vergel. Berthelot, La Révolution Czenaique, 2 93.
2) Ten onrechte dus besluit Kopp hieruit iets ten nadeele van Lavoisier.
Die Entwicklung etc. 142.
3) Prijsvraag, blz. 137, 138.
4) Ibid. 1 33.
5) Ibid. 132-133.
6) Althans in 1786 eerst gepubliceerd. P'jjsvraag, blz. 523.
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hadden gehoord. Dit schreef Blagden zelf, maar er is reden
om te gelooven, en geen enkele reden om er zich over te
verwonderen, dat Blagden in dezen brief niet geheel nauwkeurig is geweest. Hier poog ik niet om de goede trouw
van den eerzamen secretaris der Royal Society in verdenking
te brengen, maar de gansche geschiedenis van de ontdekking
der samenstelling van het water is aanstonds zulk een verwarde
zaak geworden, dat kleine vergissingen tot de zeer natuurlijke
dingen behooren, en ik vermoed dit: Blagden heeft in zijn
schrijven aan de Fransche heeren James Watt's proeven en
opvatting óf niet óf zeer terloops vermeld.
Want het volgende is geschied. In het einde van April
1783 heeft Watt aan Priestley geschreven, dat water is samengesteld uit brandbare lucht of phlogiston I) en gedephlogistiseerde lucht. Deze brief is het eerste document, waarin de
samengesteldheid van het water nadrukkelijk is uitgesproken,
en het was Watt's bedoeling aanvankelijk, dat hij zou
worden voorgelezen in de Royal Society. Doch deze voorlezing heeft op Watt's eigen verzoek niet plaats gehad hij
gevoelde zich niet geheel zeker van zijn zaak --- en de inhoud
er van werd slechts aan enkelen bekend, en daaronder ook
aan Blagden 2).
Bewijzen kan men natuurlijk niets, maar zeer waarschijnlijk
is dit, dunkt mij, dat Blagden, toen hij aan de Fransche heeren"
schreef en tot Lavoisier sprak, uit wellevendheid tegenover
Watt, uit een niet meer dan zeer gepaste discretie, van Watt's
opvatting niet of slechts zeer terloops melding gemaakt heeft.
Naar mijn meening daarom is het enkel billijk om Lavoisier
van alle schuld tegenover Watt te zuiveren.
Doch ik kom terug op mijn bewering, dat Lavoisier niet
meer dan een aandeel in de ontdekking heeft gereclameerd.
En ik heb daar nog meer argumenten voor. Wie Lavoisier
beschuldigt van plagiaat en opzet tot plagiaat, moet ook
Laplace beschuldigen: de proef was door hen beiden genoi) Kopp. Die Entwicklunb enz. 188. Watt heeft zijn brandbare lucht niet met
zekerheid met waterstof geïdentificeerd.
2)

[bid. 189, Prijsvraag, 135.
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men, en Laplace wordt als medewerker genoemd en ook als
mede-ontdekker i). Maar ook Laplace zou nooit meer dan een
aandeel geëischt hebben, want hij zelf heeft kort na de proef
geschreven aan De Luc : »Wij, Lavoisier en ik, hebben voor
eenige dagen in tegenwoordigheid van den heer Blagden
en verscheidene andere personen de proeven van den heer
Cavendish herhaald over de omzetting van gedephogistiseerde
en ontbrandbare lucht in water" 2).
En eindelijk, in dezelfde verhandeling, waarom men Lavoisier
beschuldigt, geeft hij, en zonder het minste voorbehoud, aan
een ander, aan Monge, gelijk recht als aan zichzelf. In plaats
van Lavoisier aan te klagen, moest men erkennen, hoe openhartig hij een ander wist te eeren. Want hij zegt:
»Wij wisten toen niet, dat de heer Monge met hetzelfde
onderwerp bezig was, en wij vernamen dit eerst eenige dagen
later uit een brief door hem aan den heer Vandermonde
geschreven en door dezen laatste voor de Académie gelezen.
Hij geeft daarin verslag van een gelijksoortige proef, en die
hem een geheel overeenkomstig resultaat heeft gegeven. De
toestel van den heer Monge is uiterst vernuftig; hij heeft
oneindig veel zorg besteed om de soortlijke gewichten der
beide luchtsoorten te bepalen ; hij heeft zonder verlies gewerkt,
zoodat zijn proef veel beter bewijzend is dan de onze en niets
te wenschen overlaat ; de uitkomst is, dat hij zuiver water
gekreten heeft, waarvan het gewicht, op zeer weinig na, gelijk
was aan dat der beide luchtsoorten."
Mij dunkt, als men dit leest, mag men zich wel zeer hoeden om den schrijver een oneerlijke bedoeling toe te kennen,
en ik besluit uit al wat gemeld werd, dat Lavoisier hier geen
plagiaat gepleegd heeft of willen plegen, doch niets anders
gedaan heeft, dan zich een zeker aandeel in de ontdekking
van de samengesteldheid en de samenstelling van het water
toegekend.
Welk nu is dat aandeel? De Hollandsche kriticus zegt:
i) In de twee memories over de samenstelling van het water.
Prijsvraag, 132--133.

2)
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»Lavoisier bezit ten opzichte van de samenstelling van het
water geen andere verdienste dan deze, dat hij de eerste
was, die deze samenstelling in de hedendaagsche nomenclatuur
overbracht." i)
Ik vind deze conclusie bij uitstek onbillijk. Op zijn minst
had ook Dr. v. d. Horn v. d. Bos aan Lavoisier de eer
kunnen geven, die anderen hem vroeger reeds gunden, dat hij
althans het eerst de zaak goed begrepen had, 2) en de bestanddeelen nauwkeurig aangewezen. Dat is iets méér, dan
de samenstelling in de moderne nomenclatuur vertalen.
Cavendish toch, die zeer zeker de samengestelde natuur
van het water ontdekt heeft, 3) was geenszins in het zekere over
den aard der samenstellende deelen. Dat hij er dicht bij is
geweest, zal niemand tegenspreken, maar het goed ingezien
en uitgesproken heeft hij niet. En dat had hij kunnen doen,
ook in zijn eigen terminologie, daar hij toch waterstof p/ilogiston
noemde 4) en zuurstof gedephlogistiseerde lucht. Maar hij
heeft het niet helder ingezien. Aan het slot van een verhandeling over de verbranding van brandbare lucht zegt hij:
»na wat gezegd werd, schijnt het 't beste te zijn aan te
nemen, dat gedephiogistiseerde lucht slechts water is, dat zijn
phlogiston verloren heeft, en brandbare lucht, gelijk reeds
gezegd werd, óf gephlogistiseerd water, óf zuiver phlogiston;

ira alle waarschijnlijkheid echter het eerste . ).
De gecursiveerde woorden toonen ten duidelijkste, hoe
weinig zeker Cavendish van zijn zaak was, en hij de neiging
had waterstof weder als een samengesteld lichaam op te vatten.
En in denzelfden geest liet hij zich ook tegen zijn vriend
Blagden uit : »gedephlogistiseerde lucht is in werkelijkheid
niets anders dan gedephlogistiseerd water, of in andere woorden,

i) Prijsvraag, 145.
2) Kopp, Ansichte uber die Au_ fg abe der chemie, 309. Geciteerd bij Roscoe en
Schorlemmer, I. 25-26.
3) Prijsvraag 1 34•
4) Prijsvraag 130. »Voor Cavendish dus was de waterstof eene steeds aan
zichzelf gelijkblijvende, onveranderlijke grondstof, het phlogiston."
5) Geciteerd bij Roscoe en Sc/iorlemmer, I. i 7.
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water bestaat uit gedephlogistiseerde lucht vereenigd met
phlogiston, en brandbare lucht is óf zuiver phlogiston, gelijk
Dr. Priestley en de heer Kirwan onderstellen, of anders water
vereenigd met phlogiston" i ).
Ook hier ziet men weder hoe Cavendish wel in de buurt
was van de juiste opvatting, maar ze zelve toch niet gegrepen had.
Iets dergelijks geldt van James Watt. Van hem, ik zeide
het reeds, is het eerste geschreven document, waarin de samengesteldheid van het water wordt uitgesproken. Maar hij was
zoo min als Cavendish zeker van den aard der bestanddeelen,
en hield phlogiston niet bepaald voor hetzelfde wat wij waterstof noemen. Zelfs beschouwde hij koolzuur en stikstof als
verbindingen van phlogiston en gedephlogistiseerde lucht 2).
Ook na Cavendish en Watt terwijl Lavoisier waarschijnlijk van den laatste weinig of niets wist viel er nog wel
wat te ontdekken, en dat was de definitieve vaststelling van den
aard en hoeveelheid der bestaande deelen, waaruit water was
opgebouwd. Dit hebben Lavoisier en Laplace, en ook Monge
gedaan, welke laatste door Lavoisier in zijn verdienste volkomen geapprecieerd is geworden. En gaat men na, wat
Lavoisier de ontdekking noemt, waarin hij aandeel heeft, dan
is dat juist de nauwkeurige vaststelling der bestanddeelen 3).
Doch er is nog iets, wat Lavoisier en Laplace zichzelf toeschreven, en indien zij daarin gedwaald hebben, men kan
zich volkomen begrijpen dat dit ter goeder trouw geschiedde.
Want ook als Blagden een en ander over Cavendish' proeven
had medegedeeld, het is niet waarschijnlijk dat hij alles heeft
gezegd, en op één punt konden de Fransche heeren meenen
de eersten te zijn, ook al is daarin wellicht Cavendish hun
voor geweest, wiens proeven echter eerst na hun experiment
gepubliceerd werden. Wijl zij zelf namelijk op groote schaal
werkten, kregen zij een belangrijke hoeveelheid water, ruim-

1) Frj/svraag, 1 36.
2) Kopp, die Entmickla^y der Chemie etc., 188-189.
3) Zie hiervóór, blz. 6o.
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schoots genoeg om in verscheidene kenmerken als water
herkend te worden.
In een tweede memorie over de samenstelling van het water,
op naam van Lavoisier en Meusnier, wordt gezegd, dat Lavoisier en Laplace het eerst door de verbranding van brandbare
lucht en gedephiogistiseerde lucht een hoeveelheid water gekregen hadden, belangrijk genoeg om ze aan eenige chemische proeven te onderwerpen i).
Dit is een zaak, waarvan wij thans de beteekenis niet zoo
spoedig meer inzien, maar in dien tijd waarschijnlijk van
groot gewicht. De ontdekking was eerst een ware ontdekking, zoo zij overtuigend van bewijs was, en dit overtuigende bewijs leverden Lavoisier en Laplace door over groote
kwantiteiten waterstof en zuurstof te werken.
Ik besluit wederom : dat Lavoisier niets anders gedaan heeft
dan zich een zeker aandeel in de ontdekking der samenstelling van het water toekennen ; dat hij daartoe het recht had,
en dat men hem ten onrechte verwijt in deze zaak plagiaat
gepleegd te hebben. Ik ontken niet dat men Lavoisier met
behoedzaamheid moet lezen, zoo men hem als bron voor de
geschiedenis gebruiken wil, doch die behoedzaamheid is altijd
geboden bij het lezen van oude geschriften, en bij Lavoisier
toegepast, schijnt zij mij te moeten voeren tot de conclusie
zooeven genoemd.

V.
Over het laatste hier behandelde punt van aanklacht, de
kwestie van de zuurstof, schoon niet het minst belangrijke,
kan ik kort zijn. Feit is, dat Priestley en Scheele Lavoisier
voor zijn geweest 2) ; feit is dat Lavoisier zich zelf mede-ontdekker heeft genoemd. De vraag is echter ook hier weder:
i) Memorie, gelezen 2! April 1784. Opgenomen in de Mént. de Z'Acad. v.
1781 . Overgenomen Oeuvr. Com^l. II, 360, ... en annoncant avec M. Laplace,

qu'ils avaient les premiers obtenu ainsi une quantité d'eau assez considérable pour
la soumettre á quelques épreuves chimiques.
2) Zeer terecht noemde daarom Fourcroy Priestley den ontdekker, wat echter
niets tegen Lavoisier's eerlijkheid bewijst.
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wat moet men denken van Lavoisier's aanspraak, en is er
hier reden een opzet tot plagiaat aan te nemen?
Tegenover Scheele heeft Lavoisier naar niemands beweren
eenige schuld. De vraag is alleen of hij tegenover Priestley
verwijt verdient. Lavoisier noemt ééns zich zelf met Priestley
en Scheele als ontdekker i), en een andere, vroegere maal
met Priestley, er bijvoegende thans, dat de laatste waarschijnijk
de eerste was 2). Ik zeg nog eens, over de prioriteit van
Priestley is geen kwestie, wij hebben enkel na te gaan of er
reden is om te gelooven, dat Lavoisier in onschuld en billijkheid zich zelf geheel of ten deele kon beschouwen, als
iemand, die zonder kennis van Priestley te hebben, het gas
zelve vond, althans als iets bijzonders herkende.
Ik geloof, dat er zulk een reden is, omdat de getuigenis van
Priestley zelf, die men tegen Lavoisier pleegt aan te halen,
niet zoo sterk van bewijskracht is, als men gewoonlijk het voorstelt. En men kan dat doen, zonder iets op Priestley's eerlijkheid af te dingen: men behoeft slechts aan te nemen, dat Priestley
zoo min als iemand anders zestien jaar en langer na dato
volkomen juist wist wat er zestien jaar en meer vroeger gebeurd
was : de documenten dwingen ons zelfs tot deze onderstelling.
In 1790 schreef Priestley :
»Toen ik in October daarop (na Augustus t P 74 namelijk)
in Parijs was en wist dat daar verscheidene uitnemende scheikundigen woonden, liet ik de gelegenheid niet voorbijgaan,
door tusschenkomst van mijn vriend Magellan, om een ons
mercurius calcinatus 3) te krijgen, bereid door den heer Cadet,
en de echtheid waarvan niet verdacht kon worden ; terzelfder
tijd sprak ik meermalen van mijn verbazing over de luchtsoort
uit dit preparaat verkregen, tot den heer Lavoisier, den heer
le Roy en verscheidene andere onderzoekers, die mij met hun
aandacht vereerden in die stad, en zeker zich die omstandigheid wel zullen kunnen herinneren" 4).
1) Traité Elém. 1, 38.
2) Prijsvraag, blz. 91.
3) Kwikoxyd.

4) .Pz isvraad,

I04,

noot.
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En in i800:
»Ik had de ontdekking (van zuurstof n.l.) gemaakt eenigen
tijd vóór ik in Parijs kwam, in het jaar 1774, en sprak er
van ten huize van den heer Lavoisier, terwijl de meeste
natuuronderzoekers er bij waren ; ik verhaalde, dat het een
luchtsoort was, waarin een kaars beter brandt dan in gewone
lucht, doch ik had er nog geen naam aan gegeven. Hierover
was het gansche gezelschap, en de heer en mevrouw Lavoisier
niet minder dan ieder ander, zeer verbaasd. Ik zei hun, ik
had het gekregen uitftrecijt'itate fter se i) en ook uit red lead. 2)
Doch daar ik het Fransch zeer onvolkomen speek, en weinig
slechts bekend ben met de chemische uitdrukkingen, zei ik
plomb rouge, wat niet verstaan werd vdór de heer Macquer
zeide, ik moest minium bedoelen" 3).
Nu zie ik tusschen beide berichten een niet onbelangrijk
verschil. Volgens het eerste sprak Priestley verscheidene malen
tot Lavoisier en anderen over zijn ontdekking, in het tweede
vermeldt hij slechts een enkele bespreking. En toch was dit
tweede bericht nog wel neergeschreven om de zaak voor goed
uit te maken. Priestley zelf wist dus niet nauwkeurig meer
wat er gebeurd was, en zeer zeker heeft hij, naar zijn eigen
woorden, al zeer weinig over den aard van het nieuwe gas
bericht. Voorts leert het citaat zelf, dat men hem niet goed
begreep, en Priestley, zeer onvolkomen Fransch sprekend,•
moeite had zich verstaanbaar te maken.
Indien Lavoisier dus al iets van Priestley had opgestoken,
veel meer dan het hooren luiden van een klokje was het niet;
den klepel moest hij zelf vinden. Want de berichten van
Priestley zelven verbieden ons te gelooven, dat Lavoisier van
de zuurstof zou gehoord hebben door hun gemeenschappelijken
vriend Magellan, gelijk de Hollandsche aanklager mogelijk
schijnt te achten 4). Ook mag men zich verbazen, indien
i) Kwikoxyd.
2) Menie.

3) Prijsvraag, 104. Roscoe en Schorlemmer, I. 24. Het woord minium was toen
echter ook eenigszins dubbelzinnig. Vergel. Berthelot, la Révolution Chinaique,
265, noot.
4) Prjsvraag,

103.
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Priestley goed begrepen was, dat wel Lavoisier, maar niet
de vele anderen die er bij waren, de proef met het kwikoxyd
herhaald hebben.
Lavoisier had wellicht een klokje hooren luiden, maar hij
kreeg nog genoeg te doen om den klepel te vinden, en de
bereiding en eigenschappen van zuurstof op pooten te stellen,
en daaraan kan men het toeschrijven, dat hij zichzelf niet
geheel ten onrechte als een der mede-ontdekkers beschouwde i).
VI.
Uit het zondenregister van Lavoisier's plagiaten werden
hier vier voorname punten genomen en opnieuw onderzocht.
Er bleek, dat de beschuldiging óf volkomen onjuist was óf
niet behoorlijk verdedigd kon worden. Tegenover Margraff
is Lavoisier overkomen, wat den besten, en vooral een beginnend geleerde, gebeuren kan, en als een eerlijk man heeft
hij zijn verzuim goed gemaakt. Black, als scheikundige van
de vaste lucht, heeft hij verzwegen noch verkleind, doch
integendeel met de grootste eer geëerd en in zijn omgeving
tot erkenning gebracht. In zake de ontdekking van de samenstelling van het water heeft hij niet meer gedaan dan zich
een zeker aandeel toekennen, en hij had het recht daarop,
gelijk hij ook waarschijnlijk een zeker recht had om in de ontdekking van de zuurstof zich een aandeel te geven.
Waarschijnlijk zouden méér punten der aanklacht vervallen,
als men ze onderzocht met een kritiek, die alles in aanmerking neemt. Ook ik verbaas mij, dat Lavoisier, voor zoover
ik weet, nergens Black noemt als den man die de notie
latente warmte invoerde. Maar wanneer ik zie, dat hij dienzelfden Black om zijn studie over de vaste lucht zoo schoon
geroemd heeft, en hij meer dan eens zonder voorbehoud den
Engelschen physici in het algemeen en Crawford in het bijzonder de invoering van de notie soortelijke warmte toekent,
i) Indien men enkel en alleen naar den datum rekent, behoort ook Scheele
geen ontdekker te heeten. Toch noemt men hem gewoonlijk er bij.
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dan kost het mij moeite aan een boos opzet of een booze
neiging te gelooven, en meen ik, dat er iets achter ligt, wat
wij niet begrijpen, en wellicht nooit begrijpen zullen. Dat
Lavoisier de proef van Bayen miskende, als het waar is,
zullen wij het niet goedkeuren, doch wij weten, dat hij groote
reden had om Bayen slecht gezind te zijn, en dit verontschuldigt zeker veel.
Het ware te wenschen, dat Lavoisier's kritici eenige voorname dingen in het oog hielden : dat Lavoisier militant
optrad en voor hem de feiten belangrijker moesten zijn dan
de geschiedenis van de ontdekking dier feiten ; dat hij in zijn
Traité Elérentaire expressis verbis de geschiedenis zoo goed
als geheel er buiten heeft gelaten ; dat hij in de eerste plaats
schreef voor tijdgenooten ; dat hij werklijk wel eenige reden
had om een feit eerst goed en wel een feit te noemen, als
het onderzocht en opgevat was van zin standpunt uit.
Als enen zulke dingen in 't oog houdt, en niet slechts zoekt
naar wat tégen, maar ook naar wat voor hem te zeggen valt,
dan zal er veel verdwijnen, deze studie bewees het, van de
beschuldiging tegen Lavoisier ingebracht, en voor de geschiedenis van het vak zal dit resultaat een belangrijke winst zijn.

Onderzoekingen naar dertiend'eeuwsche
schilderkunst in Nederland
DOOR

JAN KALFF.

In de volgende bladzijden zal ik trachten bijeen te brengen
wat uit mededeelingen van tijdgenooten blijkt over de Nederlandsche schilderkunst in de dertiende eeuw. Dit karakteriseert
den aard van mijn werk : het is philologisch. En wie verwacht
dat de lectuur er van zijn leven zal verrijken met de nieuwe
kennis eener onvermoede schoonheid, zij met deze woorden
gewaarschuwd.
De geschiedenis der Nederlandsche schilderkunst in de
middeleeuwen is nog niet geschreven. Voor Noord-Nederland
ontbreekt zelfs grondige voorstudie bijna geheel en al. Voor
het Zuiden gaf de geestdriftige kanunnik Dehaisnes die in de
zware kwartijnen zijner Documents i) en hij begon ook reeds
geschiedenis te schrijven 2), maar onvolledig, juist door zijne
beperking en niet-voldoende vergelijking met het andere deel
van Nederlandsche kunst. Maar zoolang niet voor het Noorden
eveneens het wetenschappelijk materiaal zorgvuldig wordt bijeengebracht, is eene goede kunstgeschiedenis hier onmogelijk. Het
eenig doel van deze studie is eene bijdrage te geven tot dat
groote geheel.
Ik heb mij beperkt tot de schilderkunst van Noord en Zuid
i) Documents et extraits divers concernant 1'histoire de 1'Art dans la Flandre,
1'Artois et le Hainaut avant le XVe siècle — par M. le Chanoine Dehaisnes —
Lille, L. Quarré, 1886.
2) Histoire de 1'Art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut avant le XVe siècle etc.
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en zal, na al wat ons haar kan doen kennen eerst beschreven
te hebben, eene poging wagen den gang harer ontwikkeling
te teekenen. Miniaturen, wand- en paneelschilderingen worden
dus achtereenvolgens beschouwd. Vooraf ga echter deze
literaire onderzoeking, omdat zij tot het begrip der monumenten kan bijdragen soms, --- waar die ontbreken, onze kennis
aanvullen dikwijls.
Want de literatuur geeft een beeld van haren tijd en zonder haar te kennen is kunsthistorie onmogelijk. Maar
dit beeld, zelden zuiver, is het voor de middeleeuwen
om den aard der literaire kunst van toen vooral niet.
Daar is ten eerste de naïveteit der middeleeuwers, die hen
gesteldheden van eigen land en tijd rustig naar verre streken
en lang-verleden dagen doet overbrengen en ook omgekeerd
al wat hun van reizen en lectuur merkwaardigs in de herinnering is overgebleven zonder critiek in eigen werk gebruiken.
Daar is ook hun fantastische liefde tot het avontuurlijke en
wonderbaarlijke, hun vast geloof daaraan, die medehelpen hen
onbetrouwbaar te maken. Groote behoedzaamheid wordt dus
gevraagd van wie hun werk gebruiken wil als historische bron.
Voor Nederland komt nog een moeilijkheid hierbij:
Bijna alles wat nog over is van onze dertiend'eeuwsche literatuur is vertaald werk, vooral naar Fransche en Latijnsche
voorbeelden. Niet ten onrechte zegt Prof. Blok daarom, de
waarde der ridderromans voor de historie besprekende : »Wat
zij geven is het Noord-Fransche ridderleven, dat weliswaar
van het onze niet zoo heel ver zal af hebben gestaan, maar
toch ver genoeg om niet maar klakkeloos de schildering er
van op onze toestanden van toepassing te achten." (Gesch.

des Nederl. Volks, I, blz. 382.)
Men moet deze bezwaren echter niet overschatten. De
fantasie der middeleeuwsche dichters is nog kinderlijk genoeg
om dadelijk herkenbaar te zijn en het feit, dat zij de toestanden hunner omgeving ook elders laten heerschen, maakt
dat veel van hun werk, al verplaatst het den lezer ook naar
andere oorden en tijden, toch leerzaam is voor de kennis van
hun dagen. En indien men bij het gebruiken der Middel-
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nederlandsche literatuur maar steeds de origineelen in het
oog houdt, zorgvuldig de afwijkingen der vertaling weegt en
zooveel mogelijk de uitkomsten aan zuiver-historische gegevens
toetst, kan ook het vertaald-zijn onzer gedichten geen groot
gevaar voor hunne betrouwbaarheid blijven, terwijl er bovendien redenen zijn om aan te nemen dat de Nederlandsche
cultuur in de dertiende eeuw in vele opzichten alleen gradueel,
niet in aard, van de Fransche is onderscheiden geweest. i)
Het belang der literatuur voor de kennis der cultuurhistorie
is door een boek als Das Hófische Leben zur Zeit der Minnesinger en door het gebruik, dat ook Viollet-le-Duc van haar
maakte, zeker voldoende gebleken. Een opzettelijk onderzoek
ten dienste der kunstgeschiedenis ondernam de bekende
redacteur der Quellenschriften zur Kunst Albert Ilg,
die zijne resultaten in een deeltje dier verzameling 2) (onlangs
ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld) publiceerde. Hij heeft
echter m. i. niet genoeg critiek op de middeleeuwsche Duitsche dichters geoefend en te weinig rekening gehouden met
het feit, dat ook zij dikwijls slechts vertalers waren.
In Nederland was, meen ik, Prof. te Winkel de eenige, die
zijne belezenheid in oude schrijvers aan de cultuurhistorie
poogde dienstbaar te maken. Hij voegde bij het Groningsche
gymnasiumprogram .van 1879 eene studie : Het Kasteel in de
K

dertiende eeuw, geschetst volgens de gedichten van dien tod,
waarin ook menige voor de kunstgeschiedenis belangrijke
mededeeling voorkomt. Aan de schilderkunst wijdde hij zelfs
een vijftal bladzijden (gi-96),
waarin hij, naar mijne meening,
wel met te veel vertrouwen de berichten der dichters aannam,
maar toch een zeer nuttig werk leverde door het groot
aantal plaatsen, dat hij opgeeft. Ik heb daarom voor dat
gedeelte dezer studie (de schilderkunst in de ridderkasteelen)
dankbaar van zijne bijzondere belezenheid gebruik kunnen
maken, al zijn mijne uitkomsten ook heel andere dan de zijne.
i) Vgl. : Dr. Jan te Winkel — Het Ridderwezen geschetst volgens de ridder.
romans. (Jaarverslag v/h. Kon. Oudheidk. Gen. 1894.)
2) Beitrit e zur Geschiclate der Kunst und der .Kunsttechnik aus naitlelhochdezetschen Dichtungen. — Wien 1892 (Sonder• Ausgabe — 1896.)
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I
Het oudste literair bericht van Nederlandsche schilderkunst
geeft, meen ik, de dikwijls aangehaalde i) plaats uit Wolfram
von Eschenbach's Parzival (111: 1269 ff.) :
Als uns diu aventiure giht, ` *erzijhlt
Von Kölne noch von Mastrieht
Kein schiltaere entwUrfe in baz
Denn' als er ufem orse saz.

De dichter beschrijft hier hoe kranig Parzival in de roode
rusting van Ither te paard zat. Het gedicht moet tusschen
1200 en 1207 geschreven zijn : in het begin der dertiende
eeuw zou dus de Maastrichtsche schilderkunst al z66veel naam
hebben, dat een dichter, die in het verafgelegen Thuringen
leefde, haar als voorbeeld koos. lig merkt terecht op, dat
het minder verwondering zou wekken, indien de Fransche
poëet, dien Wolfram navolgde, de vergelijking gemaakt had.
Maar had hij Perceval le Gallois van Chrestien de Troyes
nagezien, hij zou bemerkt hebben, dat deze niets er van
heeft. De regel van zijn origineel, die door Wolfram tot dit
beeld werd uitgewerkt, is eenvoudig:
Tel onques nus miudres ne fu

2).

Wij moeten dus aannemen, dat de Duitsche dichter de
Maastrichtsche schilderschool kende. Uit zijne woorden valt
ook op te maken, dat hij niet het oog heeft op kerkelijke
schilders, maar bepaaldelijk op kunstenaars, die zich met ridderlijke tafereelen bezighielden.
Intusschen, noch van kerkelijke, noch van meer wereldlijke
schilderkunst in Maastricht is uit dezen tijd eenig monument overgebleven, hoezeer ook haar vroege bloei juist in
deze stad ons waarschijnlijk voorkomt. Immers leefde hier
Sinte Servatius, wien ter eere sinds de tiende eeuw geslachten
i) Zie : Kugler, Handbuch der Gesch. del - Malerei, I S. 239, Pfeiffer's Germania
IX S. 463 ff. en Ilg, a. w. S. 103.
2) »C'est ici" -- zegt Potvin in zijne uitgave van het gedicht (I, p. 8o) --)que Wolfram von Eschenbach cite 1'école de peinture de Cologne et de
Maestricht."
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en geslachten eene kerk bouwden en versierden met al de
kunstvaardigheid van vrome handen:
O nimium felix Trajectum! ecclesia felix
O tua Servati ! thesauro praedita tanto.

En volgde hem niet een reeks bisschoppen, heiligen en
martelaars, wel zeer waardig, als Sint Franciscus, bezielers
te zijn van groote schilders:
Daer na quam Sinte Monulf,
Ende nae hem Sinte Gondulff
Die heilighe .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sinte Amant ende Sinte Johan,
Ende Sinte Remakele, eyn heilich man,
Ende die heilighe Sinte Theodart
Die ouch ghemartielijt waert;
Die heilighe ende die meere,
Ende ouch die martelere,
Die werdighe Sinte I,arnbrecht
Ende na hoem Sinte Hubrecht.

i)

Maar historie noch monumenten berichten ons van Maastrichtsche schilderkunst in de 12e en 13e eeuw. En ook in de
literatuur heb ik vergeefs gezocht. Veldeke, die in het laatst
der twaalfde eeuw Servatius' leven beschreef en dicht bij
Maastricht woonde, noemt verschillende kunstwerken te zijner
eer gemaakt, een marmeren tombe, gouden beelden, maar
van schilderijen spreekt hij niet. En ook uit zijn andere
groote werk, de Eneïde, blijkt geene bijzondere bekendheid
met schilderkunst. Het prachtige graf van Camilla dat,
volgens Ilg, aan de basilica rotunda van Karel den Groote in
Aken doet denken heeft een kruisgewelf »gemuset wohl
mit golde" (gepolychromeerd), evenals de ribben. 2) Dus
geen spoor van eigenlijke schilderkunst. Het schild van Aeneas,
bij Virgilius een meesterstuk van Vulcanus' kunst (Aen. lib. VIII,
i) Zie : Heynrijck van Veldeke's Sint Servatius Legende, ed. J. H. Bormans,
II vs. 494 vlgg. en 544 vlgg.
2) Zie : Eneide, ed. Ettmüller, vs. 9353 en 9345.
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vs. 625-73 i), is bij Veldeke eenvoudig met een rooden leeuw
beschilderd:
Vs. 5764.

Der lewe was betalle rot,
der gemalet was der ane.

Veldeke's kleinere gedichten leverden mij geen enkele bijdrage op.
Maar al ontbreken ook nadere getuigen, er is geen reden
Eschenbach te wantrouwen. Vooral omdat uit de literatuur
voldoende blijkt, dat de schilderkunst herhaaldelijk door de
ridders te hulp werd geroepen ter versiering hunner rusting
en schilden. Op overkleed, banier en schild, dikwijls ook op
het dekkleed van zijn paard liet de edelman zijn wapenteeken
aanbrengen, dat ook in de dertiende eeuw reeds een vast
herkenningsteeken was, blijkens plaatsen als de volgende:
Des conincs schilt was overtrect
Hi en wildes niet voeren ontdect,

Om teiken, dat/er ane stoet:
Hi en wilde niet, datmnen ware vroet,
Datti ware die coninc. i)

en:
Die witte ridder kendene te hant,

Alse Iii sinen stilt versack.

2)

En al zal dit teeken op de kleedingstukken wel dikwijls
geborduurd, op het schild geëmailleerd zijn geweest, dat het
ook werd geschilderd zagen wij reeds bij Veldeke en blijkt
misschien ook uit deze verzen van den Walewein (4727 vlg.):
Ende enen scilt gafmen hem ter cure,

Ghevarr-zvet met goude ende met asure

en:
Vs. 7242.

Hi nam den scilt ende den scacht
Met cynopre

...

ghevaei wet root. 3)

t) Carel ende Elegast, vs. 379 3 83.
2) Feiguut, vs. 5472 vlg.
3) Vgl. ook Maerlant's Alexander, II, vs. 1022:
Al dit stont bescieven scone
Int overste quartier van den stilde.

78 ONDERZOEKINGEN NAAR DERTIEND'EEUWSCHE
Wat de banieren betreft, kan men uit de in het Middelnederlandsch voorkomende samenstelling waterbanier, volgens
Verdam (Mnl. Wdb. i. v. banier) »waarschijnlijk eene banier
met waterverf beschilderd,' reeds opmaken dat ook daarop
het wapen nu en dan geschilderd werd, wat bevestigd wordt
door een bevelschrift van i 298 (Dehaisnes, Documents, I p.
IOI ), waarbij Robert van Artois aan zijn ontvanger opdraagt
aan toonder te betalen : »XIX lb. III s. que nous li devons
de remanant pour I atour de armoierie, a tout de couloures
et banieres, qu'il fist pour nous" etc.
Die wapenteekenen waren van allerlei aard en eischten,
omdat zij gemakkelijk herkenbaar, dus goed geteekend, moesten zijn, van de schilders eene betrekkelijk groote bedrevenheid.
Het meest voorkomende teeken is de leeuw in verschillende
vormen en kleuren. Heelu vertelt b.v. in zijne beschrijving
van den slag bij Woeringen (1288), dat al wat hertog Jan
van Brabant aan had:
Vs. 4485• Wapenroc, helm ende britsieren
Dat hadde al teeken van sire banieren
Alst te rechte hebben soude:

Van sabele metten leeuwe van goude.

i)

Een leeuw met gesj5leten staart voerde Echites van Athene
in zijn schild, van wien in den Roman van Limborch wordt
gezegd (VII, VS. 283) :
Hi drouch sekerlike
Van silvere, enen leef rike

Van kelen, enen sterf gesplet. 2)

Een klimmende leeuw was het teeken van Alexander.
Maerlant zegt van hem (Alexanders Geesten, IV : 16 r vlgg.) :

5

Doe hinc hi an hem sinen scilt,
Daer stoet in een lyoen ?amj'ant

Van kelen root.
i) Een roode leeuw komt voor als schildteeken in den Roman van Limborck,
II vs. 654 vlgg., Torec vs. 99 en Lancelot, III vs. 20684. Mijne bekendheid met
eenige der aangehaalde schildbeschrijvingen dank ik aan de vriendelijke hulp van
Prof. te Winkel te Amsterdam.
2) Vgl. ook: Limborch, IV, vs. 19o4 vlgg.
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Twee gekroonde klimmende leeuwen droeg Hector, blijkens
Maerlant's beschrijving in de Historie van Troyen (ed. Verdam,
2288 vlgg. en 4345 vlg.) :
Twe lyoenen droech hy rampant,
Ellic staende cant teghen cant,
Van goude ende staende in savel.
Synen scilt was swert ende twe lioene
Stonden daer in gecroent van goude.

Terwijl Lancelot's schild wordt beschreven (Lancelot, IV:
1 96) als »wil, met tween libarden van aysure gecroent."
Een tjjger was te zien op het schil d van Fiadas (Alexander,
V: 344), een olifant in dat van Porus (ib., IX : 593 vlgg.) :
(hi hadde) enen witten scilt,
Daer stont in van sabel een wilt
Dier ende heet een ol fant,

terwijl een arend als wapenteeken in den Walewein (vs. 103 20)
voorkomt en drie witte mosselen in een rood veld op de
banier van Dirk van Keppel stonden (Heelu, vs. 66 44).
Behalve dieren komen nog velerlei figuren voor. Een rood
kruis wordt genoemd in den Roman van Liznborck (V : 1146).
Hendrik van Borculo had in den slag bij Woeringen een
» l^aniere van goude, daer waren in drie coken (koeken) root"
(Heelu vs. 65 32). Hendrik van Limborch voert in rood »eene
halve mane van witten zilvere" (Lirborch, II : i 8o) en een
Friesch krijger, op een dertiend'eeuwsche wandschildering i)
in den Dom te Munster voorkomend, heeft de zon (afgebeeld
met menschelijk gelaat) in zijn schild. Een priester, die in
1252 Delft bezocht, zag daar »ene niewe blasoen van twe
torens" van de poort hangen 2), en op de miniaturen uit dezen
tijd ziet men nog allerlei andere teekens in de schilden.
Maerlant verhaalt zelfs in zijn Alexander (II, vs . 995 vlgg.),
dat het schild van Daris was beschilderd met allerlei voori) Zie de afbeelding daarvan bij Janitschek—Geschlchte der deutschen Malerei,
S. 152.

2) Zie het reisverhaal van Jan Goessen in Van Vloten's Verzameling van

Nederlandsche Prozastukken, blz. 5.
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stellingen aan de gewijde en ongewijde geschiedenis ontleend,
maar hij volgde daarin trouw zijn origineel van Gualtherius
ab Insulis, die op zijn beurt wel door de fraai versierde
schilden, waarvan de klassieke dichters melding maken, zal
geïnspireerd zijn.
Intusschen is het aangevoerde genoeg om te doen zien,
dat de mannen, die de wapenteekens der ridders schilderden,
vrij goed moeten geteekend hebben, zoodat een figuur als
door Eschenbach bedoeld, een ridder te paard, wel binnen
het bereik hunner kunstvaardigheid viel.
Herhaaldelijk worden in de dertiend'eeuwsche romans kamers
mag men de dichters gelooven
en zalen beschreven en
dan had de schilderkunst een ruim aandeel in de versiering
daarvan.
In den Ferguut b.v. leest men:
Doe stonden si op ende quamen
In ene camere, daer si vernamen
Gescreven menegerhande dier i).

Het Fransche gedicht van Guillaume le Clerc, waarnaar de
Nederlandsche poëet vertaalde, heeft daarentegen:
Paint i ot*- et solel et lune,

*eut

Et des étoiles n'i a une
Qu'en la cambre ne véissies.

Blijkbaar vond de vertaler dit weinig geloofwaardig voor
zijne landgenooten en veranderde hij daarom zon en sterren
in dieren, wat doet vermoeden, dat eene wandversiering,
bestaande uit aan diermotieven ontleend ornament, in Vlaanderen bekend was.
Dieren zijn het ook
maar nu onmogelijk in ornamentalen
vorm te denken
die geschilderd waren op de wanden der
prachtige zaal, in den Floris ende Blancejloer beschreven :
1) Zie Ferguut, ed. Verwijs, vs. 941, waar ook de correspondeerende Fransche
verzen worden aangehaald. De Nederlandsche Ferguut dagteekent volgens Ten
Brink (Gesch. der Ned. Lelt. blz. io5) uit de eerste helft der -dertiende eeuw en
werd geschreven door een Vlaming.
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Van goude was al die inganc,
Daer ane gemaect menich wonder:
Die hemel boven, die aerde onder,
Die clare lucht tusschen die twee,
Omtrent der aerden liep de see;
In den hemel geliic ere sterren
Also sceent daer van verren ;
In der erde den man ende menigerande diere,
Menigen berch, menich dal, menige riviere,
Menige boscalie met groten bosschen,
Daer boven die lucht, die vogle tusschen.
In die see vissche groet ende clene.
Nie wart gesien creature gene
Van allen den genen, die nu leven,
Men ne mocht se daer vinden gescreven.

Deze beschrijving doet denken aan eene schildering van
het paradijs na de schepping van Adam. En misschien heeft
Diederic van Assenede, die
waarschijnlijk v66r r 260
den Floire et Blanceflor verdietschte, een tafreel, hem uit de
kerk bekend, naar zijn ridderzaal overgebracht. Want deze
verzen schijnen inderdaad oorspronkelijk werk van den vertaler
te zijn. Prof. Moltzer vond ze althans in geene der talrijke
in andere talen bestaande redacties van den roman. i)
Wat mij evenwel doet aarzelen, deze plaats als de beschrijving van iets geziens te beschouwen, is de eerste regel : » van
goude was al die inganc" onmiskenbaar dichterlijke fantasie,
die met wat haar het kostbaarst voorkomt hare scheppingen
versiert.
Blijkbaar van weinig belang voor onze kennis der schilderkunst is de uitvoerige beschrijving, in den Lancelot, van de
muurtafreelen, waarin de gansche geschiedenis van dien held
wordt voorgesteld. 2) Hij had — opgesloten in het kasteel van
Morgueyn verf en kwasten weten te krijgen en voor tijdi) De aangehaalde verzen zijn 3401 en vlgg. van Moltzer's uitgave. Vgl. voor
de tijdsbepaling van het gedicht : Te Winkel — Gesch. der Nederl Letterk. -I, blz. 206 en voor de herkomst van deze verzen : Moltzer's Inleiding, blz. VIII,
XVII en vlgg.
2) Zie den Ro nan v. Lancelot, II 23052-23069, 234t6- -23432, IV 2515-2552 enz.
6
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verdrijf zelf zijne lotgevallen op den wand geschilderd, zoo
mooi dat het was zegt de dichter alsof hij zijn leven
lang niet anders had gedaan. Vooral het beeld van zijn liefste,
Ginevra, de vrouw van koning Arthur, was uitstekend gelukt:
Soe dat hi ere costumen plach,
Dat hi tien beelden op eiken dach,
Die hi gemaect hadde daer inne
Na die gelike der coninginnen,
Ginc ende cusse tier stonde
Beide ane oogen ende ane monde,
Gelijc oft sijn vrowe ware.

De gelijkenis was zoo treffend, dat koning Arthur, als hij
later de schilderijen te zien krijgt, zijne vrouw herkent en
aldus te weten komt, hoe zij hem bedroog:
Ende hi wert doe pensende sere
Ende sager op ilanc soe mere
Ende sprac al stillekine daer :
Es dese betekenesse waer
Van desen beelde, so heeft, sonder waen,
Lancelot mi grote scande gedaen
Van minen wive ; ic sie oppenbare
Dat hi acquiteert met hare.

Vooral in verband met later te bespreken plaatsen, is deze
episode wellicht niet zonder waarde voor de vaststelling van
het feit, dat Nederlanders van de dertiende eeuw niet alleen
het begrip portret zeer goed kenden, maar dat ook door de
schilderkunst van hunnen tijd bereikbaar achtten.
Van geheel anderen aard zijn de wandschilderingen, die
ons in andere romans worden beschreven. Zulke zal men
gevonden hebben in de kemenade (kamer, slaapvertrek, vrouwenvertrek enz.), waarvan in den Walewein wordt gezegd,
dat zij
met goude
Was bescreven altemale,

en in die andere kamer uit hetzelfde gedicht, die
Blecte* van den goude root,

*schitterde

Ende scemerde* harde menichfoude.

*blonk
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Meneghe scone historie, oude
Ende nieuwe stonden daer gepinghiert,
Daer die camere mede was verchiert,
Van cinopre' ende van lasure,

*rood

Van silvre ende van goude pure.
Die pingheringhe* ende dat wonder

*-schildering

Dat daer ghewrocht was boven ende onder,
Die ystorie van Troyen ende oec mede
Twonder dat Alexander dede .. .
In can ju ghemaken vroet
Van al den wondere datter stoet t).

Niet minder kwistig dan in de bovenbeschreven schilderingen, is goud aangewend bij de tafreelen, die te zien waren
op de wanden van de kamer, waar Hector van zijne wonden
werd genezen en die Maerlant in zijn vervolg op Segher's
Historie van Troyen beschrijft als een wonder van kostbare
pracht, schitterend van goud en edelsteenen:
Van carbonclen ende alabondinen
Waren die lysten al beset,
Ende met goude verheven net.
Van hystorien, van scrifturen
Ende van meneghen figuren,
Die an die want stonden bescreven

Mét fynen goude zeel verheven;
Des rueck ic u te telne niet,
Want het ware te horne verdriet. 2)

Maerlants origineel, de Roman de Troie van Bénoit de
Sainte-More, is gelukkig bewaard gebleven. Daarin luidt deze
plaats aldus:
De brasmes* vers et de sardines,

*pierres précieuses

Et de bones alemandines
t) De eerstaangehaalde verzen zijn in den Walewein : 2619 en 2620. De
meer uitvoerige beschrijving ald. vs. 7 8 9 2 — 79 04. Ook deze roman is waarschijnlijk uit het Fransch vertaald. Het origineel is echter nog niet teruggevonden. De Nederlandsche bewerking dagteekent van vóór 1350, i>maar hoe lang
daarvóór valt in de verste verte niet te bepalen." (Te Winkel, Gesch. der Nederl.

Letter k. I, blz. 179)
2) Zie: Troye, ed. Verdam, vs, 5432-544!. Deze roman werd door Maerlant
waarschijnlijk in 1264 voltooid. (Te Winkel, Maerl. Werken beschouwd als spiegel
v. a' dertiende eeuw, 2e druk, blz. 49.)
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I firent listes et chasiz,
D'or d'araibe trégétéiz*.

'entremêlés

Des entailles ne des figures,
Ne des formes, ne des peintures,
Ne des merveilles, ne des geus'

5jeux

Dont molt* i a par plosors leus

*beaucoup

Ne quier* retraire ne parler,

*pourrais

Qu'ennui serait del escolter i).

Zooals men ziet, bepaalt Benoit het gebruik van goud tot
de »wanden en lijsten" der schilderingen, en is het Maerlant,
de Vlaming, die ook de figuren met goud laat versierd zijn.
En toch is het juist het goud, dat mij deze en de vorige
beschrijvingen als louter verbeeldingsdingen doet voorkomen,
geïnspireerd door bekendheid met Byzantijnsche mozaïeken.
De vele edelsteenen toch, die de dichters noemen, zullen wel,
naar de gelukkige gissing van Dr. te Winkel, 2) slechts benamingen zijn van de verschillend gekleurde stukjes glas, die de
mozaïeken samenstelden. Maar de moeilijke techniek van het
glasmozaïek hebben Franschen noch Nederlanders van de
dertiende eeuw gekend en ik geloof daarom dat de dichters
zich inderdaad schilderingen voorstelden, maar die het aspect
hadden van musief. De gouden fonds die in de aangehaalde
beschrijvingen blijkbaar bedoeld worden zouden dus ook
geschilderd moeten zijn. En dit geeft ons een uitstekend
middel ter controle.
Immers, bij slechts weinige wandschilderingen komt goud
voor als fond en ook overigens werd het slechts spaarzaam
gebruikt. 3) De groote kostbaarheid van dit materiaal en de
technische moeilijkheid goud op een wand aan te brengen
doen dit reeds vermoeden. Maar het grootste bezwaar tegen
de aanwending van goud op den muur is het effect van dit
metaal. »L'or zegt Viollet-le-Duc est un métal et non
i) Zie: Benoit de Sainte-More et le Roman de Troie, par A. Joly, Paris 187 r,
p. 356, vs. 14599 — i46o9.
2) Zie : Het R asteel, blz. go.
3) Zie : Viollet-le-Duc — Dict. de l'Architecture i. v. _Peinture en vgl. : M. E.

Zimmermann — Kunstgeschichte des Allertums und des Mitlelalters, (Vellhagen en
Klassing, 1897) S. 482.
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une couleur, et sa présence en larges surfaces dans la peinture
force le peintre à changer, toute la gamme de ses tons. L'or
a des reflets clairs, très-vifs, très-éclatants, des demi-teintes et
des ombres d'une intensité et d'une chaleur, auprès desquelles
toute couleur devient grise, si elle est claire, obscure et lourde,
si elle est sombre." i)
En het zou ook in strijd zijn met het goede begrip van
ondergeschiktheid der schildering aan de architectuur, dat de
wandschilders van dezen tijd toonden te bezitten, veel goud
op den muur aan te brengen. 2)
Geheel in overeenstemming met deze overwegingen is wat
de historie bericht. In de verzameling documenten, door
Dehaisnes uitgegeven, komt ook voor eene reeks rekeningen
van het schilderwerk in het kasteel Hesdingen (Hesdin, Dep.
du Pas-de-Calais), in het laatst der dertiende eeuw uitgevoerd
voor de graven van Artois. Uit eene quitantie van 25 Maart
1 299 (I. p. io5) blijkt, dat de schilder Jacques toen ontvangen
had: »pour III milliers et demi d'or a le raison de sis libres le
millier, et pour couleurs trente libres, à celui meismes pour couleurs
vint libres." Dus, terwijl hij frs. 29 voor kleuren krijgt, slechts
frs. 21 voor goud, wat zeker niet veel kan geweest zijn. Op
een andere rekening van hetzelfde jaar (I. p. 109) wordt vermeld : 6 pond verguld tin, 3) tegenover zeer groote hoeveelheden andere verfstoffen (wit, menie, vermiljoen, groen, blauw
en operment). En dit zijn de eenige posten voor goud, die
voorkomen, zoodat het blijkbaar alleen heeft gediend »comme
broderie, comme points brillants," voor enkele kleinigheden
kortom.
Men zal wellicht, ten bewijze dat juist de Nederlanders veel
goud bij hun schilderwerk gebruikten, de getuigenis van den
T) Dict de I'Arch. t. VII, p. 77.
2) Giotto bv., die blijkens zijne paneelschilderingen niet af keerig was van het

gebruik van goud, was er toch spaarzaam mee bij zijne fresco's.
3) Dit deed denzelfden dienst als bladgoud. Vgl. de Schedela diversar -un
Artium van Theophilus cap. XXV en XXVI (ed. A. Ilg , Wien 1874, S. 56-6r),
vaar een middel wordt beschreven om met geel-gekleurd tin goud na te bootsen
en het Boek van de Kunst van Cennino Cennini cap. 143 (ttbersetzt von A. Ilg.,
S. 92), waar ook wordt geleerd »hoe neen verguld tin op den muur aanwendt."
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Duitschen monnik Theophilus willen aanhalen, die in zijn

Schedula diversarum Artium eene der vele manieren om goud
te verwerken Vlaamsch noemt (Cap. XXXIII: De molendo
auro secundum Flandrenses). Maar dat hij de vergulding
van rninaturen op het oog heeft en niet die van wandschilderingen blijkt uit de woorden, die het paragraafje besluiten:
Tunc penna intincta scribetur.
Het komt mij voor, dat althans één Middelnederlandsch
dichter zelf gevoeld heeft hoe onwaarschijnlijk de aanwending
van goud was bij de beschildering van groote oppervlakten.
Diederic van Assenede nl., als hij in den Franschen Floire i )
leest :
Li cieus desus, qui ferme au mur,
Est pains a or et a azur
Moult a apris de l'escripture,
Qui puet savoir de la painture:
Li fait i sont des ancissours
Les proueces et les estours

vertaalt dit zoo nauwkeurig mogelijk, maar brengt de schildering van het plafond over naar de vensterluiken :
Vs. 2452

Die dorenluken daer in den mure,
Die siin met goude ende met lasure
Gemalen buten ende binnen.
Het behoeft, dat si lettren kinnen
Ende wel geleert siin in der scrifturen,
Die die jeeste ende daventuren
Bekinnen souden ende die beelden,
Dier aen gemaelt siin van ouden heelden.

Eene andere verklaring voor deze zonderlinge afwijking
van den vertaler
die immers niet aan misverstaan van het
woord cieus kan worden toegeschreven
wil mij niet invallen.
Blijkbaar zag hij wel eens beschilderde luiken en vond, op
een zooveel kleiner oppervlak, het toepassen van goud gelooflijker dan aan de zoldering.
Er is dus reden genoeg, althans het goud aan de fantasie
i) Zie : Floire ei Blanceflos• ed. Edelestand du Méril (Paris, 1856) vs. 1615— 1620.
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der dichters toe te schrijven. De voorstellingen blijven nu
nog over. Maerlant spreekt alleen van »vele historien" en
»menige figuren", maar de dichter van den Walewein noemt
ons episodes uit de geschiedenis van Troje en het leven
van Alexander. En ook in den Lancelot is van dergelijke
onderwerpen sprake. Als Lancelot namelijk in het kasteel
van Morgueyn is opgesloten, ziet hij door het venster zijner
gevangenis, vanwaar hij in de ridderzaal kon kijken:
Vs. 23044 Ene historie scriven enen man.
Oec veert hi wel geware daran,
Dat si van Enease van Troien was.

Wij weten echter, dat de geschiedenissen van Troje en
van Alexander in Nederland eerst algemeene bekendheid
verkregen door Maerlant i ), die ze ± 126o (Alexander) en
1264 (Troyen) bewerkte, zoodat het moeilijk valt aan te
nemen, dat zij omstreeks dienzelfden tijd reeds onderwerpen
hebben geleverd aan de eenvoudige lieden, die de kasteelen
der ridders beschilderden. Dit komt den opgewekten twijfel
dus bevestigen en noopt tot de conclusie : dat de schilderingen, door onze romandichters beschreven, niet door hen
gezien, maar in navolging der Franschen -- gefantaseerd zijn.
Bedenkt men nu, dat de oudste bewaard gebleven wandschildering in een ridderslot zeker van niet vroeger dan liet
eind der dertiende eeuw is (die van het kasteel te Nieuwpoort) en dat het oudste bericht van zulk werk ons tot 12 99,
het beginjaar der werkzaamheden te Hesdingen, brengt ; dat
in de veertiende eeuw echter de berichten menigvuldiger
worden 2) en men b.v. in i 307 te Lens en in i 315 te Ruhout
(in Artois) tornooien op den muur geschilderd vindt vermeld,
in 132o een zeeslag in het slot Conflens (bij Parijs) door een
Vlaamschen schilder, in Hesdingen omstreeks 1300 tooneelen
uit het zangspel Robin ei Marion (± 128 5) van Adam de la
Halle dan schijnt het geoorloofd te besluiten : dat in de
i) Veldeke's Eneïde is hier bijna niet gelezen. Zie : Jan te Winkel — Gesch.
der Nederl. Lelt. I. blz. 76.
2)

Vgl. Dehaisnes — Ijistoire de l'4r1 etc.

p. 554•
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dertiende eeuw, naast tegelmozaïeken en gobelinbehangsel,
een eenvoudige ornamentale beschildering (als in den Ferguut
vermeld) de gewone wandversiering was en dat eerst op het
eind dier eeuw eene schildering van geschiedenissen (»peinture historiée") gebruikelijk begon te worden.
De literatuur-zelf bevestigt deze meening: In de derde
partie (III4, 36 I 15 vlgg.) van zijn Sj5iegel Historiael hekelt
Maerlant de prachtlievendheid zijner tijdgenooten en zegt dan:
Die te voren ginc te voet,
Men siet dat hi hebben moet
Een paert, dat metten monde scumet.
Sine herberghe moet sijn gerumet
Ende ghelinghet ende verheven;

Sine carere. scone bescreven:
Syn buuc moet hebben tfulle enz.

In het origineel, het Speculum Historiale van Vincentius
Bellovacensis i), staat : »Et qui ante pedibus aut asello ire
consueverat, spumeo equo superbus invehitur, parva prius ac
vilt cellula contentus habitare, erigit celsa laquearia, construit
multa conclavia, sculpit ostia, pin armaria" etc.
Men ziet, dat Maerlant vrij vertaalde, waar hij het ,,beeldhouwen der deuren en schilderen der kasten" verving door
het »beschilderen der kamers". Bewijst dit alweer hoe oordeelkundig hij werkte, het geeft ons daarenboven de wetenschap
dat in den tijd toen hij zijne vertaling maakte 2), dat is in
128¢, het toenemen der weelde, die hoogere eischen aan het
leven ging stellen, ook een rijker versiering der woning, o. a.
door de schilderkunst, veroorzaakte.
Ook in Duitschland had dit omstreeks dezen tijd plaats, in
Frankrijk echter vroeger 3), want uit het begin der dertiende
eeuw zijn van daar wandschilderingen in kasteelen bekend,
o. a. te Coucy, Cindré enz. En omdat de Fransche literatuur
i) Ik citeer de editie van Antonius Koberger—Neurenberg, 1483. Zie aldaar

lib. XIX, cap. i 8.
2) Zie: Te Winkel, Maerlants Werken beschouwd als spiegel van de lje eeuw,
2e druk blz. 74.
3) Vgl. Janitsehek, Geschichte der D; utschen Malerei, S. 159 en La Peinture
décorative en France die Xle au XI/Ie siècle par P. Gélis Didot et H. Laffillée, passim.
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óok een eeuw vroeger te bloeien stond dan de Duitsche en
dan de Nederlandsche, komt het mij voor dat
meer nog
de boven aangehaalde plaatsen der ridderromans niet van
waarde zijn als beschrijvingen van bestaande dingen, maar

des te belangrijker als veroorzakers van het ontstaan
daarvan.
zoo stel ik het mij voor
De fantasie der dichters
vereenigde indrukken van op reizen naar Italië en Byzantium
geziene mozaïeken met herinneringen uit lectuur en versierselen van eigen vinding tot waarlijk »wondere" geschilderten,
die zij in de kasteelen, van haar eigen hand gebouwd, aan de
wanden plaatste; de ridderlijke hoorders van den poëet verlangden hun eigen woningen niet minder mooi en de schilopgeleid tot dit werk door de voorbeelden van de
ders
werden nu uitgenoodigd
verluchters der boeken-zelf i)
de verhaalde wonderen hunner kunst wezenlijk en waar te
maken.
Zoo ontstond deze schilderkunst in den geest der dichters,
oefende zich in de illustratie hunner werken en kon eindelijk,
na lange voorbereiding, de verstoffelijking van haar verdicht
beeld aan den wand schrijven : eene bevestiging van Wickhoff's woorden 2) : » Wohl aber hinkt die bildende Kunst der
eiligen Phantasie des Dichters erst langsam nach, weil ihre
schwierigen Mittel der Darstellung erst allmalig gefunden oder
erlernt werden."
Nog meer redenen dan de hier besprokene nopen mij de
volgende beschrijving uit den Torec 3) voor geheel fictief te
houden. Maerlant vertelt daar hoe Torec voor een burcht
kwam zoo schoon als niemand ooit zag:
i) De miniaturen zijn natuurlijk bijna even oud als de gedichten. Miniaturen,
Alexander's geschiedenis afbeeldende en door een Vlaming gemaakt, vindt men
in een dertiend'eeuwsch H.S. der Bourgondische Bibliotheek (Waagen, Manutel
de l'Histoirv de la Pein/ure, I, p. 44) en in het vroeg-veerciend'eeuwsche H.S. van
Maerlant's Spiegel Histoîiael in de bibliotheek der Koninklijke Academie te
Amsterdam.

2) Die K iener Genesis, herausgegeben von Wilhelm Ritter und Franz Wickhoff (Wien, E. Tempsky, i89) S. i.
3) Zie Roman van Torec, ed. Jan te Winkel, vs. 2324-2336.
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Ende als hi rechte daer vore was
Sach hi ende vernam na das
Dattie borch es marberyn.
Dat menechste gescrefte dat mochte syn
Sach hi daerin gescreven nu.

Blijkbaar is hier dus bedoeld schilderwerk op den marmeren buitenmuur van 'een kasteel. Nu was marmer in Nederland voor het laatst van de vijftiende eeuw zeer zeldzaam en
in de dertiende eeuw zal het, althans in het Noorden, wel
nooit zijn verwerkt. Een van een tocht naar het Oosten
meegebrachte kolom, uit een antiek gebouw gestolen, zooals
er te zien zijn aan de St.-Servaas te Maastricht en in de
krypt te Rinsumageest, mag een enkele maal benuttigd zijn,
van een geheelen bouw in marmer is, ook in Z.-Nederland,
geen sprake, terwijl daarenboven het schilderen van voorstellingen op een buitenmuur, hoewel in Frankrijk en Duitschland niet ongewoon, i) in Nederland toch wel geheel onmogelijk wordt gemaakt door de vochtigheid van den atmosfeer.
Prof. Verdam (Mnl. Wdb i. v. b escrifte) heeft, waarschijnlijk
daarom, gemeend, dat de schilderingen in het kasteel waren
en dat de verzen :
Die menichte joncfrouwen, secgic u,
Ende vrouwen ende joncheren also wel,
Die speelden menegertiren spel,
Scaecs, wortaflen, dansen, reien:
Met voglen met honden, si hen meien:
Van minnen leerde daer elc die wilde

onmiddellijk op de bovenaangehaalde volgend, dit bewezen. Maar hij zag over het hoofd, dat de dichter voortgaat:
Doe dit sach die riddere milde

Ginc lii inwaer d.
-

De spelende jonkvrouwen en ridders waren dan ook m. i.
op den muur geschilderd, wat alweer eene voorstelling is, eerst
in de literatuur en daarna in de schilderkunst gekomen, zooals
veertiend'eeuwsche fresco's bewijzen : de reidans in het kasteel
i) Vgl. Gélis Didot o. c. en vooral Viollet-le-Duc Dict. de l'Arc/i. i. v. peintaure.

SCHILDERKUNST IN NEDERLAND.

,

91

Runkelstein (bij Bozen in Tirol) van ± '39°, de schaakspelende ridders te Valenciennes van 1375 i) enz.
In den Roman van de Roos wordt een tuinmuur beschreven (vs. I 3 I -- 45 2), waarop allerlei allegorische voorstellingen
te zien zijn. Onmiskenbaar is daar echter sprake van gepolychromeerde sculptuur, en niet van schilderwerk, en de
geheele plaats — daardoor reeds voor dit onderzoek van
weinig waarde -- is zo'ó getrouw vertaald, dat ik er geenerlei
aanwijzing, voor Nederlandsche kunst belangrijk, in heb kunnen vinden en haar verder onbesproken laat.
Volledigheidshalve zij hier ook nog vermeld, dat de plaats
uit den Roman van Cassamus (vs. I 286 —1290) door Dr. te
Winkel aangehaald (Het Kasteel, blz. 98), waar ook eene rijk
vergulde wandschildering beschreven wordt, thans niet meer als
bewijs voor de dertiende eeuw dienst kan doen, omdat de
Fransche roman, les Voeux du Paon, waarnaar de Nederlandsche
bewerkt werd, na 13 I2 is voltooid 2). De overeenkomst daarvan met de aangehaalde voorstellingen, die zooveel ouder zijn,
zal eenvoudig aan navolging moeten worden toegeschreven.

Dat de wanden van kerken ook in de dertiende eeuw in
Nederland werden beschilderd bewijzen de enkele monumenten, die zijn bewaard gebleven. Men zou evenwel kunnen
meenen, o. a. omdat ons zooveel meer schilderingen uit de
veertiende en vijftiende eeuw bekend zijn, ook in oudere kerken,
dat zij in de dertiende eeuw nog uitzondering waren en eerst
later algemeene toepassing vonden. Hier geeft de literatuur
echter duidelijke bewijzen. Zoo zegt Maerlant in zijn Spieb el

Historiael 3) :
i) Zie: Janitschek -- a. w. —,S. 198, waar de dansscène is afgebeeld en
Dehaisnes, Histoire de l'A;•l, p. 554•
2) Vgl.: Paul Meyer — Alexandr e le Grand dans la Littérature Française
(Paris, 1886), II p. 269.
3) Sp. Hit. I', 75. De eerste partie van dit werk werd geschreven tussclien
1282 en 1284 (Te Winkel, t. a. p.). Het hier bedoelde verhaal is bij Vincentius
lib. VIII, cap. 104.
-
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Een scrivere was in Vlaenderlant,
Die malen conde andie want
Ende met pincelen beelden maken.

Dit is het begin van eene Maria-legende. Men weet, dat
Maerlant eene bijzondere vereering had voor de H. Maagd. i)
Hij zal dus bij het verhalen van een harer mirakelen niets
schrijven, dat zijne geloofwaardigheid kwaad kan doen. Bij
Vincentius staat : pictor quidam (een zeker schilder). Was een
wandschilder iets vreemds voor Maerlant's lezers, zoodat zij
niet aan 'zijn bestaan geloofden, dan had hij zeker wel gesproken van verre landen. Maar juist om zijn verhaal pakkender
te maken, localiseert hij het en spreekt van een schilder in
Vlaanderen. Blijkbaar kenden zijne tijdgenooten den wandschilder dus even goed als wij.
Er blijkt verder uit het verhaal, dat de schilder in het
kerkportaal eene Maria maakte en daarbij op een steiger stond
Eens soudi in enen portale
Eene ymagie scone ende wale
Maken na onser Vrouwen gedane.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Die mielre stont up sine stage
Ende pingierde gene ymage.

Terwijl ook de aard der voorstelling gemakkelijk is te
herkennen uit deze verzen:
Vort leidi sinen sin daer ane,

Hoe hi naar serpents ghedane
Den viant formeerde onsoete,
Liggende onder hare voele.

Blijkbaar is Maria hier gedacht als triomfeerende over den
duivel, volgens de belofte van Genesis III : 15 , welker vervulling naar middeleeuwsch geloof de H. Maagd werd
aangezegd door den Engel, die haar haren naderenden dood
kwam verkondigen en op haar verzoek, dat hare ziel, uit het
lichaam gaande »geen gruwelijken geest zou zien noch eenige
macht van Satan wedervaren", ten antwoord gaf: »Maar
1) Zie : Te Winkel

— Maeylants Werken — blz.
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waarom vreest gij den boozen geest te zien, terwijl gij hem
den kop geheel verpletterd en van zijn macht beroofd hebt" ? i)
Als beeld der Onbevlekte Ontvangenis komt deze voorstelling reeds vrij vroeg voor. In 1047 werd in een kapel te
Cremona een dergelijk beeld van Maria geplaatst door Hugo
van Summo 2).
En men vindt haar o. a. ook met het Kind gebeeldhouwd
aan het portaal van den Westelijken ingang der kathedraal
te Amiens. Hier is de duivel afgebeeld als slang met menschelijk gelaat.
Intusschen is dit slechts de beschrijving van eene schildering, aan Maerlant waarschijnlijk alleen uit de literatuur bekend.
Dat hij echter eene kerkelijke wandschildering gezien heeft,
schijnt mij onmiskenbaar te blijken uit zijne bewerking der
Alexandreis van Gualtherius de Castilione 3). Daarin komt nl.
eene beschrijving voor van het praalgraf, dat Alexander liet
bouwen voor de vrouw van Darius en men lette op het
naïef-middeleeuwsche anachronisme beschilderen door Apelles, die »niet alleen de koningen en namen van Griekschen
stam maar ook de geschiedenissen van Genesis teekende, van
het ontstaan der wereld beginnende."
Vs. 180. »Nec solurn reges et nomina gentis Acheae,
Sed genesis notat historias, ab origine mundi
Incipiens."

Van deze episode, door Gualtherius in ioo hexameters
verteld, maakte Maerlant 710 verzen. Veel van zijne uitweidingen is aan breedsprakigheid en liefde tot de bijbelsche

i) Zie: Jacobi a Voragine Legenda 4ui-ea, cap. CXIX (ed. tertia, p. 505), waar
dé engel zegt : »Malignum auteur spiritum videre cur metuis, cum caz'ul ejus on nino
contr -ivei is et spoliaveris ipsum suae imperio potestatis."
2) Vgl.: L. Cloquet -- Eléments d'Iconographie Chrétienne — Lille, 1890
— p. 134 en vgl. p. 121, 125 en 137.
3) Maerlant schreef den Alexander, waarschijnlijk zijn eerste werk, omstreeks
1260. De door mij gebruikte uitgave van het origineel is die van W. Mueldener
(Leipzig 1863). De episode komt daar voor: IV, vs. 178-274. Maerlant's vertaling citeer ik naar de uitgave van Dr. Franck (Groningen 1882), IV :.376 —080.
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geschiedenis te wijten, enkele echter zijn van belang. Opmerkelijk is het b.v., dat, terwijl zijn origineel over de kleuren
niets zegt dan algemeenheden als: vario distincta colore
(vs. 183), Maerlant een nauwkeurige kleurnotitie geeft, die overeenkomt met wat wij van de schilderingen uit zijnen tijd weten.
Vs. 41 t.

Apelles screef dien hemel blau,
Entie eerde was gescreven scier*

*grijs

Die see hadde die vaerwe grau,
Van kelen* was ghemaect dat vier.

*rood

Die lucht hadde die vaerwe groene,
Sterre ende sonne waren van goude,
Elkerlijc na haren doene,
Die mane van silver, alsmen woede.

Niet zonder belang is het misschien ook, dat Maerlant, terwijl Gualtherius alleen vermeldt, dat Apelles ook de namen
der koningen noteerde, zegt:
Ende haren name screef hi mede

Boven hein ter selver stede.

Want in Romaansche muurschilderingen en miniaturen
uit Frankrijk b.v zijn inderdaad de namen der voorgestelde
personen, die door de Byzantijnen gewoonlijk naast hen werden gezet, boven hunne hoofden aangebracht.
Zoo schilderde » Apelles" de verhalen uit Genesis tot Esdra.
De beschrijving heeft weinig bijzonders en het is daarenboven
onmogelijk steeds na te gaan witt Maerlant zich geschilderd
dacht en wat hij er zelf bij vertelt. Enkele bijzonderheden
kunnen echter - misschien van iconographisch belang zijn. Zoo
is na de schepping ook het moment verbeeld, waarop God,
tevreden over zijn werk, het zegent (Genesis II : 2, 3), wat
— meen ik niet heel vaak als afzonderlijk tafreel voorkomt, maar toch wel bekend is, o. a. uit een laat elfd'eeuwsche
mozaïek in den kleinen koepel van de westelijke afdeeling der
vestibule van de San Marco te Venetië i) :
n

-

i) Vgl: A. Pasini. Guide de la Basitique St. Marc. (Schio i888) p. 49 en
H. Detzel. Clan isiliche Ikonog raphie (Freiburg. i. B. 1894.) 1, S. 562.
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Hi ruste uptien saterdach
Van allen werken, die hi dede.
Hi benedide al dat hi mach,
Dus was daer be: - creven mede.

De volgende verzen doen vermoeden, dat de schilderingen,
waaraan Maerlant dacht, met groote vaardigheid waren gedaan:
. Vs. 483.

Onse here stonter in diere ghelike,
Alse acht hem leet hadde ghesijn
Dat hi den man* gaf sijn ghelike.

*mensch

Over de kleuren worden wij weer eenigszins ingelicht door
Vs. 527.

Daerna stoet die patriaerken
Ghescreven an die ander side
Met goude, dat mense soude maerken.

En meer bijzonderheden vernemen wij nog in
Vs. 875.

Die phropheten stonden daeran
Elkerlijc met sinen sichte, 5*gelaat
Die Apelles, die vroede man,
Met goude beleide lichte.
In wat tiden dat si screven
Hare bouke, dat stoet daer
Ende in wat einde dat si bleven
Ende hare namen ooc daernaer.

Geen van al deze détails, behalve het goud voor de patriarchen gebruikt, deelt Gualtherius mede. Het is dus niet te
gewaagd te vermoeden, dat Maerlant herinneringen aan wat
hij zelf gezien had, benutte bij zijne beschrijving. Dat behalve
de namen waarvan ook het origineel gewaagt ook eene
korte beschrijving der daden van de figuren op den muur
was geschilderd is zeer wel mogelijk. Op de dertiend'eeuwsche wandschildering te Westergeest vond ik ook sporen van
inscripties I).
Ten slotte nog de opmerking, die ook in het latijn voorkomt:
Vs. 835.

Appelles liet achter bliven
Die sonden van Samaria,
Die en woude hi niet bescriven
Om den lachter, diere volghet na.

t) Zie de beschrijving daarvan door den heer André Dolles en mij in De Kroniek
van i8 Aug. en 29 Sept 1895.
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Van meer belang is de zeventiende preek i) uit de verzameling Limburg sche Sermoenen, die in het eind der dertiende eeuw uit het Duitsch werden vertaald en blijkbaar zijn
gehouden voor de monniken van een klooster in Limburg.
Psalm LXXXVI, het zesde vers : »Dominus narrabit in
scripturis populorum" is de een.igszins zonderling toegepaste
tekst van den prediker, dien hij op twee wijzen verklaart.
Want er is, zegt hij, behalve de leering der Heilige schrif
turen, nog een andere :
» Ene andere screft heft ons oec Got gegeven, dat es der
leker lide screft. Want dir lide es vele die der screft nit en
konnen die in den buken gescreven es, ende daer ombe heft
hen Got ene andere Screft gegeven darse in lesen ende leren
mogen wie si na himelrike sullen vegten. Dese screft vendewi in der kerken gemaelt ende ane den bilden die na den
heilgen geinaect sin, ende leert ons wiese leefden op ertrike
ende watse leden dor Gode met vernoye ende met menger
arbeit ende wie menger maniren si gemartelt worden .... Dar
ombe es oec dat gemaelte gemaect, alse der mensche mettin
oegen die bilden ane siet, dat hise dan begripe metten herten
ende sal gedenken ane die denc die hi vor heme siet".
Duidelijk blijkt hieruit, dat de meening van zoovele kerkvaders, dat de schilderingen aan den wand der kerken » tongvoerende boeken" voor de leeken zijn, waarin, naar het woord
van Gregorius den Groote, »zij, die het geschrevene niet verstaan althans mogen zien en lezen wat zij uit boeken niet
leeren kunnen", ook in Nederland weerklank en toepassing
had gevonden 2). Want al is deze preek uit het Duitsch vertaald — dat zij in Nederland kon worden nagesproken, bewijst
hoeveel overeenkomst er tusschen de beschaving van beide
landen bestond. Daarom meen ik dat die Duitsche origine
ook de waarde der andere berichten, die de preek ons geeft,
in niets vermindert.
i) Zie : De Limburg sche Se? noenen, uitgegeven (in de Bibliotheek van Middelned. Lettk.) door dr. J. H. Kern Hzn., — Groningen 1895, blz, 3 65-375.
2) Vgl.: Moll
Gesch. v. Ia. Kerkelijk Leven II, blz. 57 vlgg. en Kugler --—

Ilandbuch der Gesch. der Malerei, I S. 145.
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De schilderingen, die de prediker op het oog heeft, zijn
die waarin het leven der heiligen is verbeeld en waaruit men
leeren moge hunne deugden na te volgen. »Mar boven al
gemaelde" gaat hij verder ende boven alle bilden sulwi
ane sien dat bilde der edelre martelen ons Heren Jhesu Christi,
ende sulen dar ane leren agte (8) lessen dire ons vore heft
gescreven ane sin heilegen buke." Met deze marteling van
Christus bedoelt hij wel voornamelijk den kruisdood. Daaraan
tenminste zijn de acht leeringen ontleend, die ons in staat
stellen nauwkeurig te weten, hoe men dien in het laatst der
dertiende eeuw in Nederland afbeeldde en dus eene niet
onbelangrijke bijdrage tot de kennis der iconographie leveren.
De eerste les is gewillige armoede. »Dat sulwi mercken
dar bi dat hi nact steet an den cruce. "
De tweede is : volmaakte liefde. »Dat merckewi dar bi dat
lli woude gehangen werden tusschen twe live, regte also of
hi hare schout woude dragen."
De vierde les, die het Kruis ons leeren zal, is gehoorzaamheid. » Dat sulwi mercken dar ane dat hi sin sele lit scheiden
van den lighame net geneichden hoefde."
De vijfde les is er eene van minzaamheid. »Dat sulwi
mercken dar bi dat sin live muller bi here stunt onder din
cruce .... In al sinen anxsten ende in al sinen wee en lit
his nit kin bevalse sinen jungere S. -7ohanne,"
De zesde les is volmaakt geduld. »Dat mogewi mercken
dar bi dat hi geneg helt was ant cruce."
De zevende is gestadigheid, wat ons hieruit blijke, »dat hi
-

dor sine heilge vute geneg helt wart."
-

En de achtste les is lang gebed. »Dat mogewi dar bi
mercken dat hi in al sinre noet ende sinen wee an den cruce
beetde." Ook de mensch zegt hij heeft van noode, dat
hij vlijtiglijk bidde, want hoe goed hij ook zij, zoo beproeft
hem de kwade geest toch bij zijn einde. Zelfs Christus, die
God en mensch was en in wien de duivelen geen zonde
wisten, beproefden zij »ende in sin ende satense bi heze

okt cruce."
De voorstelling is duidelijk : Christus, naakt, door handen
7
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en voeten aan het kruis genageld, met gebogen hoofd en
biddend ; aan weerszijden van Hem de gekruiste moordenaars
en aan Zijne voeten Maria en Johannes. Maar onbegrijpelijk
is wat de prediker bedoeld kan hebben met de duivelen, die
»bij Hem op het kruis zitten." Ik heb nergens een ander
voorbeeld daarvan kunnen vinden en ook geen literatuurplaats,
die tot verklaring kan strekken. Men zou haast vermoeden
door den nood gedrongen dat er duivels waren geschilderd
bij den kwaden moordenaar (wat meer voorkomt) en dat de
geestelijke daarop doelde.
Deze weinige literatuurplaatsen geven toch een bijna volledig
overzicht van de onderwerpen der middeleeuwsche kerkelijke
schilderkunst : tafereelen uit het Oude Testament, afbeeldingen
van Jezus en Maria en van de levens der heiligen. Hemel
en hel i) vinden wij ook als onderwerpen van wandschildering
opgegeven in den Lekespiegliel van Boendale, die wel eerst
in 1330 voltooid werd, maar hier toch wel als bewijs kan
dienen, omdat de dichter blijkbaar, waar hij van die schilderingen melding maakt, er van spreekt als over dingen, die
voor zijn lezers volstrekt geen nieuwigheid waren. Ook vertelt
hij nog, dat de evangelist Johannes »in die figure van een
aren" wordt geschilderd 2).
Ik geloof dat uit dit overzicht duidelijk blijkt, dat de
schilderkunst ook in de dertiende eeuw een groot aandeel had
in de versiering der kerken en dat het, gevoegd bij de enkele
berichten in de Documents van Dehaisnes, afdoende weerlegt
de vroeger wel eens geuite meening, dat de Vlamingen weinig aan wandschilderkunst hebben gedaan.
Over de techniek van al deze muurschilderingen leeren wij
zooals men zal gezien hebben uit de literatuur weinig
of niets. Maerlant gaf ons een nauwkeurig bericht over de
kleuren, die gebruikt werden, maar de gebezigde kleurstoffen
vermeldt hij niet. Evenmin blijkt het of de schilders » a secco"
1) Zie : Lekespie, hel, I cap. 5 vs. 25 vlgg. en I cap, 13
2) Lekesp egliel II cap. 6o vs. 66.

Vs.

25 vlgg.
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of al »al fresco" werkten. In dit opzicht kan misschien eene
plaats uit den Lancelot van dienst zijn. Als Lancelot nl. in de
over zijn gevangenis gelegen zaal den schilder bezig ziet en
hem om verf vraagt, deelt de dichter dit aldus mede:
Il

:

2 347•

lii bat den scrivere das,
Dat hi hem van siere varuwen gave:
I-ii Beide hi soude maken dar ave
Een beelde. Die man alse hijt horde
Gaf hem waruwe ende da//er toe horde
Lancelot nam die instr•umente doe.. .
Ende begonste scriven na dien.

Er is hier alleen sprake van verf en »wat daar bij hoort,"
terwijl het vervolg doet vermoeden dat met dit laatste alleen
kwasten en penseelen (instrumente) bedoeld zijn. Kalk, noodig voor fresco, wordt niet genoemd, zoodat Lancelot blijkbaar met waterverf schildert. Ik voel te eer vrijheid tot deze
opvatting, omdat er reden is te onderstellen, dat de frescomanier hier in het begin der veertiende eeuw voor het eerst
werd toegepast: Niet alleen zijn de monumenten uit de dertiende eeuw, alle a-secco behandelt, maar in een Friesche
kloosterkroniek lezen wij:
» Dadelijk na zijne wijding liet abt Idis, na met groote kosten
metselaarsbazen te hebben laten komen, de geheele kerk met
een steenen gewelf overhuiven en ook bepleisteren met het
nieuw soort schilderwerk van den convers Laurentius". i)
Abt Idis bestuurde het klooster van ± 1295-1309.
En nu het »bepleisteren met schilderwerk" (een duidelijke
omschrijving der frescomanier) in zijne dagen een »nieuwe"
kunst wordt genoemd, kennen wij dunkt mij den juisten
tijd, waarop het al fresco werken in Noord-Nederland is
begonnen.
In het Zuiden schijnt deze techniek echter reeds een dertig
i) Kroniek van Lidlum (Analecta veteris aevi van Matthaeus, III, p. 55!). Er
staat : »(Idis abbas) ab ipsa consecratione magno pretio conductis archifabris murariis, totum templum testitudine ex lapide fecto, obduci curavit, nova quoque
pictura arte Laurentii conversi incrustayi praecepit." Zie de verdediging mijner
vertaling van deze regels in het weekblad De h7•oniek van 29 Sept. 1895.
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jaar vroeger bekend geweest te zijn. Want in zijn Alexander
(± 126o) vertelt Maerlant van koningin Semiramis, dat zij,
bij het bouwen van den muur om Babylon
V: 852.

....

dede temperen* met bloede *inengen

Dien morter*, daer al die maisiere

*kalk

Met waren ghewrocht goet ende diere.

Dit »mengen van bloed in de kalk", om een kleureffect te
krijgen, waarvan bij Gualtherius niets staat, doet vermoeden
dat Maerlant de fresco-techniek kende.
In dit opzicht zou de Vlaamsche schilderkunst de Hollandsche dus v66r zijn geweest.

Er blijft mij nu nog over want van miniaturen gewagen
onze dichters niet van de paneelschilderkunst, het tableaude-chevalet, te spreken. De eerste vermelding daarvan, door
Dehaisnes in Zuid-Nederland gevonden, is van omstreeks 1300. 1)
Maar dat de schilderij, ook in Vlaanderen., veel vroeger
bekend was, blijkt, dunkt mij, voldoende uit de familiare
manier, waarop Maerlant er melding van maakt, waar zijne
origineelen hem daartoe aanleiding geven. Maar alvorens ik,
ten bewijze daarvan, eenige plaatsen aanhaal, zij hier het
oudste mij bekende bericht van een in Noord-Nederland gemaakt schilderij, meegedeeld.
In de kroniek van het klooster Aduard leest men nl. 2) :
» Indien iemand echter de heiligheid van het leven van Richardus zou willen kennen, en daarenboven ook de mirakelen,
die de Heer door hem, zoo bij zijn leven als na zijn dood,
'zich verwaardigd heeft te doen, hij leze het bord met zin
beeltenis beschilderd en met verzen en proza beschreven."
Richardus stierf in i 266. Zijn portret is dus van omstreeks
i) Zie zijn Histoire de l'Art, p. 554.
In de uitgave van Koppius (Vitae ac Gesta ALbatunz Adwerdensiurn) blz.
9: aSi quis autem scire voluerit vitae Ricchardi sanctitatem, insuper et miracula,
quae Dominus per cum, tam in vita, quam post mortem operari dignatus est, legat
tabulamma imagine ejus depicta»i, metro prosaque conscriptam."
2)
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dien tijd geweest en de mirakelverhalen zullen daar telkens
bij geschreven zijn.
Opmerkelijk is deze stellige vermelding van een portret.
Men zou zeker niet licht aannemen, dat het portretschilderen
hier reeds in de dertiende eeuw beoefend werd, maar dit
onbetwijfelbare bericht, gevoegd bij de boven aangehaalde
beschrijving van het portret van Ginevra (in den Lancelot)
en de opmerking uit Maerlant's Alexander, dat God geschilderd stond »als ware het hem leed den mensch geschapen
te hebben", dwingt tot de conclusie dat men het in de
portretkunst zelfs reeds tot eenige vaardigheid had gebracht.
Ten overvloede zij hier nog herinnerd aan den Spiegell-Jistoriael, waarin Maerlant vertelt hoe Canday, de koningin van
Ethyopen, een schilder naar Alexander zond om zijn portret
te maken :
I4, c. 43 : 7. Ende heet hem setten daer ane
Dat hi Alexanders ghedane
Wel bescrive.

Gewoonlijk werden deze schilderijen op hout gemaakt. Zoo
zegt Maerlant (St. Hist. I7, c. 92. vs. T):
Een Sarrasyn hadde ghehat

Gescreven in een houtiin blat
Die ymagie van onser Vrouwen

terwijl Vincentius (VIII, c. i 19) alleen spreekt van een » imaginem beatae virginis in tabula depictam" en evenzoo op
een andere plaats (Sp. Hist. I7, c. 93 vs. 1):
In Constantinoble was een juede
Die

...

in een berdtl` sach geschreven *plank, houten bord

Onser Vrouwen, scone, verheven,
Ende genaghelt an eene want,

waar Vincentius ook het woord tabula gebruikt, dat eenvoudig
paneel beteekent, zonder bepaling van het materiaal en dus
evengoed van koper als van hout kan zijn.
Intusschen zal het schilderen op doek in de dertiende eeuw
niet onbekend zijn geweest. Het woord clederscrzver (d. i.
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schilder op doek, gewoonlijk gezegd van hen, die beschilderde
behangsels maakten) komt in de rekeningen van Brugge reeds
voor in 1 302 r) en in 13 09 vindt men er een post »van
scrivene in de ghiselcamere an een cleel". 2) En de volgende
plaats uit Maerlant's Spiegel Hisloriael (17, 17 vs. 14 v.v.)
kan misschien als bewijs voor de dertiende eeuw dienst doen:
Jhesus- screef weder hem ter stonde:
^Begeredstu vlescelike te siene ane
Mijn anscijn ende mine ghedane,

in een cleet bescreven,
Mine ghedane in mijn leven."

Ic sende di,

Er wordt hier verhaald hoe koning Agabarus van Edisse
Jezus vraagt bij hem te komen en dan, ten antwoord, een
doek waarin Christus' gelaat mirakuleus is afgebeeld, ontvangt:
de bekende middeleeuwsche pendant van Veronica's zweetdoek.
Echter zegt Maerlant niets van een wonder, zoodat hij waarsehijnlijk de niet zeer duidelijke uitdrukking van Vincentius
(VIII c. 29) : »vultus mei speciem Iransforznalaln in lintheo"
niet begrepen en aan een op doek geschilderd portret heeft
gedacht 3).
Eindelijk is het hier de plaats te vermelden, dat het gebruik
van vernis reeds in het laatst der 12e eeuw in Nederland
bekend was, zooals blijkt uit Veldeke's Eneide :
Vs . 5139 .

ir varuwe licht unde gut
rehte als milich unde blut,
wol gemischet rot und wiz,
áne* blank und ani` ver niz
(desn was ir nehein* not,
von nature wiz und rot.
,

*zonder
''geen

Hier moet vernis wel den dienst doen van ons rouge, maar
dat het toch niet anders is dan de vloeistof, die ook gebruikt
i) Zie : Verdam, Middelned. Woordenboek i. v. clederscriver.
2) Mnl. Wdb. i. v. cleet en vgl. Deshaisnes — Documents — p. 190.
3) Zie over het portret, dat Christus aan koning Agbar zou gezonden hebben:
H. Detzel — Chr -istliclze Ikonog i aphie, I S. 78.
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werd om verf te conserveeren en glanzend te maken, is door
Iig, met een beroep op Cennini, voldoende aangetoond i).
De vele schilderijen, in de literatuur vermeld, die niet door
menschen, maar »bi miracle" waren geschilderd, laat ik onbesproken. De aangehaalde plaatsen zijn reeds voldoende om
aan te toonen, dat het »tableau-de-chevalet" hier in de dertiende
eeuw gekend en ook gemaakt werd.
X

Ten slotte doet zich de vraag voor naar de makers dezer
schilderkunst, welker beantwoording ook over haren aard veel
zou kunnen oplossen. Maar hier verlaten de berichten ons
bijna geheel en al. Er zijn wel eenige namen bewaard
en Dehaisnes heeft die met zorg opgeteekend
maar wat
geeft dit, waar het werk hunner dragers verloren is. Zelfs
een zeer algemeene vraag : waren de schilders leeken of geestelijken, is alleen benaderend te beantwoorden.
De mannen, die de schilden, banieren en rustingen der
ridders versierden, zullen ongetwijfeld leeken zijn geweest, en
indien men inderdaad het woord schilder van schild (-- scutum)
mag afleiden, is het aannemelijk, dat zich reeds zeer vroeg
eene leekenschilderkunst heeft ontwikkeld. Maar heel zeker
schijnt mij deze etymologie
voorgestaan o. a. door Kluge
en Franck
niet. 2) Oorkonden bewijzen echter, dat te
Keulen reeds in het laatst der 12e en het begin der 13e
eeuw leekeschilders woonden. 3) En de rekeningposten van
wandschilderingen (1299 en volgende jaren), door Dehaisnes
opgegeven, doen vermoeden, dat ook daaraan leeken werkzaam waren, terwijl later
bij de beschouwing der Gorinchemsche muurtafreelen
zal blijken dat ook kerkelijke
schilderingen in Nederland reeds in de dertiende eeuw door
leeken werden gemaakt.
Daarentegen bewijzen de andere monumenten van kerkelijke
-

i) Vgl.: Ilg — Beitril e etc. aus rniltelhochd. Dichtunb en, S. 54.
2) Vgl. ook : Mr. S. Muller Fzn. — Schildersvereenigingen te Utrecht, blz 5,
6, maar daartegenover San Marte in Pfeiffers Germania IX, S. 463 ff.
3) Zie : J. J. Merlo -- Die Meister der altkvinischen Malerscliule (Köln 1852),
S. 3 ff. en 182 f.
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schilderkunst uit dien tijd vrij duidelijk, dat geestelijken hunne
makers waren en ik vermoed daarom, dat in de kerken slechts
bij uitzondering leeken hebben gewerkt. Van de boekverluchters spreken enkele kroniekberichten. Zij zullen in den
regel wel monniken zijn geweest en het ligt trouwens voor
de hand, dat eerst in het laatste kwart der dertiende eeuw,
toen de bloei onzer literatuur ook veel profane boeken te versieren gaf, leeken zich op de miniatuurkunst zijn gaan toeleggen.
al is
Als versierders van religieuse boeken kennen wi
Emo i), den abt van
ook niets van hun werk bewaard
het klooster Bloemhof (te Wittewierum bij Appingedam), die
zelfs een school voor de beoefening der miniatuurkunst stichtte,
en een monnik uit de abdij van Andres 2), die in I 272 een
boek schreef en verluchtte.
De priester-schilder was dus ook in de dertiende eeuw geen
zeldzaamheid in Nederland. Dit feit is van belang, omdat het
invloed van buitenlandsche kunst op de Nederlandsche doet
vermoeden en zelfs de nationaliteit van een hier gevonden
schilderwerk indien dat niet door innerlijke eigenschappen
overtuigende aanwijzingen geeft twijfelachtig kan maken. Want
de priesters waren de cosmopolieten dier dagen. Wereldlijke
geestelijken van eenig aanzien gingen dikwijls een tijd lang
aan een buitenlandsche universiteit tudeeren en omstreeks het
begin der dertiende eeuw was het volgens Moll te
Utrecht onder de kapittelheeren zeer gewoon voor een tijd ter
studie naar Parijs te gaan. Het verkeer der ordensgeestelijken
was internationaal : brachten kapittelvergaderingen en visitaties
hen vanzelf nu eens hier- dan daarheen, indien zij maar eenige
weetgierigheid of reislust hadden, konden zij, met de gemakkelijke zekerheid in de kloosters hunner orde overal een vriendelijk onderkomen te vinden, een groot deel der beschaafde
wereld bezoeken. De Friesche abt Emo bereisde Engeland,
Frankrijk en Italië en leerde daar de kunst die hij later in
eigen land ging onderwijzen; zijn broeder Addo studeerde
i) Zie: Aem. Wijbrands — De Abdj/ Bloem/tof. Bij de bespreking der miniaturen meer over dezen merkwaardigen monnik.
2) Vgl. Dehaisnes - Doci ,ncnts, I, p. 66.
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v66r 1200 te Parijs ; Andreas, deken van St. Marie te Utrecht,
was daar omstreeks 1240 ; Hessel, deken van Fermessum,
studeerde er met twee zijner gezellen in i 280. i) De Duitsche Cistercienser Caesarius v. Heisterbach daarentegen be.
zocht Nederland in het begin der dertiende eeuw, en Richardus, een geleerde Engelsche monnik, leefde dertig jaar in het
klooster te Aduard 2), waar hij in r 266 stierf.
Zijn deze weinige gemakkelijk te vermeerderen voorbeelden reeds voldoende om te doen zien hoe, door het reizen van
Nederlandsche geestelijken en het vertoef van vreemdelingen in
ons land, uitheemsche invloed op de kunst kan gewerkt hebben het verhaal van een reizenden schilder-monnik, door Caesarius
van Heisterbach gedaan, bewijst dat zelfs werk van geheel
vreemden oorsprong hier kan gemaakt zijn. Hij vertelt 3) n.l.
van een Cistercienser monnik uit het bisdom Mainz, dat die
»een goed schilder was en der orde zoo genegen, dat hij kosloos, met vergoeding alleen voor zijne uitgaven, in verschillende kloosters, voor verscheiden altaren wonderfraaie crucifixen schilderde." Een dergelijk man zou, evengoed als Caesarius
zelf, Nederland bezocht en daar in kloosters geschilderd kunnen
hebben.
Voegt men nu hierbij, dat ook de leeken in dezen tijd lang
niet zoo huisvast waren, als men het dikwijls voorstelt, dat de
Nederlanders om hun handel ook toen vele streken bezochten ; dat hunne menigvuldige bedevaarten hen naar het H. Land,
naar verschillende steden van Italië, Spanje, Duitschland en
Frankrijk brachten 4) ; en dat ook toen reeds kunstenaars studiereizen maakten 5) de Kamerijksche architect Villard
i) Zie : Moll — I(erkg escliiedenis, II, blz. 286.
2) Zie zijn levensbeschrijving achter de kroniek van Aduard (Ed. Koppius)
blz. 6i-66.
3) In zijn Dialob us Miracz loium, lib. VIII, cap. 24 (in de Keulsche editie van
1591 blz. 139) : »Erat autein pictor bonus et ordini nostro tam devotus, ut gratis,
expensis tantum receptis, in diversis a'ornibus, ad diversia altaria, miri decoris
crucifixos depingeret."
4) Zie : A. C. J. v. d. Kemp — De Bedevaarten onzer I_anda enooten — blz.
32-63 in de Studien en Bijdragen oj5 't g ebied der Hist. Theologie, Dl. IV.
5) Zie de voorbeeldei daarvan door Dehaisnes bijeengebracht in zijn b'istoire
de l'Ant etc. p. 574 s.s.
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d'Honnecourt b.v. en dat het aan den anderen kant, bewezen
is dat vreemde bouwmeesters in Nederland hebben gewerkt,
zooals de Keulsche meester Everhardus met zijne zonen, die
in 1238 de kloosterkerk te Wittewierum begon te bouwen i)
dan is er, dunkt mij, reden genoeg om de mogelijkheid,
dat vreemde invloed zich op de kunst heeft doen gelden, niet
buiten te sluiten.
Alleen een nauwgezet onderzoek der monumenten zal dus
kunnen uitmaken in hoeverre er van een oorspronkelijke schilderkunst in Nederland sprake kan zijn en vooral : of het mogelijk is reeds in de dertiende eeuw een karakteristiek onderscheid te vinden tusschen de kunst van Noord en Zuid.
Naar de oplossing, ook van die vragen, zal in het vervolg
dezer onderzoekingen worden gestreefd.
i) Vgl.: Prof. Blok in den Gronin g sche Volksalmanah van 1891, blz. ni.

NIEUW-MALTHUSIANISME
DOOK

F. VAN DER GOES.
[GESCHIEDENIS VAN DEN NIEUW-MALTHUSIAANSCHEN BOND].

XXI V.

IIet bovenstaande willen wij nader aandringen door een
korte kritiek van de Schetsen I VI.
Thans zal duidelijk zijn wat wij schreven van Schets No. 2,
Darwinisme en Nieuw-Malthusianisme. Mr. van Houten,
inderdaad, behoorde niet tot de jongere Nieuw-Malthusianen.
Sedert door hem en eenige anderen de toepassing van de
kunstmatige onvruchtbaarheid begroet was als een prachtig
middel om hunne klasse te ontdoen van de gevaarlijke pressie
der proletariërs, was de beweging een bijna onvermengde
filantropie geworden. Wij zagen dat hierin niet een persoonlijke voorkeur heeft beslist, maar de feitelijke noodzakelijkheid.
Het Nieuw-Malthusianisme moest, wilde het iets zijn, liefdadigheid worden. Maar van deze praktische wending was wederom
het gevolg dat zij, die er hunne krachten aan besteedden, de
anti-proletarische houding lieten varen.
De armverzorging, ook in dit onderdeel, is het streven om
het kapitalisme te redden door de bittere gevolgen van het
kapitalisme te temperen. Vaak heeft zij het klassenkarakter
ten toon gedragen op de hatelijkste wijze. Het onrecht en
de wreedheid den armen aangedaan door de verzorgers der
armen, is van algemeene bekendheid. Zelfs was het bij persoonlijk-zachtmoedige lieden een leerstuk, dat de bedeelden
en verpleegden stelselmatig in een minder gunstigen toestand
gehouden moesten worden dan hunne overige klassegenooten.
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Doch dit behoorde tot de tyrannie van de onbeperkt heerschende burgerij. ,pe invloed van de arbeiderspartijen heeft
sedert eenige verandering gebracht in hare gedragslijn ten
opzichte van de armen. Groepen uit leden van hare eigen
klasse samengesteld de radikalen hebben, ook in Nederland, bij haar de overtuiging gewekt dat iets meer dan het
minimum moest worden vergund, ja, een maximum van concessies aan de ontevredenen de verstandigste politiek zou
zijn. Tot de radikalen moest men behoorén om het speciale
bezwaar tegen de doortastende filantropie van het NieuwMalthusianisme licht te achten. De politiek van de radikalen
is arbeidersvriendelijkheid uit beginsel. Slechts waar zij het
klassenbesef ontmoeten, de sociaaldemokratie, verandert de
genegenheid in afkeer. Het eigen burgerlijk klassengevoel,
dat arbeidersliefde gebiedt ten bate van de burgerlijke instellingen welke door arbeidersvijandschap worden bedreigd, komt
in verzet tegen hen, die den strijd der klassen tot het einde
willen voeren. Wij zullen zien dat de eenige polemiek die
de Nieuw-Malthusianen houden behalve de polemiek tegen
de kerkelijken gericht was tegen het socialisme. Echter
niet op de wijze van Mr. van Houten in zijn behandeld geschrift. De noodzakelijkheid die van den Bond een liefdadigheidsgenootschap had gemaakt, was één motief.
De radikale arbeidersvriendschap was een ander. Beide
werkten samen om aan de Nieuw-Malthusiaansche propaganda
den anti-proletarischen prikkel te ontnemen. De eerste invloed
wint in kracht, naarmate de Bond, ouder wordende, zich meer
aan de filantropie en minder aan de wetenschap wijdde. Den
voorzitter-oprichter betrapt men nog op eenige strijdvaardigheid. Met het tijdperk-Anten komt het armverzorgerselement,
ook in den stijl van de Bondsgeschriften, scherp uit. De naam
van den tegenwoordigen voorzitter, de Heer Heldt, zoo hij
een bepaalden politieken naklank heeft, is een echo van
radikaal opportunisme. Te vergeefs, dus, zoekt men in de
uitgaven van de vereeniging bij de kenmerken van den burgerlijken hervormingsarbeid, naar den anti-proletarischen trek.
Overigens, echter, zijn ze allen aanwezig.
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In de eerste plaats, de wetenschappelijke grondslag van het
stelsel, de bevolkingsleer van Malthus. Wij willen de herhaling
vermijden van de kritiek in vorige hoofdstukken uitgebracht
op andere voorstellingen van de theorie ; en alleen bij eenige
bijzonderheden stilstaan. Te minder is het noodzakelijk uitvoerig over hen te spreken, wijl de schrijvers van de verschillende brochures flinke, orthodoxe Malthusianen zijn. De gewijzigde reglementen hebben wel vraagstuk gesteld in de plaats
van wet ; maar het was blijkbaar slechts een afkeer van de
pedanterie om een bureau van toezicht op vroedvrouwen en
voor afslag van moederkransen etc. op te schikken met statuten over ekonomische wetten. De leer van Malthus bleef
daarom voor de leden van gezegd bureau, en hunne litterarische helpers, niet minder een onaantastbaar dogma. Zij
konden veilig het woord doorhalen in de statuten, want onuitwischbaar stond het gegrift in hun hart.
In Ons proá raai na door Dr. J. M. Smit (Schets No. i, Amsterdam, Jan D. Brouwer, i 882) vindt men in een beknopte
uiteenzetting van de bevolkingstheorie, al de sterke verzekeringen die haar kenmerken als het brutale uitvindsel van de
rijken om de armoede als een onvermijdelijk verschijnsel voor
te stellen; een onvermijdelijkheid in cijfers van tweesoortige
reeksen uitgedrukt ; een onvermijdelijkheid, - bovendien, waaraan de geheele levende natuur is onderworpen. De vraag
gelijk wij deden opmerken de vraag : hoe het komt dat
hevige armoede wordt geleden in landen waar men erkent
dat de voedingsmiddelen nog gelijken tred houden met de
bevolking ? blijft onbeantwoord. Natuurlijk : want de opmerking dat deze armoede dus veroorzaakt wordt door de
maatschappelijke inrichting van de produktie en niet door een
natuurlijke schaarschheid ; en dat in de kapitalistische maatschappij er invloeden werkzaam zijn welke een kunstmatige
schaarschheid te weeg brengen ; deze opmerking zou reeds
onmiddellijk den wetenschappelijken grondslag van het ouden nieuw-Malthusianisme onherstelbaar hebben verstoord.
Men zal moeten toegeven, dat in een eerste geschrift
van een rij die bestemd was op dezen grondslag voort te
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bouwen, eene zoodanige opmerking voorbarig zou zijn geweest. Deze werkelijkheid eenmaal op zijde geschoven, kon
de schrijver zich ongehinderd overgeven aan de melankolieke
fantasiëen van de beide reeksen. Deze cijfers vastgesteld, is
het een kleine moeite om tot de slotsom te komen dat, wijl
natuurlijk `geen 2000 menschen kunnen leven van het voedsel
voor 200, en nog minder 8000 van het voedsel voor 400
hetgeen toch na een zeker fantastisch tijdperk genoemd »75
jaar" een wreede noodzakelijkheid zou zijn, aannemende dat bij
een vroeger »thans" eene verhouding bestaat als van 1000
tot 100 en ieder daar bij zich den buik nog vullen kan
wij tegenwoordig, levende ergens tusschen dit genoeg en dat
te weinig ... een groote armoede zien. Wel terecht kan men
zeggen dat de sociale en politieke ondergang van een maatschappelijke klasse vooraf wordt gegaan door een geestelijke
verdwazing. Hoe, anders, is het verklaarbaar dat de bourgeoisie, zulke dingen lezende, niet als één man de nieuwe
vereeniging is bijgetreden ? Welk een afdoende verklaring
van ellende en gebrek onder ons, ongelukkigen, opweg naar
de doodelijke, onevenredige evenredigheid van I tot 20 ! Wat
zal er gebeuren, vraagt schrijver, »indien een bevolking botviert van hare neiging om zich sterker te vermenigvuldigen,
dan de middelen van bestaan toelaten ?" Ja, wat zal er gebeuren ? ... » Het antwoord is niet moeilijk te geven ; indien
toch op een zeker oogenblik de bevolking zoo sterk is toegenomen, dat het rantsoen voedsel, waaraan elk mensch behoefte , heeft, te klein wordt, dan zal er een strijd om het
bestaan gevoerd worden, en het gevolg zal zijn, dat de
zwakkeren het onderspit delven. Wij zien dan ook in zulk
een geval, dat een deel van de bevolking een armoedig leven
leidt, dat het gebukt gaat onder het schrale en slechte voedsel,
onder onvoldoende kleeding, onder slechte huisvesting, terwijl
een ander gedeelte reeds zeer jong sterft, als slachtoffers van
eene overtreding van de wetten der natuur." Ziedaar ; dit
behoort men met den auteur eens te zijn, dat het antwoord niet
moeilijk is te geven. Gemakkelijker kan het nauwelijk worden
gedacht; wie arm is, is te veel. De sociale kwestie is geworden
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een mathematisch vraagstuk van de eenvoudigste soort. Hebt gij
een fraai huis, goede kleeren en een voldoende tafel, dan moogt
gij er zijn. Het kan wezen dat gij met uw persoon het getalletje juist vol maakt, maar zeker is het dat gij niet overschiet.
Het dampt in uw gebraad en het tintelt in uw glas, des
nachts vult het uwe droomen en daags uwe vrije uren, het
besef van geen indringer te zijn en te leven overeenkomstig
de wetten der maatschappij niet alleen, maar ook volgens die
van de natuur. Niet vreemd, inderdaad, dat de rijke lieden
veeltijds een voldaan wezen vertoonen ; de armen, daarentegen, zichtbaar een protest schijnen te belichamen tegen zoowel de natuurlijke als de maatschappelijke wet. Intusschen is
er alle hoop dat de voor ieder verstaanbare rekensom, volgens
welke die te veel is, overschiet, ook op hen den gewenschten
indruk niet zal missen. En dit vooral, nu men hen bekend gemaakt heeft met de middelen, om dit te veel te
temperen ..
Vele jaren heeft het geduurd tot de Nieuw-Malthusiaansche
Bond weer gelegenheid vond deze waarheden, oude waarheden
voor hem, te gieten in een nieuwen vorm. Het geschrift van
Van Houten is van 1883 ; en de Schets No. 3, de beschrijving der Middelen, ingeleid door de verhandeling over het
Zedelijkheidsgevoel, van T 884. Toen brak, zooals wij zagen,
voor den Bond de periode aan van stille bedrijvigheid. Er
verliepen zeven jaren en op Schets No. 3 volgde Schets No. 4.
Wat de schrijver van de eerste had aangeduid, ontwikkelt de
schrijver van de vierde breedvoeriger. Het staat op het titelblad te lezen, dat de samensteller eenigszins als de kommandeerende generaal van het Heilsleger, voor de maatschappelijke nooden een geneesmiddel meent te weten ; echter niet
te vinden in de uitgebreide en verstandelijke filantropie besteed
aan de overtolligen, maar in de verder strekkende maatregelen
tot beperking van de geboorten. De zinrijke titel : Het Donkere
Nederland en de Weg ter Ontkoming 1) deed den schrijver,
den Heer W. J. A. van der Haven, geen oneer aan. Niet
-

1)

Amsterdam, Adriaan Dorsman, 1891.
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minder welgekozen was het tijdstip van de uitgave. De Bond
maakte zich gereed voor een nieuwe kampagne. De gratiskonsulten van Dr. Jacobs te Amsterdam hadden het bestaan
van een ruim arbeidsveld te kennen gegeven. Spoedig zou
volgen de uitbreiding der werkzaamheden welke wij hebben
geschetst. In die omstandigheden kwam het boekje van den
Heer van der Haven voortreffelijk te pas. Het was een korte
weerlegging van alle gangbare bezwaren tegen de leer, een
opruiming van de theoretische hinderpalen op den weg naar
de praktijk. De weg ter ontkoming, wilde de schrijver zeggen,
loopt langs de kliniek van mejuffrouw Jacobs. Het licht in
het donkere Nederland wordt opgestoken door den Heer
Gerritsen. Afgezien van zijne orthodoxie en zijn witten
baard, is generaal Booth een zwakkere nabootsing van
onzen Heldt. Want de auteur van Darkest England verstaat
te weinig van de staathuishoudkunde, en juist van dat
hoofdstuk dat hier van het meeste belang is, de Bevolking.
De kolonisatie van het Heilsleger is slechts een tijdelijk
middel. Blijvend, daarentegen, is de hulp door het NieuwMalthusianisme.
De Heer van der Haven valt, overigens, niet in breedvoerige ekonomische bespiegeling. Inmiddels was het werk van
Mr. N. G. Pierson verschenen, daarmede hield het Malthusianisme op een ketterij te zijn en werd het Nieuw-Malthusianisme
opgenomen in de officieele wetenschap. Volgende drukken
van de Middelen verwijzen naar het door ons behandelde
hoofdstuk van zijn boek, prijken op de eerste bladzijde met
het zinrijke citaat : » geen waarachtige verbetering der
ekonomische toestanden kan worden te gemoet gezien, zoo
niet de aanwas van de bevolking aanmerkelijk trager wordt" ...
de epigrammatische bewoording van het rekenvoorstel dat de
burgerlijke opvatting van de sociale kwestie uitdrukte. Ook
de Heer van der Haven maakt een onbekrompen gebruik van
mededeelingen uit het Leerboek der Staathuishoudkunde. De
bijval van den Heer Pierson heeft voor goed de theorie van
het Nieuw-Malthusianisme opgesloten binnen de grenzen van
de burgermansekonomie. Niet, dat er eene zichtbare neiging
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bestond om verder te gaan ; maar het gezag van Mr. Pierson
was voor de leiders, die hoe langer hoe meer zich wijdden aan
werkdadige filantropie, een te komfortabele steun om hem
ongebruikt te laten. Op zijn breede schouders rustte voortaan
de aansprakelijkheid voor de ekonomische helft van hun
bewering. Tezelfder tijd was een andere hoogleeraar, Dr. Hector
Treub te Leiden, zijne goedkeuring komen hechten aan de
fysiologische helft. Gedekt door beider adhesie, waren de
bestuurderen van den bond tegenover de vroedvrouwen verantwoord en ontheven van de zorg voor staathuishoudkundige
debatten.
Intusschen, hoe weinig gevaar er bestond dat de NieuwMalthusianen uit den band zouden springen, willen wij met
eene plaats van de brochure bewijzen.
Volgens den schrijver heeft een Engelsch geleerde in eene
wetenschappelijke vergadering te Leeds »het vraagstuk
behandeld, wanneer de aarde, bij de tegenwoordige wijze van
bebouwing, het grootste mogelijke getal menschen kan voeden.
Hij kwam bij zijne onderzoekingen tot het resultaat dat, de
toename van bevolking in onze eeuw als basis genomen,
binnen 200 jaar die grens bereikt zou zijn l"
Nu gaat, nadat hij ons op deze wijze aan het griezelen heeft
gebracht en van een sterke schoon eenigermate onbestemde
deernis met onze kindskinderen vervuld, de Heer van der
Haven voort met te betoogen, dat wederom volgens Prof.
Pierson de arbeider dubbel lijdt »onder den aanwas van
bevolking."
En deze redeneeringen van Jan Kalabas zijn het, die ons
als puik van ekonomische wijsheid worden aangeboden 1 Eerst
vernemen wij, dat het nog 200 jaar kan duren eer de aarde,
» bij de tegenwoordige wijze van bebouwing", om zoo te zeggen,
vol is. Wij willen er voor het oogenblik niets tegen zeggen.
Wij zeggen het den autoriteit van Van der Haven na : over
200 jaar kan er niemand meer bij. Wie dan nog als kind
van lichtzinnige ouders ter wereld komt, of het slachtoffer is
van een bijzienden verloskundige, die zich in de maat heeft
vergist, zal er slecht aan toe zijn. Wij gelooven verder, dat
-J--
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hij een dubbele kwade kans zal hebben, wanneer hij als arbeider
wordt geboren. Onze meêgaandheid, het is waar, kan niet worden
overreed tot het voorspellen van hetzelfde lot aan den nakomeling over twee eeuwen, wiens ouders toevalligerwijze
rik zijn. Hoe een overtollige rentenier of rentenierszoon er
uitziet, verklaren wij ons niet te kunnen voorstellen : noch
voor nu, noch voor later. Maar dit ter loops. In het algemeen,
en met terzijdeschuiving van deze netelige uitzondering, willen
wij erkennen, -dat de eerste persoon, die na verloop van het
genoemde tijdperk zich op de wereld aanmeldt, een kwade
kans heeft, en een zeer kwade, wanneer hij gekomen is zonder
een cent op zak.
Maar wij vragen, en wijzen op de ongerijmdheid : hoe verklaart dit het nadeel voor de arbeiders reeds thans, volgende
uit »aanwas van bevolking" ? Thans is de wereld toch nog
niet vol.
Ware het een werkelijkheid en geen fiktie, de door u
onderstelde toestand, dat er levensmiddelen beschikbaar zouden zijn indien er slechts niet te veel mensehen waren, dan
zou het geheel onmogelijk zijn dat eer de tijd verloopen is,
waarna, volgens uwe eigen berekening, de levensmiddelen
feitelijk te kort zullen schieten, de arbeiders of wie ook te
lijden hadden onder den aanwas der bevolking. Wie u hoort
spreken over becijferingen van te veel menschen en te weinig
voedsel, zou denken dat het in de wereld toeging als in een
gezin waar, zoolang er honger is, het eten eerst ophoudt,
wanneer de spijs is verdwenen ; waar een voor de leden van
het gezin bestemde voorraad aanwezig is, verminderende naarmate er van genomen wordt, maar beschikbaar voor ieder
zoolang hij strekt. Wie uwe vreemde generalisaties geloofde,
zou moeten aannemen dat in het gezin de mogelijkheid van
gebrek bestond eer het voedsel was verbruikt. Kortom, gij
wilt ons de brutale tegenstrijdigheid opdringen van het feit
dat nog twee honderd jaar lang de bevolking kan voortgaan
met zich te vermeerderen, op de schaal van deze eenw en het andere feit dat reeds op den huidigen dag de armoede
een gevolg zou zijn van te veel menschen.
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En hierbij verwaarloost gij niets minder gewichtigs dan
het geheele maatschappelijke stelsel van produktie en distributie.
In uwe belangzuchtige kortzichtigheid ziet gij voorbij, dat
in uwe eigen woorden de verklaring ligt van de schreeuwende
ongerijmdheid welke gij stelt zonder haar op te merken.
Immers, als dus niet de aarde thans reeds het grootst mogelijke getal menschen bevat die zij zou kunnen voeden bij de
tegenwoordige wijze van bebouwing, erkent gij dat er invloeden
werkzaam zijn welke beletten dat het geringere getal menschen
thans behoorlijk wordt gevoed. »Bij de tegenwoordige wijze
van bebouwing," zegt gij. Er worden dus geen buitengewone
maatregelen noodig geacht, om dat bevolkings-maximum te
kunnen geven wat zij behoeft. Onze hedendaagsche manier
is voldoende. Waarom wordt zij dan niet toegepast op de
schaal die noodig zou zijn ? Hoe kunt gij beweren dat de
armoede het gevolg is van een absolute tegrootheid der bevolking en tevens, dat er veel meer levensmiddelen beschikbaar zouden komen voor nog niet zoo veel personen als
bij de toeneming sedert i 800 de aarde zou tellen over twee
eeuwen indien de grond slechts overal behoorlijk bebouwd
ware ; en dat met de ons tegenwoordige bekende middelen?
Nog eens : wat is het geheim van dit raadselachtige indien,
dat gij stelt als een doodnatuurlijke zaak, maar dat bij nader
onderzoek een waarheid blijkt te bevatten, die tegelijkertijd
de scherpste kritiek is van het kapitalisme en de vernietiging
van geheel uwe bevolkingswet. Want dit leidt men af uit
uwe eigen woorden, dat er van eene vergelijking tusschen het
voortplantingsvermogen van ons geslacht en de natuurlijke
produktiviteit van de aarde en de neiging van het eerste
om de laatste te overtreffen is toch de grondleggende waarheid van uwe theorie bij geen mogelijkheid sprake kan
zijn. Volgens u moest er thans overvloed wezen en het gebrek
pas beginnen na twee honderd jaar. Nu, van het feit dat dit
het geval niet is, bevat uwe leer de verklaring niet. Zij is
natuurlijk gelegen in de eenvoudige waarheid, dat er in onze
maatschappij slechts zooveel geproduceerd wordt als de bezitters van de produktiemiddelen met winst kunnen verkoopen.
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Het is niet noodig van de kunstmatige beperking der
voortbrenging onder dit systeem hier meer te zeggen. De
woorden van den radikalen schrijver geven reeds te kennen,
dat er, nog eer de wereld het maximum van populatie draagt,
oorzaken werken , die armoede te weeg brengen. Wij willen
spreken van de principieele fout van het Nieuw-Maltusianisme ; hij bestaat hierin, dat men de historische en speciale,
de ekonomische motieven welke de verschijnselen van het
kapitalisme in het leven roepen, verwaarloozende, het maatschappelijk stelsel waaronder wij leven aanziet voor een
natuurlijke regeling. Het is daarom dat men van natuurwetten spreekt, maar slechts sociale verschijnselen aanwezig
zijn. Evenals in al dergelijke berekeningen, komt ook in
deze van de twee eeuwen die ons nog van de volheid der
tijden scheiden, dit misverstand aan den dag. De voorwaarde
dat gedurende die periode de bevolkingsaanwas zal doorgaan
in dezelfde evenredigheid van de laatste honderd jaar, wordt
door niets verzekerd. Hij zal de helft zijn of het dubbele,
naar gelang van het staathuishoudkundig stelsel waarvan de
menschen voor hun onderhoud afhankelijk zijn. De andere
voorwaarde, dat de bebouwingswijze van den bodem zal
blijven gelijk zij thans is, is eveneens geheel willekeurig gesteld. Zal de sociale regeling veroorzaken of veroorloven,
dat een doelmatige kultuur wordt toegepast ? Zullen berichten
van goede oogsten overal met vreugde worden ontvangen,
of in het eene land met bezorgdheid de overvloed van het
andere waargenomen ? Dit zijn vragen die de ontwikkeling
van het landbouwbedrijf beheerschen en alleen als zij beantwoord zijn, kan omtrent den gang van de ontwikkeling met
eenige zekerheid worden gesproken. i) Doch dit zijn dingen

i) Voor eenige jaren werd de schrijver van deze bladzijden over een groote
boerderij rondgeleid door den pachter die hem hoofdschuddend zijn vollen
boomgaard wees. De appelen zouden niets waard zijn, nauwelijks het plukken,
er waren er te veel. — Met deze woorden dringt men in het diepste wezen van
de kapitalistische produktiewijze. Geen wonder dat wij de armoede kennen in
een maatschappij waar men bij de produktie niet vraagt naar het verbruik maar
naar den ruil.
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die verborgen moeten blijven voor allen, die niet eerst zich
vertrouwd hebben gemaakt met het begrip van te leven in
een maatschappij, welke gebaseerd is op een in onafgebroken
verandering begrepen ekonomisch systeem. Doch dit begrip
vindt bij een klasse welker suprematie afhankelijk is van het
behoud eener bepaalde ekonomische regeling, geen ingang.

xxv.
De boekjes van den Bond veranderden na deze brochure
ook uiterlijk. Nummer 5 is een in vier gevouwen blaadje,
gevuld met een gesprek tusschen Karel en Piet over de voordeelen van een klein boven een groot gezin. Nummer 6 een
half vel klein formaat met nogmaals een betoog dat in de
tegenwoordige maatschappij het gemakkelijker is in de behoefte
te voorzien van weinig dan van veel kinderen. Opmerkelijk
is de overgang van Schets IV op Schets V. De auteur is
dezelfde. De »weg ter ontkoming" uit het donkere Nederland,
aangegeven in zijne eerste brochure, zeiden wij, moest worden
gezocht in het boekje met de adressen van de vroedvrouwen.
Toen de Bond dit tweede tijdperk van haar bestaan binnentrad, was er behoefte aan een geschrift dat haar inleidde, en
waarin natuurlijk niet alle wetenschappelijke redeneering kon
worden gemist. De Heer van der Haven voldeed aan de
behoefte, en na eenigen tijd zag een tweede editie van zijne
brochure het licht. Maar het was nog het ware niet. Het groote
publiek waarop de Bond zocht te werken, verlangde slechts
het antwoord op die ééne vraag : hoe kunnen wij de bevruchting voorkomen ? De grootere brochure van Van der Haven
bevatte nog zooveel dat niet ter zake deed, en eigenlijk was
de geheele theoretische mededeeling volkomen overbodig. De
Heer van der Have, daarom, gaf de kleinere brochure, het
eenvoudige blaadje No. 5. Dit is een onberispelijk geschrift.
Den armen kan het onverschillig zijn welke ekonomische inzichten de menschenvriend nahoudt, die hun een gave reikt.
Zij, toch, worden alleen met de gift, niet met de gedachte
geholpen. En zoo behoefden de geplaagde moeders en gedrukte
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vaders slechts een adres en een instrumentje te ontvangen,
om voor lief te nemen al wat de menschen en de boekjes er
bij zeiden. Voor lief te nemen, ja, maar het was een tweede
weldaad voegen bij de eerste, hun al het overige te besparen.
Karel, dan, is een knaap die den weg naar den Bondsdokter
reeds gevonden heeft en zijn vriend Piet den raad geeft hetzelfde te doen. Piet heeft zes kinderen, Karel heeft er één.
Zij verdienen een gelijk loon, hunne vrouwen zijn even knap,
en het eenige verschil is de grootte van de beide gezinnen.
Karel, men gevoelt het, heeft gewonnen spel. Met één kind
leeft men ruimer dan met een half dozijn. Geen groot wonder,
dat Piet het kunstje ook wil weten, en zich beklaagt dat niemand
er hem eerder over heeft gesproken. De woorden van Karel
bevatten de eenige wetenschap welke de Nieuw-Malthusiaansche
Bond in staat is geweest aan het Nederlandsche volk te leeren;
en het zou voor zijn reputatie beter zijn als hij nooit aan een
andere zich had gewaagd. Wij wezen op de kunstmatige
beperking van de produktie in het kapitalisme. Welnu, men
stelle er de kunstmatige beperking van de konsumenten tegenover, zoolang het kapitalisme duurt en voor zoover men er prijs
op stelt in eenige welvaart te leven. Hoe juist men het bevolkingsvraagstuk moge hebben opgelost in geschriften, de
werkelijkheid van de armoede in het kapitalisme neemt men
door redeneering niet weg. Men verhelpt de armoede een
weinig door de propaganda voor de Nieuw-Malthusiaansche
middelen, hoe gering de waarde zij van de Nieuw-Malthusiaansche
theorie. Daarom verdient deze schets, de eenvoudige samenspraak vervat in den familiaren en ietwat onnoozelen stijl
welke in de burgerlijke letterkunde voor arbeiderstaal gebruikelijk is — de voorkeur boven alle andere geschriften van de
vereeniging uitgegaan of van haren kring afkomstig.
Het schijnbaar onaanzienlijker, maar inderdaad vernuftiger,
logischer en wetenschappelijk onberispelijk standpunt van den
Bond, ingenomen na het bedaren van zijn eerste ambitie,
vinden wij op onverbeterlijke wijze uitgedrukt in de brochure
over de Middelen. Behalve de historische beschrijving leest
men er een korte theoretische inleiding, welke wederom alleen
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het onmiddellijk voordeel bepleit van het kleine gezin, en
waarop wel niemand iets zal willen afdingen. »Een ieder
bedenke toch, dat al gelooft men dat door wijziging van onze
tegenwoordige maatschappij, de neiging tot voortplanting
volstrekt niet zal behoeven te worden beteugeld, dit toch
geene reden mag zijn om, zoolang die wijziging niet is verkregen (en in de eerste jaren bestaat daarop geen uitzicht),
nu reeds, wat betreft de voortplanting, te handelen alsof zij
er wel was." Ziehier de slotsom van de inleiding ; en het
zou onbillijk zijn, om eenige zonderlinge uitdrukkingen de
juiste gedachte te miskennen, dat, hoe men over de mogelijkheid van een andere maatschappij, m. a. w. over de absolute
geldigheid van de bevolkingswet moge denken, dit geen verschil
behoeft te maken in ons handelen, zoolang deze maatschappij
bestaat. Slechts valt te betreuren, dat men de lessen van
de ervaring, noodig om deze eenvoudige waarheid te leeren,
niet heeft gebruikt tot herziening van zijn stelsel. Wij zeiden
reeds, dat in hun hart de Nieuw-Malthusianen orthodoxe
Malthusianen waren gebleven ; en deze grootere vrijzinnigheid
in den vorm beduidt niet, dat zij aan Malthus twijfelden,
maar dat hun de overbodigheid was gebleken van te zeggen
wat zij geloofden. Het was reeds veel dat de werkelijkheid
hen tot deze koncessie bereid vond.
Op welke wijze de praktische manier van werken bij deze
burgerlijke ideologen de veranderingen in de denkwijze te weeg
bracht, waarvoor burgerlijke ideologen vatbaar zijn, n.l. niet
het loslaten van de ideologie, maar de stilzwijgende erkenning
of de uitdrukkelijke verklaring, dat tot de praktijk de ideologie
weinig afdoet, geeft te kennen de Schets No. 6, de laatste
van de rij. Eenige jaren te voren, begin T 893, was een
blaadje verschenen, getiteld Overbevolking Armoede; een
zeer haastige aanduiding van de waarheid, dat de laatste het
gevolg zou zijn van het eerste. Zelfs het Handelsblad werd
geciteerd om haar te bewijzen. Het bestuur was voor dit
geschrift niet aansprakelijk, het is samengesteld door een
tweetal leden en draagt een sterk offensief burgerlijk karakter.
Te rechter tijd herinnert dit brochuretje aan den dieperen
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theoretischen grondslag van het Nieuw-Malthusianisme, minder
zichtbaar in de filantropische wending van de latere jaren ...
» Steeds doen zich de gevolgen van overbevolking (de armoede)
sterker gevoelen. De niets- bezitters nemen toe ; de iets- bezittenden dalen af tot niet-bezitters en vermeerderen het tal
niets- bezitters op onrustbarende wijze. Ontevredenheid met
de bestaande slechte toestanden breidt zich met den dag uit;
er is gebrek aan werk en dientengevolge gebrek aan voedsel
en onderhoud voor zoo velen. De ontevredenheid is oorzaak
van woelingen hier en daar, die, door gewetenlooze lieden
aangeblazen, steeds grootere afmetingen aannemen en zullen
aannemen. Troepen zullen noodig zijn om de menschen met
geweld tot de orde te brengen. Dooden zullen vallen en ...
steeds zal het erger worden. Op de gegoeden en
ontwikkelden rust de plicht, den arbeiders goed aan het verstand te brengen, dat de oorzaak van die ellende daarin
gelegen is, dat het getal arbeiders te sterk aanwast, en op
de arbeiders rust de plicht dien aanwas te voorkomen. Zeer
terecht schrijft het Algemeen Handelsblad, enz." Verder komt
»onze minister Pierson" er aan te pas, en eindelijk een handvol
dooddoeners tegen de bezwaren van goddeloos, onkiesch,
onzedelijk.
Hoe geheel anders klinkt de aanhef van de drie jaar later
verschenen, de meening van den Bond officieel uitdrukkende
zesde schets, getiteld : Bestrijding van Overbevolking.
» Geen onderwerp trekt in onze dagen méér de aandacht
dan het zoogenaamde sociale vraagstuk ; en terecht, want
geen is meer de aandacht waard. Men zou geen hart moeten
hebben, indien men ongevoelig bleek voor de ellende die in
onze maatschappij bestaat en niet met warme belangstelling
de pogingen gadesloeg om daarin leniging te brengen. Die
pogingen, zullen zij gelukken, moeten van verschillenden aard
zijn ; een toovermiddel om de sociale quaestie op te lossen
bestaat niet en kan niet bestaan, want de armoede heeft
allerlei oorzaken, ep elk - dezer oorzaken moet bestreden worden met de middelen die daarvoor passen. Men verdenke ons
niet voor die andere oorzaken blind te zijn, wanneer wij in
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de volgende bladzijde bepaaldelijk op ééne de opmerkzaamheid
van den lezer vestigen. Door van de andere te zwijgen,
loochenen wij ze niet en miskennen wij niet hare belangrijkheid, maar trachten wij alleen op die, welke wij nu zullen
noemen een helder licht te doen vallen. En het is zeer noodig,
dat wij dat doen, want men krijgt soms den indruk alsof er
tusschen velen, die over de sociale quaestie spreken en
schrijven, een samenspanning is om deze gewichtige oorzaak
van armoede en • zedelijke ellende op den achtergrond te
dringen.
» Wij denken aan overmatig en aanwas van bevolking ... enz."
Het andere geschrift, wel verre van nog op andere oorzaken
van armoede acht te geven, noemt de armoede tusschen
haakjes als een synoniem van de woorden : gevolgen van
overbevolking. »Men verdenke ons niet voor die andere oorzaken blind te zijn," verzocht het Bondsbestuur. Al te letterlijk,
echter, vatte men dit op. Het is er mee gesteld, meenen wij,
als met de eveneens uit de filantropische richting voortgekomen
statutenwijziging van bevolkingswet in vraagstuk der bevolking.
Zoo kan men een vergadering van het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen bijwonen en interessante debatten aanhooren over armenzorg en pauperisme ; maar het eind van het lied
is steeds dat gij gevraagd wordt om een zoo groot mogelijke
bijdrage voor de kas. Immers, die voor den gang van zaken
aansprakelijk zijn, houden u elke wetenschappelijke overtuiging ten goede, uitgezonderd die welke de kontributie zou
benadeelen ; en de eenige vrees is dat onder ekonomische
debatten van de leden de finantiën van het genootschap zouden lijden. Het verzoek van voorzitter en secretaris van den
Nieuw-Malthusiaanschen Bond, mogen wij aannemen, is om
wegens mogelijk meeningsverschil over de oorzaken van
armoede, toch vooral niet uw steun te onthouden aan dit
streven tot leniging van armoede. De geciteerde woorden
ontwijken de diskussie. Zij zeggen : welke uwe meening moge
zijn over de sociale quaestie, de schrijvers vergunnen een ieder
zijne eigen gedachten te hebben ; een toovermiddel om haar
op te lossen bestaat niet, maar bedenk eens welke »gewichtige

122

NIEUW-MALTHUSIANISME.

oorzaak" gij, naar wij waarlijk moeten vreezen, geneigd zijt
te ' verwaarloozen. Met deze inleiding heeft men de kritiek
ontwapend, en het terrein geëffend om op zijn gemak een
redeneering te houden over de rampen die uit den overmatigen
aanwas voortkomen.
En deze politiek der liefdadigheid, die er op uit is menschen
van alle beginselen en zienswijzen te vereenigen op de lijst
der donateurs, heeft voor dat men om de wezenlijkheid van
den nood de onjuistheid van het betoog gaarne vergeeft.
Omgekeerd bekommeren wij ons minder om de wetenschappelijke principes van de armverzorgers, indien wij hen slechts
hebben leeren kennen als ijverige en humane menschen.
Wanneer zij der vermogende burgerij het geld uit den zak
weten te kloppen, hebben hunne woorden, geschreven of
gesproken, verricht wat noodig was ; het overige is geheel
bijzaak. Welnu, verzoend door de geciteerde passage van
den aanhef en verder bekend met den bescheiden maar nuttigen werkkring van den Bond, lezen wij zonder ons te verzetten de volgende bladzijden. Er is alleen sprake van de
treurige toestanden onder het tegenwoordige stelsel. De
schrijvers, het is waar, spreken niet van een wetenschappelijk
stelsel. Zoo is hunne zwakheid hun kracht geworden. Want
wijl niemand voor zichzelf het gebruik der Nieuw-Malthusiaansche middelen zal verwerpen op wetenschappelijke gronden,
noch het iemand anders om die redenen ontraden, kan hij
evenmin de algemeene aanbeveling bestrijden die zich buiten
de kwestieuze punten houdt. Men gevoelt wel en weet ook
van elders dat voor de schrijvers die punten lang niet twijfelachtig zijn, en hun betoog van het nut der kunstmatige beperking tot stilzwijgende voorwaarde heeft, de onveranderbaarheid van het kapitalisme. Maar juist omdat het een
verzwegen voorwaarde is geworden is in de latere NieuwMalthusiaansche geschriften kan men er niets tegen zeggen.
Wanneer dus, gelijk in deze schets, beweerd wordt dat de
arbeider alleen leven kan als hij een loon weet te verdienen;
dat er maar een begrensde behoefte bestaat aan werkkracht,
n.l zoo ver er middelen aanwezig zijn om dat loon te betalen ;
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en dat derhalve een geringer getal arbeiders beter af zijn
dan een grooter getal dan kan onze eenige tegenwerping
zijn, dat dit alles zeer zeker het geval is in de kapitalistische
maatschappij, en dat daarom wij de kapitalistische maatschappij
bestrijden. Welnu, antwoorden onze praktische filantropen,
het mag wezen dat gij gelijk hebt, het is een zaak waarover
wij ons niet uitlaten ; de sociale kwestie kan niet door toovermiddelen worden opgelost .... ; het eenige wat wij van u
verlangen is dat gij met ons den toestand erkent, dien gij
kapitalistische wanorde moogt noemen als u dat aangenaam
is, dien gij in uwe partijpolitiek zoekt te verhelpen maar
die in elk geval een onmiddellijke verbetering behoeft. En
nu mogen wij overtuigd zijn, dat de filantropen een loopje
met ons nemen ; dat zij in hun binnenste de wet van Malthus
als een voldoende verklaring van de armoede en onze afwijkende meening als waardeloos beschouwen ; dat zij bij zich
zelf denken : hebben wij eenmaal uw steun voor onze zaak
dan hebben wij alles wat wij verlangen .... omdat wij ten
slotte met éene vroedvrouw verder komen dan met honderd
geleerde mannen ; wij mogen, zeg ik, op hun gezicht lezen
dat de heeren ons heimelijk uitlachen, maar wat kunnen wij
er aan doen ? Hoe zullen wij het kapitalistische stelsel met
hen diskussieeren, die niet openlijk het kapitalistische stelsel
beschermen ? Ook hunne gedachten zijn tolvrij ; en als zij,
gelijk in de bladzijde, welke wij overschreven, u bescheiden
en vertrouwelijk naderen met het verzoek toch vooral niet te
denken dat zij de Nieuw-Malthusiaansche middelen voor toovermiddelen houden, maar alleen deze keer eens bijzonder uwe
aandacht vragen voor de omstandigheid dat in het kapitalisme
een klein gezin een minder drukkende last is dan een groot
gezin wat zult gij antwoorden?
Dat is thans het standpunt van het debat. Een standpunt,
dat geen debat meer toelaat. Zoolang personen in den NieuwMalthusiaanschen Bond zetelden die de geheele burgerlijke
bevolkingsleer in het veld brachten, en de euvelen van de
kapitalistische maatschappij verklaarden voor natuurlijke symptonen van een te dichte populatie, welke euvelen in elke
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andere samenleving zich zouden herhalen tenzij de kunstmatige
voorkoming van geboorten algemeen werd ingevoerd ; zoolang
was het onze taak aan hunne beweringen de burgerlijke
bevolkingsleeer -- te kritiseeren.
Thans, echter, zou het onvoegzaam zijn op deze wijze voort
te gaan. De filantropie onttrekt zich aan de ekonomische
kritiek ; ook aan de kritiek van hen die een maatschappelijke
orde voorstaan welke de filantropie zal kennen noch behoeven.
Voor de onze gevoelen wij zoo zeer hare noodzakelijkheid, dat
wij gaarne afzien van elke aanmerking op theoretische meeningen van hen die haar beoefenen.
En zoo kunnen wij niet anders dan dit overzicht besluiten
met den wensch, dat de Nieuw-Malthusiaansche Bond ongestoord
moge voortgaan met zijn nuttigen werkkring te vergrooten.
Als burgerlijke stichting tot leniging en voorkoming van
armoede, verdient hij den steun van allen die het lijden hunner
medemenschen willen helpen verzachten. Zelfs indien van zijn
arbeid kan worden gezegd dat het diepere doel, de bestendiging van het kapitalisme, eenigermate voor verwezenlijking
vatbaar scheen ; en men inderdaad slaagde duldelooze ellende
te temperen tot een schamele berusting, dan nog zouden
wij onzerzijds geen bezwaar mogen maken. Het kapitalisme
gaat onder in de revolutie van het kapitalisme ; en de taak van
de revolutionnaire partij is niet slechts de revolutie te bewerken
en de revolutie te leiden, maar ook , in de reeds gekomen
krisis van het kapitalisme de meest blootgestelde klasse zooveel doenlijk te beschermen. De burgerlijke liefdadigheid reikt
haar de hand. Zullen wij, wijl hare bedoeling van de onze
verschilt, haar afwijzen? Wij gevoelen ons sterk genoeg om
niemand hulp te vragen, noch iemands hulp te versmaden.
XXVI.
Reeds de beleefdheid vordert een woord over de anti-socialistische kritiek in de literatuur van den Nieuw-Malthusiaanschen
Bond te vinden.
• Zij gaat, deze kritiek, hand aan hand met het wetenschap-
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pelijk optreden van den Bond in het algemeen. Zij bespeurt
in de sociaaldemokratie aanvankelijk een beslisten tegenstander en behandelt haar als zoodanig. Zij eindigt met het
aanbieden van een accoord, zeggende : wij leven in elk geval
thans nog niet in een socialistische maatschappij, ziet dus toe
dat gij ons niet voorbarig veroordeelt.
Het eere-lid van de vereeniging, Mr. S. van Houten, is buiten
de filantropische richting blijven staan. In de door hem bewerkte
schets komt de aan het socialisme scherpvijandige principe van
de Nieuw-Malthusiaansche leer, duidelijk aan het licht. Uit
zijne woorden spreekt het zuivere politieke radikalisme ; de
van de massa der bourgeoisie afgescheiden en haar vooruitgetreden groep, welke geneigd is het uiterste te wagen om
de bevoorrechte positie van hare klasse te redden. Dit radikalisme wil als met geweld de kunstmatige onvruchtbaarheid
hunner vrouwen aan de proletariërs opdringen. Tot elk zedelijk
offer bereid, vergt het zijnerzijds eene tegemoetkoming van
de klasse, die van zijne offervaardigheid zal genieten. Wat
zouden de radikale hervormingen helpen, als een steeds aangroeiende stroom van doodeters de maatschappij bleef bedreigen?
En, dit moet men erkennen, vergefelijk is de toorn van de
radikale voorgangers wanneer zij uit het midden van de arbeidersklasse een beweging zich zien verheffen, lijnrecht gekant,
tegen de hervormingen niet, maar tegen de gedachten namens
welke zij worden begeerd. Zij kunnen, komt het tot een botsing, bij de verdediging van hun gevoelen, slechts herhalen
dat de burgerlijke maatschappij hun de beste toeschijnt, met
een beroep op de oude burgerlijke instituten de nieuwe
begrippen verdacht maken. Over het Nieuw-Malthusianisme
heen zijn het, in Van Houtens artikel, uitingen van pure en
sterke burgerlijke hatelijkheid tegen het proletarische klassebesef. Als zoodanig, zeiden wij, heeft het met de eigenlijke
propaganda voor het systeem weinig of niets te maken. Wij
vinden dan ook in geen van de Bondsgeschriften dezen
toon terug.
Toen, na de zeven magere jaren, in 1891 de vereeniging
met een nieuwe brochure optrad, waarin nog wel algemeene
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beschouwingen werden gegeven, maar den meesten nadruk
gelegd was op het lenigen van de armoede ; toen kreeg ook
de socialistische oppositie een beurt. De beteekenis van deze
oppositie heeft de schrijver niet doorgrond. Er bestond eenige
aanleiding voor bestrijders van het socialisme, om het met
de vertegenwoordiging van het beginsel in Nederland zoo
nauw niet te nemen. Maar reeds de Heer van Houten had
onderscheid behooren te maken tusschen de diepere prineipieele strekking van de socialistische kritiek, en de ruwe uiting
van het overigens juiste volksbesef, dat nog veel meer menschen
op de wereld zouden kunnen leven als de rijken niet alles in
beslag namen.
Immers, de eerste indruk van de bevolkingswet op de
ongeschoolde arbeiders is, dat zij zuiveren onzin bevat ; en
wij houden dezen indruk voor volkomen juist. Beproef eens
den menschen aan het verstand te brengen dat er een natuurlijk gebrek aan bestaansmiddelen is, als zij leven in een omgeving van overvloed en weelde, hoofdzakelijk bestemd voor
de nietsdoeners en ver buiten het bereik van hen, die aan
de voortbrenging van weelde en overvloed al hunne krachten
hebben gewijd. Voor den bourgeois-ekonoom is dit een zaak
die van zelf spreekt. De Nieuw-Malthusiaan, om het u duidelijk
te maken, verlegt er zijn hand niet voor. Een arbeider moet
immers leven van loon, en zijn loon is niet toereikend om
er groot van te leven. Rijke menschen schreef men in
Schets N ° . 6 »rijke menschen kunnen aan arme den kost
geven, maar arme kunnen het niet. Om loon uit te keeren
is het niet voldoende dat men behoeften heeft te bevredigen,
men moet ook kapitaal bezitten. Waar vindt de arbeider werk
en bij wie ? Immers alleen bij fabrikanten, werkbazen en
anderen. wier eigen of geleende middelen hun in staat stellen
loon te geven ; enz. enz.'' Nu, hierop hebben wij alleen
aangemerkt, dat dit alles, hoe zeer het als een beschrijving
van den feitelijken toestand met de waarheid overeenkomt,
niet mag worden uitgegeven voor natuurlijke en eeuwige
verschijnselen, maar tijdelijke en kunstmatige teekenen zijn,
behoorende bij een bepaald ekonomisch stelsel. Zal de prole-
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tariër ontkennen dat deze woorden de waarheid bevatten?
Neen, maar dat hier een onafwijsbare noodzakelijkheid zichtbaar is. Hij ziet te goed dat deze toestand door de menschen
is gemaakt, en weer door menschen kan worden te niet gedaan. Hij weet dat juist de armen het zijn die de rijken
rijk maken. Hij ondervindt dat de gelegenheid om zijn brood
te verdienen door maatschappelijke oorzaken wordt beperkt;
dat er alleen op den duur daar werk voor hem is te krijgen,
waar zijn werk anderen meer voordeel verschaft dan aan hem
zelf. Kortom, de arbeider gevoelt in zijn dagelijkschen loondienst, de willekeur, de uitputting, de afhankelijkheid waaraan
het kapitalistische stelsel van voortbrenging hem prijsgeven
zoo scherp als een machinatie van menschen, die van zijn
armoede rijk worden en op zijne vernedering groot gaan, dat
men hem niet moet aankomen met de leuke verklaring van
zijne slavernij als een natuurlijke en wetenschappelijke noodzakelijkheid. Dit schijnt hem een bespotting van zijn leed;
en die het hem waar wil maken, een bedrieger.
En nu spraken wij nog slechts van de ongeschoolde arbeiders.
Zelfs zij begrijpen, dat de oorzaak van hunne ellende ergens
anders moet worden gezocht dan waar de Malthusianen zeggen
haar te vinden. Zij zullen, ja, het spel van de kapitalistische
uitbuiting niet doorgronden ; maar evenwel beseffen dat het een
spel is waarvan zij de offers zijn. Wij willen, al ware het alleen
beleefdheidshalve, aannemen dat de bestrijding van het NieuwMalthusianisme onder den naam van sociaaldemokratie hier
te lande gevoerd, de uiting was van het nog ten deele slapende klassenbewustzijn. De socialistische kritiek, in dit stadium
van hare ontwikkeling, kent het kapitalisme nog slechts ten
halve. De proletariërs ontmoeten het stelsel in de personen
van kapitalisten. Zij zullen bezwaarlijk de verwarring van personen en stelsel kunnen ontgaan. Aanvankelijk zullen zij de
gebreken van het stelsel toeschrijven aan boos opzet bij de
personen. Dit is de aanleiding tot eenige onbillijkheid. Maar
de goede kant er van is, dat de proletariërs bewaard worden
voor deze andere noodlottige vergissing, van het kwaad dat
hun weervaart, te wijten aan de natuur der dingen.
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De menschen namelijk, hebben met de natuur niet, maar
met de maatschappij te maken. De maatschappij is de vereeniging van menschen om te arbeiden ; de ontwikkeling van
de maatschappij is de geschiedenis van de menschheid ; wij
kennen den mensch niet in de natuur, maar alleen in de maatschappij ; de maatschappij is zijne natuur zoolang wij den mensch
kennen. Dit is een bij uitnemendheid proletarische ontdekking.
De eerste stap om haar te vinden is de erkenning van het
feit, dat de nooden welke den arbeider drukken, niet liggen
buiten maatschappelijke omstandigheden en boven maatschappelijke inwerking. De arbeider komt tot deze erkenning, door
zijne eigen positie te bedenken. Wat is zijn rol in den maatschappelijken arbeid ? Waarom werkt hij ? Op welke wijze ?
Wat gebeurt er met het voortbrengsel van zijn handen ? Deze
vragen brengen hem op het spoor van antwoorden, die, zoo
zij niet het kapitalistisch stelsel in zijn geheel aanstonds voor
het oog van den vrager doen verrijzen, toch hem duidelijk
maken dat geene oppermachtige krachten der natuur, boven
en buiten den mensch, zijn lot bepalen. Hij ziet te scherp,
met het zijne, kontrasteeren het belang van anderen. Waren
die anderen er niet ; eischte de kapitalist geen rente voor niets
doen of een groot inkomen voor weinig werk ; bestond er geen
geweld van wetten, dat het bezit, hoe ook verkregen, beschermt
tegen de rechtvaardigste aanspraken : een wettelijk systeem,
in één woord, dat de arbeidskracht van den niet-bezitter, zijn
eenig bestaansmiddel, onvoorwaardelijk overgeeft aan den bezitter van het kapitaal -- Zoo zou de arbeider niet de slaaf
en hongerlijder zijn die hij is. In een tijd als de tegenwoordige,
nu ieder werkman van rijperen leeftijd zich de sedert zijn jonge
jaren zoozeer veranderde arbeidstoestanden herinnert ; en elke
dag een nieuwe en nog grootere verandering kan brengen,
zoodat zelfs de jongeren van gewichtigen ommekeer weten meê
te spreken ; en ongeveer alle wijzigingen direkte en indirekte
verslechteringen waren ; nu is het verband van oorzaak en
gevolg een niet langer te bewaren geheim. Komen nu de NieuwMalthusianen doen alsof het hun verborgen gebleven is, dan
is een sterk geloof noodig aan de goede trouw welke hunne

NIEUW-MALTHUSIANISME.

129

onnoozelheid vergezelt, om de onnoozelheid niet voor kwaden
wil te houden. Wij spreken van arbeiders, nog niet genaderd
tot de volledige erkenning van de sociale waarheid. Zij hebben
nog slechts ontdekt dat zij van de rijken afhankelijk zijn, dat
zij de rijken nog rijker maken, dat hun slechts zooveel wordt
toegeschoven als noodig is om tot het leveren van verdere
diensten bekwaam te houden, en dat van hunne diensten niet
meer wordt gevraagd dan de gever van werk tot zijn voordeel
kan gebruiken. Komen nu, zeggen we, de Nieuw-Malthusianen
hun vertellen dat dit alles, de evidente waarheid, welke zij
direkt ontleenen aan de werkelijkheid van hun kommervol
bestaan, den toets van de ekonomische wetenschap niet kan
velen; dat er eene bevolkingswet is die hen drukt, en niet
de hebzucht van hunne meerderen, dan zullen zij niet juist
zeer zachtzinnig zijn in hun antwoord, en wellicht niet volkomen billijk. Tegenover de waarschuwing om toch vooral op
te passen met kinderenkrijgen, want dat hunne onvoorzichtigheid de oorzaak van hun armoede is ; stellen zij dat, als de
ware oorzaak maar werd weggenomen, en zij hun deel kregen
van 's werelds overvloed, zij onbekommerd zouden zijn voor
het onderhoud van gezinnen, zoo groot mogelijk. De raad om
het gezin te beperken, komt van de lieden die hun het voedsel
voor hun kroost afstelen. Wat wonder, dat zij het advies beantwoorden met een bedreiging ? Dat zij eerst willen afrekenen
met de brooddieven om beter te kunnen zorgen voor de
kinderen ? Zoo ongeveer zal, waar het socialisme, dat is het
klassenbewustzijn van den arbeider, doordringt, de weerlegging zijn van de Nieuw-Malthusiaansche leer.
Nu volgt de tweede stap. Naarmate de arbeidersklasse
door den drang van de nooit rustende ekonomische evolutiezelve, tredend thans in de periode van revolutie van het
kapitalisme, meer en meer gedreven wordt tot de volledige
kennis van het systeem dat haar zal verpletteren zoo zij het
systeem niet verplettert, wordt de kritiek van het NieuwMalthusianisme, niet gematigder, maar billijker en kompleeter.
Het proletariaat heeft inmiddels gezien niet slechts dat het
een stelselmatig geheel is, waaruit zijne nooden spruiten, maar
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de gronden van het kapitalisme ontdekt. Tegelijk met het
besef van zijne klassetaak, komt het juiste oordeel over de
andere klasse. Te weten, dat dezelfde oorzaak, welke zijn
blik heeft gescherpt en zijn gezichtskring uitgebreid, bekrompenheid en verblinding teweeg brengt aan de andere zijde.
Liefde voor een grootsche toekomst bij de eene, bij de andere
klasse afkeer van iedere verandering. Het radikalisme heeft
men leeren kennen in zijn klassenkarakter ; en de hervormingen welke het radikalisme aanbeveelt, leeren onderscheiden
als nuttige maatregelen en als het streven om door verbetering
te behouden. Hoe zal men in deze periode van de latere
socialistische kritiek, oordeelen over het Nieuw-Malthusianisme?
Wij geven in deze studie het antwoord. Verzette men zich
aanvankelijk tegen de bewering dat de natuur en niet de
menschen schuld hadden aan de maatschappelijke ellende,
thans weet men met welke bemoeiing van menschen men te
doen heeft. Men weet thans, dat het geen willekeurige hardheicl is ; doch het wezen van de produktiewijze, het privaatbezit van de produktiemiddelen, welke niet anders en niet
meer kan doen arbeiden dan er voor winstgevenden arbeid in
dienst van kapitalisten gelegenheid bestaat. Verder zal men,
voorgelicht door de kennis van deze waarheid, blijven protesteeren tegen de poging om haar te verdonkeren met voorwendsels van
eene machtiger dan alle maatschappelijke inrichting werkende
natuurwet. Van het streven om het kapitalisme voor ondergang te behoeden, en de bestaande orde te bewaren voor
noodlottige aanvallen van een ongetelde menigte hongerige
proletariërs, zullen wij de motieven blootleggen. En eindelijk
zullen wij aan de kennis van het stelsel de opmerking ontleenen dat het stelsel te kennen nog niet hetzelfde is als het
stelsel af te schaffen ; en dat, derhalve, zoolang de kunstmatige beperking van den produktieven arbeid gehandhaafd
wordt, de arbeiders voor hun direkt gemak en voordeel de
kunstmatige beperking van het huishouden kunnen toepassen.
Het Nieuw-Malthusianisme wordt niet langer voetstoots verworpen. Het krijgt in de schatting van het klassenbewuste
proletariaat zijn plaats bij de andere liefdadigheid. Naarmate
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de macht van de feiten, die het Nieuw-Malthusianisme beletten
een hervorming van de maatschappij te zijn en het veroorlooven een verzachting van hare nooden te brengen, ook bij
de verbreiders van de leer zich doet gevoelen in den aandrang der betrokken personen om met de praktijk kennis te
maken, en hunne vergelijkenderwijs algeheele onverschilligheid
voor de theorie, verliezen Sociaaldemokratie en Nieuw-Malthusianisme de aan elkander vijandige strekking. Onzerzijds blijven
wij ons de vrijheid voorbehouden van het politieke, het ekonomische en het zedelijke principe van het Nieuw-Malthusianisme, te
rangschikken bij de teekenen van moreel en intellektueel
verval der heerschende maatschappelijke klasse. Maar wij
willen niet de personen die zich met de propaganda voor de
praktische uitvoering bezighouden, aansprakelijk stellen voor
de toestanden waarin hun arbeid een noodlottige nuttigheid
heeft. Het feit van deze nuttigheid heeft van hen ijverige
menschenvrienden gemaakt, en onze kritiek niet alleen ontwapend maar hun de beste aanspraken gegeven op ons aller
achting. Van die zijde zal men de eerzucht van een wetenschappelijke bestrijding der sociaaldemokratie te zijn, moeten
opgeven ; en zich tevreden stellen met de gedachte dat zij op
groote schaal in de toekomst en met andere middelen tracht
te verwezenlijken wat het naderbij gelegen en minder omvattend doel is van het Nieuw-Malthusianisme: de wering
van armoede. XXVII.
Welnu, de schrijver van de Schets heeft zich van geen
dezer beide, chronologisch op elkaar volgende socialistische
zienswijzen van het Nieuw-Malthusianisme, rekenschap gegeven.
Hij blijft reeds in gebreke bij de formuleering en komt dus
niet toe aan de weerlegging van de onderscheidene socialistische argumenten. Zoo is de omschrijving van de kritiek op
het kapitalisme, zachtst gezegd, hoogst onvolledig uitgedrukt
in de volgende zinsnede : »Zij zoeken de hoofdoorzaak,
ja de eeniá e oorzaak der armoede in de ongelijke verdeeling
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van den voortgebrachten rijkdom." Eene dwaling, overigens,
die wederom het burgerlijk karakter van deze kritiek van het
socialisme te kennen geeft, welke het socialisme zich slechts als
een hervorming op kapitalistischen grondslag kan voorstellen;
en vreemd blijft aan het denkbeeld van een andere produktiewijze. En nu is het ontegenzeggelijk dat in een maatschappij
met private exploitatie van de produktiemidden, op welke wijze
ook men de verdeeling van den voortgebrachten rijkdom zou
hebben verbeterd, de bezitters en vooral de niet-bezitters
steeds belang zullen hebben bij een beperking van hun getal
en bij een beperking van hun gezin. Dit en niets anders is
de basis van de bevolkingsleer in het kapitalisme. Zij die het
kapitalisme willen bestendigen en de bevolkingsleer in het
Nieuw-Malthusianisme vervat, bestrijden, zullen gemakkelijk
worden weerlegd. Volgens onzen schrijver laten de socialisten
het beginsel van het kapitalisme met rust, maar wenden zich
tegen de kapitalistische bevolkingsleer. Geen groot wonder
dat hij weinig moeite heeft met tegenstanders, die alleen in
zijne verbeelding bestaan. Wat gezegd wordt van het voordeel
van weinige kinderen boven velen, zal niemand hem betwisten.
Slechts begrijpt men niet waartoe de vervulling van schrijvers
wensch zou leiden. Het ware, zegt hij, »het ware te
wenschen, dat de leiders der sociaal-demokraten, die meenen zich
zoo gemakkelijk van de zoo uiterst gewichtige wet der bevolking af te kunnen maken, deze zaak eens wat ernstiger -onderzochten." Zelfs indien deze opmerking bestemd is voor de
woordvoerders der socialistisch ongeschoolde arbeiders, die
zich tegen het Nieuw-Malthusianisme verzetten wijl het de
armoede niet aan de rechte oorzaken toeschrijft, en het drijven
van menschen de werking van een natuurwet wil heeten ; zelfs
in dit geval is zij geheel misplaatst.
Het onderzoek van het Nieuw-Malthusianisme kan hen
alleen leeren te onderscheiden tusschen het wegnemen der
oorzaken en het temperen der gevolgen. Tusschen het drijven
van menschen uit boos opzet en overeenkomstig de ekonomische instellingen. Maar als zij dit zullen verstaan, zal hunne
kritiek van het Nieuw-Malthusianisme dieper doordringen en
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niet minder scherp zijn, slechts minder scherp voor de NieuwMalthusianen. Neen, zij zijn het en in dit officieele geschrift
vindt men er de bewijzen van, die hunne eigen zaak ernstiger
moeten onderzoeken. De eerste woorden die het socialisme
er over sprak, waren de laatste niet. Sedert heeft men het
oordeel volledig gemaakt. Maar van den anderen kant was
het plicht geweest, het eerste, zoo men wil ten deele instinktmatige verzet van het proletariaat, ernstig te overwegen.
Even te voren heeft de Heer van der Haven van de socialisten
gezegd, dat volgens hen »de productie wel gelijken tred
kan houden met een vermeerderde bevolking ;" en er op laten
volgen : »dit laatste ontkent niemand." Goed, en het behoort
tot de onhoudbare bestanddeelen van de kritiek, de beperking
der geboorten aan de arbeiders op dezen grond te ontraden.
Wie het kapitalisme kent, weet dat eventueele grootere opbrengst in de laatste plaats hun ten goede komt. In dezen
zin behoort een citaat van den Duitscher Mario te worden
opgevat, aangehaald in de volgende bladzijde, volgens wien
men het volk geen »onbeteugelde vermenigvuldiging" mag
aanbevelen, wil men het »verlossen uit zijn ellende." Zeer
zeker : vermeerdering van kroost is tegenwoordig vermeerdering
van gebrek. Voor het oogenblik, dus, mag de omstandigheid
dat de produktie een grootere bevolking zou kunnen voeden,
niet worden beschouwd als een reden voor de arbeiders om
onbezorgd kinderen te krijgen. Maar van hen die de kennis
van »de wet der bevolking" voorgeven te verspreiden, mocht
men hebben verwacht dat zij over de juiste strekking van dit
feit terwijl zij de onjuiste strekking verwierpen hadden
nagedacht. Waarom krijgt men veelal het baloorige antwoord
dat die lieden niet noodig hebben zich in acht te nemen,
wijl er genoeg is voor veel meer menschen? Op zich zelf,
immers, is dit een waarheid »die niemand ontkent." Waarom
kunnen de arbeiders hun getal dan niet uitbreiden ? Deze
tegenstrijdigheid bedenkende, zouden de Nieuw-Malthusianistische schrijvers, op haar spoor gebracht door de nog slechts
half bewuste tegenwerking van het proletariaat, de waarheid
hebben gevonden, dat geen natuurlijk maar een maatschap-
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pelijk motief de bevolkingswet beheerscht. Een waarheid,
echter, welke verborgen moet blijven voor allen die hunne
maatschappelijke positie het liefst aan de onschendbare
majesteit der natuur verschuldigd zijn een burgerlijke afgod,
die de afgoden van Kerk en Staat heeft vervangen,
Intusschen, eenmaal ontoegankelijk voor het begrip van
wisselende ekonomische systemen, elk met een eigen bevolkingswet, is zoowel de kapitalistische als de socialistische een
onoplosbaar raadsel. Het is hier nog de plaats niet van de
laatste te spreken. Wij willen alleen zeggen, dat het wanbegrip van een natuurlijke bevolkingswet den Nieuw-Malthusiaanschen schrijver bij zijne bespreking van de socialistische
maatschappij niet verlaat. De neiging tot snellere voortplanting dan met de bestaansmiddelen overeenkomt, steekt met
elke maatschappelijke verbetering den draak. Zij is verpletterend voor de sociaaldemokratie ; want, naarmate men meer
verwacht van de uitbreiding der produktie, moet men erger
vreezen voor de toeneming der konsumenten. De socialistische
overvloed gesteld dat hij bereikbaar ware zou een
zoodanig sterke aansporing tot kinderenkrijgen zijn, dat weldra
de nood heviger zou terugkeeren dan ooit te voren .... »of
hoopt men - vraagt de Heer van der Haven in den
socialistischen gelukstaat op grooter sterfte ?" Een andere
uitkomst is niet denkbaar. »Wat ter wereld toch zal, in den
socialistischen Staat, de menschen bewegen het huwelijk uit
te stellen, of hun kindertal te beperken ?"
De schrijver, echter, is veel te bezorgd voor het behoud
van den burgerlijken klassenstaat, om met eenige rustigheid
de kansen van een hoogere samenleving te kunnen overwegen.
» Men verbaast zich over de oppervlakkigheid en het weinige
besef van verantwoordelijkheid, die de soc. dem. leiders schijnen
te bezitten, om zonder vooraf grondige studie van de doelmatigheid hunner plannen te hebben gemaakt, zelfs revolutie te prediken. De socialisten sluiten het oog voor de gevaren van onbeteugelde voortplanting, en maken zich met eenige schoonklinkende phrasen van de zoo uiterst gewichtige bevolkingsleer af."
En te denken dat dit, namens den Nieuw-Malthusiaanschen
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Bond is geschreven, meer dan veertig jaren nadat John Stuart
aannemende, ook hij, dat beperking en
Mill de vraag
op welke
kunstmatige beperking steeds noodig zal zijn
wijze het socialisme in deze noodzakelijkheid zal voorzien,
even eenvoudig als afdoende heeft beantwoord 1
De Heer van der Haven, overigens, herhaalde slechts wat
vele jaren te voren gezegd was door den president Gerritsen.
In het beknopte verslag van de rede waarmêe de algemeene
vergadering in December T 883 geopend werd, vinden wij de
zelfde formuleering van de socialistische oppositie, reeds toen
ten onrechte verwaarloosd.
»De sociaal-democraten
leest men
achten de leer der
bevolking van geen beteekenis om daarmede rekening te
houden, zoolang niet gebleken is dat door eene betere verdeeling der maatschappelijke inkomsten, het aantal nog belangrijk mag toenemen. De leer, dat ieder mensch meer
produceert dan consumeert, is voor haar de voornaamste
reden tot bestrijding onzer denkbeelden." Wij zeiden reeds
ons niet aansprakelijk te stellen voor al hetgeen namens het
socialisme tegen de theorie en tegen de personen van den
Nieuw-Malthusiaanschen Bond te berde is gebracht. Maar zelfs
in het voor den Bond gunstigste geval, moet worden geconstateerd dat hier een voorname grief tamelijk duidelijk is
uitgedrukt; bovendien, dat de vraag in deze woorden ongeveer
besloten, hoe het komt dat de betere verdeeling die hét
verzorgen van een grooter getal menschen mogelijk zou maken,
niet wordt ingevoerd? toen evenmin als later beantwoord
is geworden. Alleen van de proletariërsklasse geldt, dat hare
leden meer produceeren dan consumeeren ; want zij zijn het
die tevens voorzien in de behoeften van hen, die meer consumeeren dan produceeren. Deze opmerking, derhalve, is slechts
voor de helft waar ; maar evenwel bevat zij in dien beknopteren vorm het vonnis van de kapitalistische maatschappij in
de verwijziging naar een kunstmatig sociaal motief dat de
proletariërsklasse de vruchten van haren arbeid onthoudt ; en
de weerlegging van de kapitalistische bevolkingsleer welke
dit motief wil vervangen door een natuurlijke oorzaak.
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De Heer Gerritsen 'zeide, behalve dit theoretische, nog iets
over dè houding van de socialisten tegenover den Bond. »Zij
beschouwen de lotsverbetering, door toepassing van de leer
der bevolking verkregen, van tijdelijken aard, en zij bestrijden
ons, omdat die leer hun in den weg staat bij de pogingen
om hun doel te bereiken." Maar zou een andere houding
mogelijk zijn geweest tegenover den Bond, die nog niet in
zijn zuiver filantropisch tijdvak was getreden, en inderdaad
beschouwd kon worden als met opzet de aandacht te willen
afleiden van den waren oorsprong der maatschappelijke ellende?
Neen, het terrein waarop socialisten en Nieuw-Malthusianen
elkaar konden ontmoeten, kon niet wezen de lotsverbetering
»door toepassing van de leer der bevolking". Dit is nog de
stijl , van de burgerlijke wetenschap ; tusschen haar en de
onze is geen verzoening denkbaar. Eerst naderhand, toen
de leuze werd : lotsverbetering door toepassing van de leer
der preventieve middelen, ontstonden de voorwaarden van
een betere verstandhouding. Zoo ver echter was men in
883 nog niet, en zoo ver zou men niet spoedig komen.
In de vergadering van December 1884 werden niet herkozen de bestuursleden G. Ribbink, te Amsterdam, en
R. van Zinderen Bakker, te Kortezwaag beiden socialist.
Het jaarverslag van Mei i 886 vermeldde schertsend »de eer
eener onverbiddelijke bestrijding van de sociaal-democraten."
En het moest October 1894 worden eer de penningmeestersecretaris aan »de Dames en Heeren Leden van den NieuwMalthusiaanschen Bond" kon berichten van »het verblijdende
verschijnsel" : »ook onder de sociaal-democraten begint er
navraag naar te komen". Vraag naar de bevolkingsleer ?
Neen, maar naar De middelen. » Het Hoofdbestuur lezen
wij in de circulaire heeft van twee bekende leiders dezer
partij tot tweemaal toe aanvragen om toezending ---- telkens
van 100 exemplaren ter verspreiding ontvangen ; wel een
bewijs, dat men ook van die zijde begint in te zien, dat beperking van de bevolking tot de middelen behoort, die men
als geneesmiddel tegen de maatschappelijke ellende behoort
te baat te nemen."
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Zeker, iedere vermindering van ellende is wenschelijk en
geen enkele verzachting van den nood wordt door de socia
listen versmaad. De brochure, die nu ook met hunne medewerking verspreid wordt, zegt, dat eene andere maatschappij
de willekeurige onvruchtbaarheid niet zal behoeven, wellicht,
maar dat dit geen reden is om haar thans te verwerpen.
Tegen deze voorstelling bestaat van socialistische zijde geen
enkel bezwaar.

NAAR DE STAD,
(Schets)
DOOR

F. ROOSDORP.

't Karretje stond dien morgen al vroeg bij de goor groene deur.
't Was voor een laag, vervallen huisje, dat wachelend en
kreupel tusschen de anderen hing.
't Verweerde drempeltje verzonk in zware modder van 't pad,
dat in een zwarte . veeg 't weiden-groen doorstreek. Langs
den weg sliep eene zwarte sloot, daarachter waasden lage landen.
Mistig, bezonken, verdauwde 't verschiet.
In de verte, klompten spookig-blauw en wazig-zwaar de
massa's van de stad omhoog.
Ze gingen er dien ochtend heen : 't probeeren op een achterhokje van een slop.
Voor de open deur stond langen tijd een schrale werkman,
met zorgoogen voor zich heen te droomen. Zonder lust liet hij
zich leunen tegen 't beschot en zijne armen krachtloos hangen.
Hij droeg een blauw, verschoten boezeroen, een nauwe zwarte
broek bespande niet grijze stukken zijne knieën en op 't korte
haar stak de klep van een groenige pet. Zijn afgemat gezicht
was lang en beenig, grauw, als doorvloeid met steenkoolzwart.
Met weemoed in de groote oogen bleef hij staren, recht voor
zich uit naar 't wagentje. Soms keek hij even op langs 't
pad dat voor hem lag onder den herfsthemel. En alles rond
hem zag hij treuren in den triesten atmosfeer.
Naast hem in 't krottig kamertje was bijna alles ingepakt,
gestapeld hoog op een oude mand en in een groene kist.
Met stille haast werd door een witgejakte vrouw 't restje van
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den grond gezocht. Snel ging ze rond en bukte met haar
mager lichaam naar alle kleine dingen die ze hier en daar
nog vond. Uit hare korte rokken zwartten tengre, dunne
voeten, op lage schoenen, afgeloopen en te groot. Haar
spits gezicht was bleek, vol ernst, en in de vlugge, zwarte
oogjes bitterheid en smart. Ze droeg niets op 't hoofd, de
zwarte haren lagen plat, met eene scheiding in 't midden;
van achteren een wrong.
Twee kinderen zaten bij 't raampje, zonder spreken, naast
elkander op de kist. Wijde, afgesneden broekjes lapten
om de beenen, verbleekte bonte boezels hingen over alles
heen. De een van vijf vroeg somtijds met zijn oogen troost
aan zijnen broer van zeven, die daardoor niet zoo angstig
keek. Op hun gezichten, goor en week, lag stil onnoozele
berusting. Vroeg in den ochtend waren ze daar neergezet
en zaten zoo te wachten op wat er komen zou. Dicht bij
hen op den grond liep de magere cypersche kat, onrustig
met zijn kop tegen de kist te strijken.
Toen 't vrouwtje alles van den grond had, kwam ze even
bij haar kinderen, om te troosten. In smartelijke zachtheid
bleef zij voor hen staan en streelde langs hun wangen.
De witte hoofden neigden zich wat naar d'r toe, hun oogen
waren in de haren. Dat oogenblik kwam op hun gezicht
meer rust en kleur.
Daarna liep zij naar 't portaal op haren man af, die nog
aan 't buitendeurtje stond. Beiden wachtten ze daar naast
elkaar en zagen mijmerend naar buiten. En zij, iets kleiner,
drong zich even tegen zijne borst, zag streelend naar hem
op, in de flauw-bruine oogen ... Ze zei toen zacht dat alles
klaar was en of hij helpen kwam om op te laden.
Om hen heen ' bleef alles grauwen. Onder lagen hemel
lag 't trieste land, troostloos te treuren. Soms brak er zon
bleek-kwijnend door, met weenend weeke glanzen.
Met lange, zwakke stappen ging de man 't hokje in en
schuwde even met zijn oogen naar de kleinen, die schuchter
bleven kijken.
Dadelijk, zonder spreken, grepen ze de mand en droegen
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langzaam haar naar buiten. De oude wagen veerde ineen
toen 't zware ding er op schoof. Er lag een hoop gereedschap in, klompen, versleten matten, dekens en klein goed,
overdekt met gele kranten.
En langzaam aan was er een hoopje buren, in hun arme
kleeren, 't pad opgesloft, om de verhuizing van nabij te
zien. De meesten zeiden niets en bleven starend wachten,
hun handen in den zak, op wat er verder kwam. De
vrouwen spraken zacht, met medelijden en oogden dan scherp
naar den zwakken man.
Onverschillig, dof en zwijgend, bleef hij loopen dan op 't
pad, dan door de kleine woning. Een wrange ontevredenheid trok om den mond, toen hij de menschen naar zich
voelde kijken.
Lang had hij gezwoegd, ginds, in de fabriek, om 't vol te
houden in de arme woning. Maar telkens was zijn kracht
verlamd door felle koortsen, die hij bij de heete vuren, daar,
had opgedaan. Telkens was hij half beter, er toch weer
naar teruggekeerd en had zich met woesten wil dan tegen alles
ingezet : ze moesten eten. Maar nog en nog eens was hij
lijk-loom thuisgekomen op een avond en krachteloos lag
hij dan week aan week te lijden. En nu den laatsten
maal, had hij den arbeid in 't zwarte hol voor goed vervloekt
en half ziek nog door zijn zwakte en ellende een toevlucht in de groote stad gezocht ... Daar zou hij heentrekken
van morgen, daar zou hij zoeken met zijn vrouw ... hij wist
niet wat ... hij ging en dacht dat alles beter was dan hier
te blijven ...
Weer liep hij met 't hoofd vol van zijn vage plannen het
huisje in, naast haar, die duidelijk, in felle droefheid leed.
Er stonden nog de groote stukken : drie matten stoelen, een
tafel en een kleine kachel. De man nam de drie stoelen en
zij 't restje. Lustloos, achter elkander, sjouwden zij 't weer
de deur uit, de wagen op.
En langs 't pad zag zij een klein, gerimpeld wijfje loopen,
uit 't besj eshuis. Zij kende het en riep:
»Ik wou maar dat ik in jouw plaats was, oudje !"
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» En ik wou maar dat ik dood was, tobbers 1" riep de oude
zwak, en ging voort, zacht wachelend op haar versleten beenen.
Binnen zaten nu alleen de kinderen nog op de kist.
En zij ging er naar toe om ze er af te zetten. Ze bleven
staan, roerloos op hun geklompte, kleine voeten, waarover
slap de kousen hingen. 't Deksel van de kist werd opgelicht
en een half weite-brood er uit genomen. Dat werd verdeeld
in vieren.
De man liep met zijn stuk naar een hoek van 't kamertje
en ging zitten eten op den grond.
De twee kinderen klommen weer naar boven en zelf
kwam de vrouw in 't midden. Troostend nam zij de kleine
hoofden tegen hare zijden. Alleen het smakken van de lippen
werd toen gehoord. Ze hadden niets te zeggen. Hij bleef
voort eten, starend op zijn brood. Zij wist niet wat te doen
en streek de kleintjes maar beschermend langs de haren.
Een schijn van stil genot kwam voor een oogenblik op hun
gezichten : ze aten nu en dwongen zich daaraan alléen te
denken. En zachtjes zei de vrouw toen even aan 't jongste
kind, dat hij maar stil en zoet moest wezen. De kleine gaf
een goedig knikje met 't hoofd ...
Toen 't klaar was trok hij zich overeind, en gaf zijn vrouw
een matte wenk om op te staan. Ernstig, met een angstig
voorgevoel ging zij 't doen, begrijpend dat het nu de tijd van
heengaan was.
De kinderen weer op den vloer, en bonkend, stootend,
droegen ze het laatste stuk het deurtje uit. Met zware moeite
werd 't logge ding op 't wagentje geladen en eraan vastgesj ord met aan elkaar geknoopte touwen.
Het kamertje stond. Leeg, eenzaam, vol stof en overblijvend vuil.
Toen, voor den laatsten maal, ging zij er in, zag nog éens,
bijna weenend rond, en trok toen haar kleinen, die bij 't
raampje draalden, mee, aan hare hand. Vreemd en angstig
keken ze, toen ze uit de deur, schuw en roerloos voor 't arme
boeltje stonden. De jongste, bijna huilend van opkomend verdriet, werd handig beetgepakt en tusschen mand en kist op
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een kussentje geladen, dat daar was klaargelegd. Klein en
verlaten zat hij, en keek naar moeder, smeekend ...
De kat stond klagend in 't portaal te mauwen. Hij werd
in een touwen zak geduwd en onderaan gestopt.
't Was klaar.
De man liep even rond den wagen, om voor 't laatst te zien
of alles goed geladen lag... dan vatte hij in een schok van
trots kordaat 't handvat en zwoegde voort, met alle kracht
door 't zware modderpad.
En achter hem een eindje, liep de vrouw, mager en
bleek, met hare korte, zwakke stapjes. Aan de hand hield
zij 't oudste kind, dat niet begreep en droevig naar den wagen
en zijn vader keek.
Een troepje volk, in soezend zwijgen, bleef stilstaan bij hun
woning en keek ze na.
De man ging door, traag op zijn dun gesleten klompen,
langs de rij van huisjes, laag en vaal. En in hem kropte felle
haat bij de aangloeiende gedachte vertrapt te zijn. Hij had
de lust om nu die wagen met zijn laatsten, armen rommel
van zich wèg te smakken, en zijn vuist te heffen en met
een vurende verwensching zich ginds, in dien klaren stroom
te gooien ... van alles af ...
Maar voor 't wanhopend oog droefden weer de hulpelooze
vrouw en de twee kleinen op, die dan verlaten zouden zijn...
De smalle rug gebogen, duwend met laatste kracht, verdween hij van 't pad en reed den weg op naar de stad, die
hij van verre groot en machtig, in 't flauwe ochtendlicht
opmisten zag.
En zij volgde achter hem, in 't witte jakje, haar scherp gezicht vol ingehouden smart, het kindje met zich trekkend, dat
treurend voor zich keek en niet begreep.

DE WERELD-LEER IN SPINOZA'S ETHICA
DOOR

DR. J. D. BIERENS DE HAAN.

EERSTE HOOFDSTUK: HET NATURALISME IN DE
ETIIICA ONTVOUWD.

I.
Het dualisme van Wereldleer en Ethische filozofie
binnen Spinoza's Ethica; en in de Wereldleer: de
tegenstelling van naturalisme en pantheïsme.

Voor dezen Tijd die naar een Levensleer zoekt, en de Idee
aanroept tot reiniging van de Begeerten heeft de Ethica van
Spinoza een vernieuwde beteekenis ; want wie geen inspanning
te veel rekent om tot de kernen der gedachte door te werken,
hem geeft zij een begeerlijk geleide. Met ernstiger waarheidszin is nauwlijks een boek geschreven ; en zoo men eenmaal de verschillende lijnen harer filozofie ontward heeft,
bevat zij ook een effenen en geleidelijken weg voor onze
overweging. Met dit wijsgeerig boek vermoedt men niet geplaatst te zijn in de geschiedenis der filozofie; zonder bezwaar
uit het milieu van een specialen tijd gelicht, geeft dan ook de
Ethica voor alle tijden een aansporing tot zelfstandige gedachte. Zij heeft dit aansporend vermogen uit de onbaatzuchtigheid harer zelfbewuste kracht en zeker ook uit de
stellige wijze, waarop zij zonder overreding hare korte zinrijke
uitspraken formuleert.
Het is een heilzame werkzaamheid voor een denkenden
mensch om Spinoza's filozofie te doorgronden, gelijk deze in
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de Ethica haar gereeden vorm ontving ; maar wie tot deze
doorgronding komen wil heeft zich eerst los te maken van
de Spinoza-traditie, als ware in de Ethica een zoo in-ééngesloten stelsel vervat, dat elke stelling aanstonds een weg tot
hetzelfde hart des éénen geheels opende. De moedwillig vooropgestelde meening van de ondeelbare eenheid en gelijkvormigheid dezer filozofie (gelijk door de Spinozisten wordt volgehouden) zou slechts aanzetten tot een noodlottige harmonistiek:
terwijl integendeel het verschillend karakter veler uitspraken
geleidelijk ons van verschillende wijsgeerige beschouwing in
het grondplan der Ethica overtuigt.
Er is in de Ethica een onverzoend Dualisme te vinden in
de tegenstelling tusschen Wereldleer en Levensleer. Er is
een naturalistische en pantheïstische wereldleer die tevens
een opvatting van den geest en het geestesbestaan insluit
als onderworpen en afhankelijk van de inrichting der geestboze natuurorde ; en er is een levensleer die afgeleid wordt
uit het begrip der Individualiteit, gelijk deze zich tegen de
haar omringende wereld handhaaft. De ethische filozofie is
er gesteld tegenover de wereldleer, welke laatste een anti-ethische opvatting van geest en leven insluit. De Individualiteit
(d. i. gelijk in de uitvoering blijkt : de individueele geest)
heeft een eigen wezen tegenover de inrichting ' van natuur en
wereld, zegt de Levensleer der Ethica. De individueele geest
heeft geen eigen wezen, zegt de wereldleer.
Deze twee, Wereldleer en Levensleer, vertegenwoordigen
het tweeërlei standpunt dat de mensch mogelijkerwijze ten
opzichte van het leven kan innemen : de objektiveerende en
subjektiveerende zienswijs. De eerste is die, welke uit waarneming der verschijnselen tot algemeene wetten van wereldgeschieden opklimt, de verbinding der verschijnselen als toedracht der wereld aanmerkende en dan uit deze »objektieve", dat
is : van den menschelijken geest onaf hankelijke, wereldtoedracht
een theorie van het eigen menschelijk geestesleven afleidt. De
objektiveerende zienswijs stelt een wereldleer op en ontleent daar
aan haar theorie aangaand den geest bijwijze van toepassing van
de algemeene objektieve resultaten, op een bizonder onderwerp.
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Van een eigen leven en eigen wezen des geestes is daarbij
geen sprake. Zoo doet ook Spinoza in het naturalisme (en
pantheïsme) zijner Ethica.
De subjektiveerende zienswijs daarentegen erkent dat de denkbeelden waarmede wij de wereldtoedracht interpreteeren, ontleend zijn aan eigen subjektieve, d. i. menschlijk-geestelijke
bewustheid, zoodat onze wereld-kennis afhankelijk is van onzen
geestelijken aanleg en allerminst ons geestelijk wezen uit de
objektieve wereld-toedracht gekend kan worden. Zij erkent een
eigen wezen des geestes, en hoezeer zij ook de objektiveerende
methode aanvaardt voor kennis der geestelijke verschijnselen,
zoo weet zij toch dat het geesteswezen niet uit eenige komplikatie dezer, maar met een eigen begrip als tegenover de
objektieve wereldtoedracht moet begrepen worden. Zoo doet
ook Spinoza in zijne ethische filozofie, waar hij in de » Streving
tot volharding in eigen zijn" aan de geestelijke individualiteit
een eigen wezen tegenover het oorzakelijk wereldsamenstel toeschrijft. 1)
Om deze ethische filozofie of levensleer-tegenover-wereldleer
is Spinoza's Ethica een wegwijzer ook voor nu. De ethische
filozofie is hare hoofdbedoeling, en daardoor is Spinoza grondlegger van een wijsgeerigen gedachte-bouw, in Kant's praktische
filozofie voortgezet, en aan welks optrek onze tijd krachtig
werkzaam is. Maar zoo men, gelijk de Spinozisten 2) voortgaat met deze tegenstelling tusschen wereldleer en levensleer
i) Het konflikt tusschen eigen wezen of kracht des geestes en 't oorzakelijke
samenstel der buitenwereld : Eth. Pars IV. pr. i Vis, qua homo in existendo perseverat, limitata est et a po tentfa causarum externarum infinite superatur.
2) De heer W. Meijer, vertaler van Spinoza's werken (in de Klassieke Schrijvers.
Van Looij en Gerlings, Amsterdam) geeft op merkwaardige wijze, want onbedoeld, een bewijs van dit dualisme der Ethica, gelijk ik beschreef. Hij voegt
nl. aan zijn Ethica-bewerking een inhouds-overzicht van Spinoza's stelsel toe,
een tabel waarin uit het oogpunt (ier substantie het geheel der in het stelsel
voorkomende begrippen, wordt overzien. En wat ontbreekt in de tabel ? Juist
de »Streving om in eigen zijn te volharden" die het wezen is der ethische individualiteit ; dit hoofdzakelijke en naast het begrip der substantie aller hoofdzakelijkste
grondbegrip der filozofie van Spinoza, wordt in de tabel van den heer Meijer
voorbij gezien. Wie de éénheid der Ethica wil volhouden, moet de oogen sluiten
voor de ethische filozofie -- waarom het Spinoza is te doen geweest.
Io
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ten bate der eerste voorbij te zien, schijnt mij de beteekenis
der Ethica voor nu zeer verminderd; daar immers onze tijd in
de bewustwording zijner zielkundige motieven fijnzinniger en
diepzinniger dan eenig voorgeslacht gevorderd, niet uit wereldkennis maar uit zielekennis een grondslag des levens winnen
wil. Wie de Ethica als geleider tot de nieuwe Levensleer wil
aannemen, overtuige zich van de bedoelde tegenstelling; hij
vindt daartoe ruimschoots gelegenheid in het geheele boek.
Maar nu wij de tegenstelling tusschen Levensleer en
Wereldleer hebben vastgesteld, blijkt ons in de Wereldleer
opnieuw een tegenstelling gelegen tusschen twee grondzakelijke
beschouwingen der wereldkonstruktie, die elkaar niet uitsluiten
en welke wij met hare geëikte namen naturalisme en pantheïsme zullen blijven noemen. Dat de toedracht van wereld
en leven haar verloop heeft in de oorzakelijke opvolging van
verschijnselen, is de grondgedachte van het naturalisme ; terwijl
het pantheïsme leert, dat wij het wezenlijke der wereldinrichting
moeten zoeken in de betrekking der verschijnselen elk tot
eenen gemeenschappelijken grond of substantie.
Dat deze beide opvattingen van wereldleer niet slechts in
bewoording, maar zakelijk onderscheiden zijn, zullen wij uit
de Ethica toelichten. De verhouding beider zullen wij in
volgend hoofdstuk beschrijven ; voorloopig zij alleenlijk verklaard dat beide zienswijzen elkaar niet behoeven uit te
sluiten en dus evenmin in onderlingen strijd zijn, zoo elk
haar betrekkelijk recht verkrijgt als de ander tot aanvulling
behoevende. Naturalisme en pantheïsme zijn verschillende
methoden van verklaring eener zelfde materie, en het ligt
in den aard zulker methode dat zij niet univerzeele geldigheid
heeft. Zoo dit nu in de naturalistische beschrijving der wereldtoedracht in 't oog gehouden wordt dat zij is een betrekkelijke zienswijze van het subjekt, en zoo haar de juiste maat
van haar betrekkelijk recht wordt toegemeten en de grenzen
harer geldigheid worden aangegeven, is er geen strijd mogelijk met de andere zienswijze van het subjekt over de wereld
die pantheïsme heet. Men behoort dan het onderscheid der

DE WERELD-LEER IN SPINOZA'S ETHICA.

147

zienswijzen in den aard van het subjekt gegrond te achten
en wende geen poging aan om een indentiteit beider te
bewijzen buiten de eenheid van het subjekt om. Uit eigen
aanleg des denkens genoodzaakt tot tweeërlei beschouwingswijs, moet de mensch door ontleding van dezen aanleg zelf
de juiste verhouding zijner beide beschouwingen leeren zien.
Spinoza heeft in de formule »causa seu ratio" (naturalistisch
oorzakelijk verband hetzelfde als pantheïstische redegrond) de
identiteit der beide zienswijzen verkeerdelijk aangewezen en
is in een heillooze verwarring gevallen door den substantieelen
grond der dingen tevens als hun oorzaak aan te merken,
aldus 't eindige met het oneindige verwisselend ; en hij heeft
zoolang vóór Kant, niet vermocht te weten dat het naturalisme
een zienswijs van het subjekt was, en dus een grensaanwijzing
zijner geldigheid uit de ontleding van den subjektieven denkaanleg behoefde : dit heeft veel onklaarheid gegeven. Maar
wij, met deze wetenschap wel voorzien en ontslagen van het
vooroordeel aangaande de onbreekbare eenheid van dit boek,
zien de zuivere lijnen van het grondplan der Ethica in drieën:
vooreerst als konstrueerende eene Ethische filozofie of levensleer, vervolgens opbouwend een wereldleer in twee onafhankelijke ontwerpen: naturalisme en p tintheïsme.
II.
De wet der uitwendige veroorzaking.

De twee positieve kenmerken van het oorzakelijk verband
zijn i °. dat dit verband bestaat tusschen verschijnselen of toestanden onderling (niet tusschen krachten of substanties, noch
tusschen krachten en verschijnselen of iets dergelijks), en 2 °. dat
het een verband is in den tijd, zoodat het gevolg komt nà
de oorzaak. Het naturalisme erkent het oorzakelijk verband
met deze beide eigenschappen ingesloten als hart zijner wijsheid. En nu is het merkwaardig hoe weinig de Spinoza-onderzoekers nadruk leggen op de erkenning van zoodanige oorzakelijkheid in de Ethica. Hun schijnt de mathematische opzet
van Spinoza's gedachtenstelsel voor het geheel van zijn denken
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zoo beslissend, dat nevens dit mathematisch of logisch pantheïsme
geen realistische opvatting der dingen van natuur en ziel
bestaat. En toch berust de konstruktie van de eerste helft
der Ethica grootendeels op de tegenstelling van deze beide
denkwijzen.
Inderdaad laat Spinoza zich met nadruk over deze aangelegenheid uit ; het logisch verband is hem geenszins de alleenmogelijke oorsprong der dingen, maar naast dit erkent hij
zonder voorbehoud (hoewel met latere ident-verklaring beider)
het oorzakelijk verband. Er is tweeërlei noodzakelijkheid, leert
hij : een zaak wordt noodzakelijk genoemd op grond van haar
eigen wezen, gelijk het wezen met noodzaak de eigenschappen insluit ; de definitie van den driehoek sluit in dat zijn
drie hoeken te zamen even groot zijn als twee rechte hoeken;
maar er is ook eene andere noodzakelijkheid en wel die van
de werkende oorzaak, of van het oorzakelijk verband ; en deze
laatste bestaat wanneer er een uitwendige oorzaak is tot het
voortbrengen der zaak. i) Elke zaak heeft een oorzaak door
welke zij bestaat; 2) de definitie van de zaak doet niet
meer dan haar wezen uitdrukken, doch is niet een oorzaak
voor een bepaald bestaan ; de definitie van den driehoek is
niet oorzaak dat een bepaalde driehoek of een bepaald getal
van driehoeken bestaat. De bestaansoorzaak, zoo zij niet is
in de definitie der zaak zelve (dus zoover 't ontologisch bewijs
niet toereikt voor erkenning van het bestaan van bepaalde
dingen) is in iets dat buiten de bedoelde zaak is. Bijvoorbeeld zoo er een zeker aantal individuen bestaat, moet er een
oorzaak zijn waarom dat aantal zoo groot is en niet meer of
minder. Stel er waren twintig menschen op de aarde ; dan
was het tot verklaring van dier twintigen bestaan niet voli) Eth. P. I. prop. 32. Schol. I. Res aliqua necessaria dicitur vel ratione suae
essentiae, vel ratione causae. Rei enim alicuius existentia vel ex ipsius essentia
et definitione, vel ex data causa efficienie sequitur ; . . res impossibilis dicitur
quia nulla causa ex/ei na datur ad talem rem producendam.
P. I. pr. 36. Nihil existit ex cuius natura aliquis effectus non sequatur.
2) P. I. pr. 8. Schol II. Dari necessario unius cuiusque rei existentis certam
aliquem causam, propter quam existit . . . hanc causam vel debere contineri in
ipsa natura et definitione rei existentie, vel debere extra ij)san i dari.
-
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doende zoo wij in 't algemeen de oorzaak van het zijn der
menschelijke natuur aangaven ;; maar een bepaalde oorzaak
moet opgegeven worden vanwege welke er juist twintig zijn.
En die oorzaak kan niet in de definitie der menschelijke natuur
gelegen zijn, omdat 'deze het getal twintig noch eenig ander
getal bevat. Derhalve moet de bestaansoorzaak voor deze
twintigen en eveneens voor elk afzonderlijk buiten elk bestaan.
En zoo kan er met volkomen algemeengeldigheid besloten
worden, dat al datgene van welks natuur meer dan één individu
kan voorkomen ook een uitwendige bestaansoorzaak hebben
moet. I)
En deze overweging vinden wij bevestigd in een afdoende
formule 2) »elk enkelding of zaak die een eindig en af hankelijk bestaan heeft, kan niet bestaan noch tot werking worden
gedwongen, tenzij zij tot bestaan en werking gedwongen wordt
door een andere oorzaak, die eveneens eindig is en een
afhankelijk bestaan heeft ; en wederom kan deze oorzaak niet
bestaan noch tot werking gedwongen worden, tenzij zij op
haar beurt door een andere, die eveneens eindig is en een
afhankelijk bestaan heeft, tot bestaan en werken wordt gedwongen, en zoo tot in eindeloosheid."
Deze leer van de univerzeele oorzakelijkheid waarbij elk
metafyzisch beginsel uit de wereldtoedracht wordt weggerekend,
en geen ander beginsel dan van 't oorzakelijk verband tusschen
verschijnselen wordt aangenomen, is geen wetenschap noch
uitkomst van wetènschappelijk onderzoek ; maar zij is veronderstelling en de veronderstelling bij uitnemendheid, welke
aan te nemen de voorafgaande akte is tot alle natuurwetenschap en exakte psychologie. En daarom is Spinoza als
naturalist de wegwijzer tot een toekomst die in de laatste
eeuw onomwonden verschenen is : met klaardere vastberadenheid dan in de achtentwintigste stelling van het eerste boek
der Ethica heeft niemand aan de wetenschap den betamenden

i) L. c. propterea absolute concludendum, omme id, cuius naturae plura individua existere possunt, debere nece45ario, ut existant, causam externaln habere.
2) P. I pr. 28.
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eisch opgelegd van nasporing der natuurlijke oorzaken : de
bezinning van den filozoof is in dit opzicht wel zeer gebleken
aan den arbeid der methodische natuurvorsching vooraf te
gaan. En deze veronderstelling van oorzakelijkheid was te
meer beslissend voor de toekomst, omdat zij niet uit ervaring
is opgedolven ; ware het zoo, dan zou de erkenning der oorzakelijkheid deel uitmaken vn het stelsel de induktieve slotsommen en als hoofd-slotsom van de houdbaarheid der andere rezultaten afhankelijk zijn, of als voor een beperkt gebied van
wetenschap geldend, door een rezultaat van wijdere strekking
worden omvleugeld.
III.
De verwerping van liet Toeval en de verwerping
van het Doel.

Zoo dan in het Naturalisme de wet der uitwendige veroorzaking univerzeele geldigheid verkrijgt ; en het bestaan en de
werkingen der dingen worden geacht deel te nemen in een
oorzakelijke ketening van het wereldverloop is daarmede een
strijd geopend tegen anti-kauzale beginselen. Zoo eenig beginsel andere strekking had dan den oorzakelijken band bevestigen kwam het immers op tegenredelijke wijze den wereldloop
storen. Twee zoodanige beginselen, die met de wet der
uitwendige veroorzaking niet stroken, worden nu voorwerp voor
Spinoza's polemiek : het Toeval en het Doel. In later dagen
zou Spinoza met name het Wonder als type van niet-uitwendig-oorzakelijk voorval bestreden hebben. Voor het bizonder
geval der menschlijke handelingen wordt de leer der Wilsvrijheid als oorzaak—brekend verworpen.
Toevallig noemen wij een zaak, zegt Spinoza, wanneer zij
ons noch als noodzakelijk, noch als onmogelijk voorkomt.
Maar hetgeen noch noodzakelijk noch onmogelijk is bestaat
niet, want al wat bestaat ligt in de orde der oorzaken en
moet dus noodzakelijk bestaan volgens deze orde ; en al wat
niet bestaat ligt buiten de orde der oorzaken en kan dus
onmogelijk bestaan. Het toevallige is dus geen bestaande
werkelijkheid maar een verzinsel van den mensGh, en dit
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verzinsel berust op zijn gebrekkige kennis ; het toevallige
bestaat in een onjuiste subjektieve waardeering. 1) Er is niet
eenig bepaald verschijnsel dat niet zou zijn gevolg van een
ander verschijnsel of van een reeks van voorafgaande andere
verschijnselen ; er doet zich geen Sj5ontaneiteit voor te midden
van het natuurverloop.
De erkenning van het Toeval beteekent dat men te midden
van het ordelijk wereldverloop een X aanneemt, dat - uit deze
orde niet verklaarbaar is. Toeval is een onwijsgeerige naam
voor een zaak die alle wijsgeerige overweging waard is : toevallig is niet anders dan onberekenbaar; ook het populaire
gebruik van het woord heeft geen andere beteekenis dan
deze, al moge de onnadenkende mensch ook meenen dat
deze onberekenbaarheid een algeheele onafhankelijkheid insluit, zoodat toevallig datgene was wat noch door eenige
wereldorde, noch door eenige Voorzienigheid was beschikt.
De naturalist noemt Toeval al wat onberekenbaar is volgens de
uitwendig oorzakeljke orde van het wereldverloop. Al wat
daartegenover als vrijheid komt te gelden verwerpt hij met
het toeval als malle verzinsels. Nochtans : de vrijheid is niet
ordeloosheid, maar is het bestaan eener 'andere orde dan de
oorzakelijke ; maar in de overweging van het naturalisme
moesten de momenten van deze andere orde, als onaf hankelijk van de oorzakelijke orde, toevallig genaamd worden.
Wie een andere orde dan de oorzakelijke konkatenatie der
dingen erkent, moet tegen den naturalist de erkenning van
hetgeen hij Toeval noemt volhouden. En zoo moet ook
Spinoza's ethische filozofie tegen zijn naturalisme de ontkenning van het »Toeval" bestrijden. Zelfs het pantheïsme komt
met een andere dan de oorzakelijke orde der verschijnselen voor den dag ; en ook deze zou uit het naturalistisch
oogpunt als toeval kunnen verworpen worden 2). » Een zaak

i) P. I. pr. 33 Schol. I; pr. 29 In rerum natura nullum datur contingens.
2) Nochtans voegt Spinoza de pantheïstische en de naturalistische verwerping

des Toevals in dezelfde uitspraak te zamen, zoodat er geen gelegenheid voor de
éene blijft om tegen de andere te gelden, waartoe logisch recht bestaat — maar
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wordt uit geen ander oogpunt toevallig genaamd dan uit een
gebrek van onze kennis" : de eenzijdige erf gebrekkige kennis
van den naturàlistischen mensch doet hem als toevallig karakterizeeren en verwerpen, wat uit hooger oogpunt in te schooner
orde zich toonen zou. Maar afgezien van deze betrekkelijke
toevals-erkenning, die ook in der waarheid een tóevals-ontkenning beteekent (maar op hooger dan naturalistisch plan)
is ook nog een Toeval denkbaar als een absolute ordeloosheid, of chaotische rest beneden de wereldorde, en die in de
wereldorde haar openbaring heeft en aldaar als Noodlot ondervonden wordt : hetzij een noodlot theo-logisch te midden van
het Godsregiment, hetzij anthropologisch in den aanleg der
menschelijke natuur. Deze gedachte hier voort te spinnen
leidde ons te ver: genoeg reden althans om eenige kommentaar te voegen bij de verwerping des Toevals zoo hiermede
de afwijzing van het Onveroorzaakte is bedoeld.
Om nevens de afwijzing van het Toeval de verwerping
der Doelleer bij Spinoza te karakterizeeren past een wijdloopiger overweging : Spinoza's leer der oorzakelijkheid kan de
dwingende veronderstelling der moderne natuurwetenschap zijn
omdat daaraan niet eenige bepaling van het hoe des geschiedens is toegevoegd. Ware de ervaring bron geweest voor
deze leer dan zou een materieele of inhoudelijke bepaling
gewonnen zijn aangaande den hoedanigen aard van het kauzale
wereldverloop, gelijk, bijvoorbeeld de evolutieleer zoodanige
bepaling geeft. Spinoza's naturalisme is een winst van apriorisch inzicht ; en zoodanig inzicht geeft voor het wereldverloop niet meer dan een vorm, waarin elke verklarings-theorie
zich voegen moet ; immers het bevat slechts den eisch dat
elke verklarende theorie een bepaling van oorzakelijk verband
zij : maar het apriorische inzicht geeft geen afbeeldende theorie
van het wereldverloop, evenmin als op een wiskunstige lijn
de verhouding der beide toeval-uitsluitende orden is hem niet klaar geworden.
Res cuius essentiam contradictionem involvere ignoramus, vel... de (cuius)
existentia nihil certo affirmare possumus, propterea quod ordo causarum nos latet.
eandem contingentem vocamus, 1. c.
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de drie afmetingen der wereldvolheid tot een beeld kunnen
geprojekteerd worden, gelijk op het platvlak. Te weten
dát de eene gebeurtenis de andere na zich sleept, en de
andere een eerste veronderstelt geeft nog geen wereldbeeld;
maar wanneer de gebeurtenissen zich schikken tot een
zekere figuur, en deze in de kauzale wet bevat is, heeft men
een wereldbeeld voor zich ; gelijk het wetenschappelijk streven
beoogt.
•
Nu heeft Spinoza in dit verband zijner wijsbegeerte uitdrukkelijk de mogelijkheid van zoodanig wereldbeeld voorkomen, doordat hij alle vermenging van idee en objektieve
werkelijkheid in een andere zijner hoofdstellingen heeft geloochend : »de waarneembare verschijnselen, wijzigingen zijnde
van een attribuut Gods, hebben God tot oorzaak slechts
voor zoover hij onder hetzelfde attribuut beschouwd wordt,
waarvan zij wijzigingen zijn, en niet voor zoover hij onder
een ander attribuut beschouwd wordt" 1). Afgezien van hetgeen hierin geleerd wordt over God als oorzaak, waarover
later, beteekent deze stelling, dat in de reeks van stoffelijke
verschijnselen geen element voorkomt uit de reeks der geestelijke verschijnselen, evenmin als omgekeerd ; want het attribuut der uitgebreidheid of stoffelijkheid treedt niet in eenig
kauzaal verband met het attribuut der cogitatie of der geestelijke dingen. Daaruit volgt ook, leert Spinoza verder, dat
het bestaan van al wat niet van geestelijken aard is, zoo het
volgt uit Gods natuur, niet volgt uit een Goddelijke voorkennis of voorzienigheid noch Godsgedachte : in het objekíieve

wereldverloop is geen denkbeeld belichaamd.

2)

Het objektief geschieden is idee-loos. Maar zoo het ideeloos is kan er eigenlijk niets anders van gezegd worden dan
dat het is; niet hoe het is ; want alle hoedanigheidsbepaling
van de toedracht der wereld is een toevoeging van idee, en
1) Eth. P. II. pr. 6.
2) 1. c. Coroll. Hinc sequitur, quod esse formale rerum quae modi non sunt
cogitandi, non sequitur ideo ex divina natura, quia res prius cognovit ; en Pr. 7
Schol. quatenus (res) ut modi extensionis considerantur, ordo etiam totius naturae
per solum extensionis attributum explicari debet.

154

DE WERELD-LEER IN SPINOZA'S ETHICA.

is een manier van waardeering van het objektieve. Deze
waardeering behoeft niet een religieuse of ethische of aesthetische waardecring te zijn, maar kan een logische wezen.
Bijvoorbeeld zoo het kauzaal verloop opgevat wordt als
evolutie, wordt het bepaald als van enkelvoudiger tot ingewikkelder sam.enstelsels opklimmend, van homogeen tot heterogeen,
van minder tot meer; maar zoodanige bepaling is zeker een
waardeeringswijze ; meer en minder zijn vergelijkingsbegrippen
en geen zuiver vertegenwoordigers van objektief gedachte toestanden ; meer en minder bestaan slechts in een voorkeur van
den menschelijken geest, die verschillende toestanden onderling vergelijkt en met logischen maatstaf het éene boven het
andere rekent. De evolutieleer voegt een idee toe aan de
objektiveerende verklaring dat het wereldverloop is, een idee
leerend hoe het is. Zulks geschiedt niet in het Spinozistisch
naturalisme. Maar, hoezeer ook een kategorie onzer subjektiviteit, zoo is het louter formeele oorzaakbegrip een volkomen
ideelooze vorm van wereld-opvatting en aan alle waardeering
gespeend. De wereld-toedracht opgevat met de inhoudlooze
verstandskategorie der oorzakelijkheid ; zoo is ook van het
naturalisme de uiterste konsekwentie ; en het is wel merkwaardig dat Spinoza, de grondlegger, aanstonds de uiterste
konsekwentie heeft gewild.
Maar nu ook maakt de inhoudlooze kauzaliteit, tot wet
verheven, de wereld tot een machine waarin niets wordt
voortgebracht; en die niet middel is tot de bewerking van
eenig doel, en evenmin een doel heeft in hare eigen werkzaamheid, maar die geacht wordt als het eenige en zonder
hoedanigheid Bestaande, en waarvan wij alles gezegd hebben
zoo wij zeggen dat het is. Dit is de zuiverst objektief-mechanische wereldieer en het uiterste determinisme der uitwendige
noodzakelijkheid, volgens welke verschijnsel op verschijnsel
volgt in een niet anders mogelijke doch door geen innerlijk
beginsel gedwongen volgreeks. Dit mechanisch determinisme
brengt vanzelf meê de verwerping van de teleologie.
Immers : het is gekenmerkt door de afwezigheid van idee,
d. i. van elke soort van psychischen i. c. representatieven faktor,
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terwijl de teleologie of doelleer juist de erkenning van zoodanigen faktor als bestanddeel van het natuurgeschieden
beteekent. Moet men een idee-matigen faktor in het wereldverloop gemengd achten, dan is de doelleer gewaarborgd.
Immers, waarom rekent men een organisme een produkt
van doelwerking te zijn ? omdat aldaar een ideëele voorteekening moet aanwezig geacht volgens welke de deelgin
waaruit het organisme bestaat, hunne onderlinge verhoudingen bewaren bij zelfstandige werking, en niettegenstaande
elks eigen karakter in de voortgaande stofwisseling toch
samenwerken tot bewaren van een kollektieve éénheid,
ja, tot al vastere vestiging van zoodanige eenheid ; de
blinde werking der stoffelijke krachten heeft niets waarom
zij in den band der eenheid zoude blijven, tenzij er te voren
een niet uit de mechanische inrichting te verklaren beginsel
aanwezig zij, waarin de kompleete vorm van 't organisme nog
voor dat hij voltooid is, dus : ideëel, tegenwoordig is 1). Het
doel-matige in de natuur bestaat in de aanwezigheid van idee:
is de idee aanwezig dan is zij beheerschend en gaan de natuurverrichtingen als door haar geleid en niet blootelijk als kauzaal-mechanische opvolgingen van objektieve toestanden, maar
de kauzale opvolging geschiedt onder toezicht van de idee.
De inrichting wordt dan een onbewuste streving om de idee
te verwerkelijken.
Deze immanente doel-leer (leer van het in de natuur-verrichting zelve gedragen en niet van buitenaf opgelegde doel
zoo anders dan de baatzuchtige teleologie der Wolffsche
school)
kan slechts door het Spinozistisch naturalisme ontgaan, dat ten eenenmale de inmenging van de ideëele reeks,
in de reeks der objektieve gebeurtenissen der stoffelijke wereld
loochent.
Maar de strijd in de Ethica tegen de doelleer ondernomen
is van geringe wijsgeerige beteekenis en tegen een zwakken
vijand; want niet het begrip van immanent doel doch de
i) Verg. G. J. P. J. Bolland, Voorzienigheid en Natuurwet. Batavia '87, bl. 37.
Idem. Het wereldraadsel, Leiden '96, bl. 115 vvg.
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populaire doelleer wordt bekampt. In dit opzicht bergt Leibnitz
de kiem van wijsgeeriger en toekomstrijker gedachten dan
Spinoza. »De menschen meenen dat alle zaken der natuur
gelijk zij zelve werken voor doeleinden ; en nemen als zeker
aan dat God alles op een zeker doeleinde richt ; want ze
zeggen dat God alles gemaakt heeft om den mensch en den
mensch om hem te vereeren" i). Spinoza bestrijdt dit »vooroordeel" door zijn afkomst te ontdekken ; het komt immers
vanwege een toepassing van het menschlijke op de natuur
en op een algemeene uitbreiding van dit beginsel: de menschen doen alles om doeleinden, en weten ze nu van eenig
ding der natuur de ware oorzaak niet, dan zoeken ze welk
doel hen tot overeenkomstige dingen (handelingen) drijft en
nemen daarin zijn oorzaak aan ; en daar ze dan ook niet
weinige dingen vinden welke middelen zijn tot hun nut, bijv.
de oogen om te zien, zoo meenen zij dat alles van de natuur
wel middel zal zijn tot nutsdoeleinden den mensch ten bate;
bijv. de zon om te verlichten en de zee om visschen te geven.
Maar de natuur heeft zich niet eenig doel gevestigd en alle
doel-oorzaken zijn slechts menschelijke inbeeldingen 2). De
strijd blijft op het niveau der Wolffsche teleologie, doch niet
tegengestelde strekking.
Toeval en Doel
zij zijn volgens Spinoza's naturalisme
(gelijk op andere wijze voor zijn pantheïsme) de twee groote
uooroordeelen, waarmee^ de menschen in hun waan het maaksel
der natuur misduiden.
-

IV.
De geest, in parallelie met de orde der stoffelijke
verschijnselen naar de wet der oorzakelijkheid levend,
heeft geen eigen wezen : naturalistische geest-leer.

In overeenstemming met deze natuurleer wordt ook het
leven des geestes als een vervolg van verschijnselen opgevat.
i) P. I, Appendix.
1. c. Naturam finem nullam sibi praefixum habere, et omnes causas finales
nihil nisi humana esse figmenta.
2)
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Afgezien van latere ethische filosofie en pantheistische wereldopvatting geeft Spinoza in het tweede Deel der Ethica een
leer van den geest die eveneens het beginsel der univerzeele
kauzaliteit tot gelding brengt.
De grondgedachte dezer geest-leer luidt: »De orde en
het verband der geestelijke verschijnselen (ideae) is hetzelfde
als de orde en het verband der stoffelijke verschijnselen"
(res) i) Lichamelijkheid of stof, en geest zijn niet twee werkelijkheden, maar ééne werkelijkheid ; en al moge de aanblik
van beider uiterlijke verschijning ook anders wezen, zij zijn
wezenlijk gelijk. Deze uiting geldt niet slechts in Spinoza's
pantheisme, waar de ééne Substantie als wezen zoowel der
stoffelijke als ook der geestelijke toestanden wordt aangemerkt en dus wezenlijk stof en geest hetzelfde (idem) zijn;
maar zij geldt ook in Spinoza's naturalisme, dat beide aan
elkaar gelijk (idem) acht ; erkent de naturalist geen anderen
oorsprong van het stoffelijk geschieden dan volgens de wet
der oorzakelijkheid : dit geldt niet minder voor den geest:
»van een afzonderlijk geestelijk verschijnsel is een ander
geestelijk verschijnsel de oorzaak, en wel voorzoover dit
andere door weer een ander is aangedaan, en zoo tot in
eindeloosheid" 2).
Deze gelijkvormigheid van geestelijk en stoffelijk geschieden
kan Spinoza volhouden omdat hij elk geestelijk verschijnsel
een »idea" acht ; van een tweeheid der inrichting van de
ziel, tusschen representatieve faktoren (voorstelling, begrip,
oordeel) en emotioneele faktoren (gevoelingen) wil hij niet
weten ; al mogen de gevoelsbewegingen ook niet hetzelfde
zijn als de voorstellingen waarin ze ontstaan, al mag bijv.
liet liefdegevoel ook niet hetzelfde wezen als de voorstelling van de geliefde, toch is het gevoelen een zijns-wijs
van dezelfde cogitatieve werkelijkheid, waarvan ook, de voor1

i) P. II pr. 7 ; P. V. pr. 1.
P. II pr. 9. Unius singularis ideae alia idea est causa, et huitis etiam
quaterius alia affecta est et sic in infinitum. pr. 7. Schol. esse formale ideae circuli
non nisi per alium cogitandi modurn tanquain causam proxirnam, et ille iterum,
per alium, sic in infinitum potest perci1)i.
2)
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stelling een manier van zijn is ; de voorstelling is een manier
van denken en het gevoel is ook een manier van denken,
hoewel een andere manier ; en de gevoels-manier van denken
is afhankelijk van de voorstellings-manier van denken : het
voorstellen is de puurste verschijning van den geest naar
zijnen aard i).
Wanneer aldus de kenmerkelijke subjektiviteit van het
gevoelsleven wordt buiten rekening gelaten en alleen de
voorstelling geacht, wordt deze meteen overgegeven aan de
stoffelijke werkelijkheid die voorgesteld wordt. Want er is
geen mogelijkheid meer om het voorstellingsleven te beschouwen als uiting der gevoels-bewustheid en als symbolizeering
of verbeelding van dit innerlijke en dezer subjektieve werkelijkheid. De beteekenis der voorstelling is gelijk wij weten
tweeërlei ; vooreerst ligt zij aan de zijde der subjektiviteit als
uiting van onzen innerlijken mensch, ten tweede aan de zijde
der objektiviteit als vertegenwoordigster der buitenwereld.
Spinoza neemt de eerste beteekenis weg en er blijft niet
anders over dan de voorstellingen te nemen als teekenen
van de objektieve werkelijkheid der stoffelijke dingen.
Maar losgemaakt van de gevoelsbewustheid, worden de
voorstellingen ook losgemaakt van het subjekt ; een gedachte,
denkbeeld, begrip, voorstellingsbeeld enz. wordt dan niet door
iemand gedacht, verbeeld, ingezien, voorgesteld ; er is geen
ziels-organisme dat na ontvangst van indrukken deze geestelijke grootheden voortbrengt ; er is geen subjektiviteit, en de
»ideae" bestaan slechts naar de zijde der objektiviteit : de
voorstelling van den boom bestaat niet als bezit van den
mensch maar bestaat als geestelijke parallel van den boom zelf.
Wordt de voorstelling losgemaakt van het subjekt en verbonden aan het objekt, dan is er geen objekt of het heeft
een voorstelling aan zich, niet slechts in de organische maar
evengoed in de anorganische wereld ; overal waar de stof is
is de geest ; er is geen lichaamsfeit of het heeft zijn geestelijk
i) P. II ax III modi
affectus animi insigniuntur.

co; itan di ut atnor, cupiditas, vel giuicumque nomine
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spiegelbeeld ; geen lichamelijke verschijning zonder geestelijke
keerzijde ; aan elk voorwerp beantwoordt de voorstelling die
het voorwerp ten inhoud geeft. Nevens den in de zichtbare
natuur bestaanden cirkel bestaat de voorstelling van den cirkel
als zijn parallel-nummer, onafhankelijk van eenige menschelijke
ziel, die daar als een eigen psychisch organisme, leven zou. i)
I. é. w. gelijk er bestaat een oneindige veelheid van stoffelijke verschijnselen, zoo bestaat er ook een oneindige veelheid
van geestelijke verschijnselen, beide in onderlinge evenwijdigheid van geschiedreeksen : de kauzaliteit is evengoed univerzeele wet der geestelijke dingen als der stoffelijke, en door
niets onderbroken.
Ook bij het geestelijk geschieden is dus niets dat aan een
organisme herinnert, maar alle werking is mechanisch ; geen
geschieden van binnen naar buiten, van het centrum naar de
periferie, er is geen onderscheid van innerlijk en uiterlijk,
geen voortbrengen der gedachten ; maar alleenlijk opvolging
der verschijnselen op dezelfde wijze als bij de gebeurtenissen
der objektieve natuur. Daarom is ook bij de leer des
geestes alle doel-begrip afwezig ; want geen idea volgt nit een
idea, maar het eene volgt alleenlijk na het andere.
Eensdeels wordt de natuur vergeestelijkt door deze alomtegenwoordigheid der » idea", maar daar de waarde des geestes
bepaald wordt naar de objektieve natuur is aan den geest het
geestelijke ontnomen ; het geestelijk verschijnsel is er zonder
de subjektiviteit. De geestelijke dingen hebben hun zijn als
een »opgevat worden" (percipi pr. 7 Schol.) maar er is geen
subjekt dat ze opvat ; opgevat worden beteekent niets meer
dan bestaan als geobjektiveerd geestelijk verschijnsel. Wij
kunnen deze naturalistische leer des geestes, welke evenzeer
door helderheid als volledigheid in haar soort uitmunt, samen
vatten met de afdoende verklaring : de geest heeft geen ez^ en
wezen ; ja er is in waarheid geen geest, want er is geen subjektiviteit.
.

i) Pr. 7. Schol. circulus in natura existens et idea circuli existentis. 13. Schol.
. , reliqua individua ... quae omnia quamvis diversis gradibus, animata tamen sant.
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V.
De menschelijke geest als bestaande in kennis van
het lichaam.

Van deze algemeene bepalingen uit ontwerpt Spinoza zijn
theorie van den menschelijken geest, en er moet nog wel een
en ander opgehelderd worden zal ons de beschreven leer des
geestes zeer aannemelijk worden 1 Ook bij de bespreking van
den menschelijken geest in het tweede Deel der Ethica blijft
de eigenaardige subjektiviteit van de gevoelsbewustheid buiten
rekening ; en hoe merkwaardig ook de natuurleer der affektieve
bewegingen in het derde Deel zijn moge tot kennis van het
schematisme der aandoeningen : een begrip van de emotioneele
natuur des geestes wordt daarin niet gewonnen. Wij moeten
dus om Spinoza's leer uit te leggen, ons beperken tot de
representatieve helft van het geestelijk leven, en deze helft
voor het geheel houden.
Bij de ontkenning van een subjekt als achtergrond der
geestelijke verschijnselen ligt het voor de hand de direkte
parallelie der stoffelijke verschijnselen met hunne respektievelijke »ideae" ( de schikking van het inwendige naar het
uitwendige —) als alleen geldige wet voor het geestelijke leven
aan te nemen, en alle direkte onderlinge betrekking tusschen
de verschijnselen van een zieleleven te loochenen. De orde
en opvolging der geestelijke verschijnselen zou dan toch in
haar karakter van noodzakelijk natuurverloop gehandhaafd
blijven óm de parallelie met het lichamelijke geschieden.
Alleenlijk zou het oorzakelijk verland der geestelijke feiten
niet meer dan een schijn zijn ; maar schijn of niet schijn, het
zou de werkelijke toedracht niet veranderen. En bij de stelling
»dat de orde en het verband der ideae in den grond
één-en-hetzelfde is als de orde en het verband der stoffelijke
dingen" is ook bezwaarlijk eenige onderlinge verbinding
van geestelijke elementen tot een eigen geestelijken aanleg
denkbaar : de direkte parallelie met het stoffelijk geschieden,
dat zijne beweging voortzet, laat aan den geest geen gelegenheid om tot een eigen inrichting te komen of om zijne
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voorstellingsverbindingen vast te zetten tot meer of minder
zichzelf gelijkblijvende potenties : het stoffelijke geschieden
heeft de overhand : het geestelijke moet volgen en heeft den
tijd niet om zich vrij te maken of een eigen bestaan te verschaffen : de prioriteit van de stof in de oogenschijnlijke gelijkwaardigheid der twee reeksen (volgens genoemde stelling)
is van beslissing voor de toedracht des geestes en maakt
alle kontinuiteit van het geestelijke leven onmogelijk.
Het zou in deze denkwijze passen dat de geest die aan
eenig voorwerp denkt, de voorstelling van dat voorwerp zelve
ware : wanneer mijn geest dacht aan den boom, ware ik boomvoorstelling ; en wranneer ik daarna dacht aan de zon, ware
ik de voorstelling, die in de reeks van geestelijke feiten het
parallele nummer was van 't geen in de reeks van stoffelijke
feiten de zon zelf is. En dacht op hetzelfde oogenblik een
andere mensch ook aan de zon, dan ware ook hij zon-voorstelling en ik en hij één en hetzelfde. Wanneer wij bedenken
dat Spinoza nevens de dingen »in de natuur bestaande" een
idea van datzelfde ding als bestaande erkent i) en dat er
geen geest bestaat dan in direkte parallelie met de stoffelijke
dingen, en buiten deze parallelie geen eigen kontinuiteit des
geestes m. a. w. dat elke geest uitéénvalt in voorstellingsmomenten : dan scheen zoodanige ident-verklaring van den
geest met zijn momentaan voorstellings-objekt (i. c. den voorgestelden boom, de zon) niet meer dan waarschijnlijk.
Doch hiertegen komt onze ervaring en eenvoudige bewustheid alras in tegenspraak. De kontinuiteit des geestes, volgens
welke wij op verschillende oogenblikken en bij verschil van
toestanden toch dezelfde zijn is voor ons natuurlijk verstand
onloochenbaar. En Spinoza is dus genoodigd een zoodanige
wending te brengen in zijn stelling van de parallelie der
beide geschiedreeksen, dat er voor de kontinuiteit des geestes
plaats komt. Hij volgt deze noodiging op door de direkte
parallelie tusschen de ideae en hunne objekten zoo in zijne
theorie te wijzigen dat zij een indirekte wordt, en (wat den
i) Bijv. nevens den circulus in natura existens, een idea circuli. II 7. schol.
II
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mensch betreft) bemiddeld door het menschelijk lichaam.
Wanneer ik nu aan de zon denk, ben ik niet zon-voorstelling,
maar voorstelling van het menschelijk lichaam in zijn opzicht
van door de zon geafficeerd te zijn. De kontinuiteit des geestes
kan bij deze gewijzigde theorie gehandhaafd blijven voor zoover
de kontinuiteit des lichaams bestaat.
Het lichaam, leert de Ethica, is een samengesteld geheel
en het bevat velerlei toestanden door aanraking met andere
lichamen te weeg gebracht ; en de menschelijke geest, voorstelling zijnde van het menschelijke lichaam 1), bevat de
voorstellingen van de lichamen die met het menschelijk lichaam
in aanraking komen 2). De menschelijke geest is een samengestelde voorstelling van het samengestelde menschelijke
lichaam. Hij is een ophooping van denkingen zonder innerlijke éénheid noch innerlijken grond, maar in hetzelfde onderlinge verband als de objekten dier denkingen een verband
hebben in het lichaam. 3)
De menschelijke geest, die dus bestaat in de aktualiteit
der geestelijke werking, immers in de funktie van het voorstellen en zonder substraat welk inzicht in onzen tijd door
W. Wundt is uitgewerkt 4) de menschelijke geest bestaat
dus volgens Spinoza's naturalisme in de zinnelijke waarneming
en de daaruit gevolgde kennis : de geest is zinneljke waarneming.
En de geest is voortreffelijker naarmate het lichamelijk
zintuig geschikter is tot opname veler indrukken. 5)
i) P. II pr. i i datgene waarin werkelijk de menschelijke geest bestaat, is niet
anders dan de voorstelling van een afzonderlijk en feitelijk bestaande zaak ; pr. 13.
het voorwerp der voorstelling die den menschelijken geest uttmaakt is het
lichaam en niets anders.
2) Pr. 12 indien de voorstelling die den menschelijken geest uitmaakt, tot
voorwerp heeft het lichaam, dan kan er in het lichaam niets gebeuren, of het
wordt in den geest ondervonden (nl. of er van ontstaat in den geest een voorstelling.)
3) Pr. 15 » de voorstelling welke het werkelijke zijn des menschelijken geestes
uitmaakt is niet een enkelvoudige maar uit vele voorstellingen samengesteld" 't
geen in de bijbehoorende Demonstratio bewezen wordt op grond van het uit
zeer vele enkeldingen samengestelde karakter des lichaams.
4) Zie Tweem. Tijdschr. Nov. '96 mijn artikel »de geest, zijn wezen en zijn
werking."
5) Pr. iq..
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Geen lichaam is in zichzelf volkomen, maar het is behoeftig aan zeer vele andere, i) met welke het in zintuigelijke
aanraking verkeert (Sp : door welke het geafficeerd wordt) ;
elke zoodanige aanraking geeft een bepaalden toestand in het
bedoelde lichaam ; welke toestand zoowel de natuur van het
aangeraakte als van het aanrakende lichaam bevat. Wanneer
van eenig voorwerp de lichtgolvingen het netvlies bereiken,
dan wordt hierop een indruk gewerkt, die zoowel een indruk
vn het voorwerp als óp het netvlies is. De geest dan die
in voorstelling van de lichaamstoestanden bestaat en mét
deze verandert, wordt bij den indruk op het netvlies aanstonds met een voorstelling daarvan vermeerderd, en stelt nu,
behalve het lichaam ook het voorwerp voor, welks lichtgolvingen op het netvlies werkten 2). Wel is waar is deze
voorstelling niet een zuiver beeld van het aanrakende voorwerp, en bezit eigenschappen van het aangeraakte lichaam
met de eigenschappen van het voorwerp vermengd, 3) maar
toch vermag de menschelijke geest aldus vele voorwerpen
tegelijk met en op dezelfde wijze als het eigen lichaam te
kennen. 4)
Maar men behoort wel te bedenken dat deze kennis niet
is een volledig weten van het samenstel der lichamen, noch
van het eigene 5) noch van de andere lichamen 6) en bevat
geen zekerheid aangaande den duur van eigen 7) noch van
anderer lichaamsbestaan 8) ; maar zij is een weten van het
eigen lichaam door middel van de aanraking der andere g),
i) Pr. 13 postulata I, III, IV, VI.
2) Pr. i6 Idea (nl. van het lichaam als door ander lichaam geafficeerd) involvere
debet naturam corporis humani et simul naturam corporis externi.
3) Pr. i6 Cor. II ideae, quas corporum externorum habemus, magis nostri
corporis constitutionem quam corporum externorum naturam indicant.
4) Pr. t6 cor. I.
5) Pr. 24 mens humana partium corpus humanum componentium adaequatant
cognitionem non involvit, pr. 27.
6) Pr. 25.
7) Pr. 30.
S) Pr. 31.
9) Pr. 19 mens humana ipsum humarium corpus non cognoscit nec ipsum existere
scit, nisi per ideas affectionum, quibus corpus afficitur.
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en van de andere door middel van de aanraking in het eigene
lichaam. i). Deze kennis bestaat dus in een weten van de
aanrakingsmomenten, en dit weten is overeenkomstig de
onregelmatige veelheid van de aanrakingen (zintuigelijke
gewaarwordingen) noch helder, noch wel onderscheiden,
maar verward. De menschelijke geest heeft evenmin van
zichzelf als van zijn lichaam en van de andere lichamen een
adaequate maar wel een verwarde en fragmentarische kennis,
en hij kan ook niet anders zoolang hij uit het wisselvallig
verloop der dingen bepaald wordt tot een toevallige wetenschap 2). Imaginatie is deze kennis te noemen, dat is een
kennis door de zinnen verkregen en die de dingen opvat
niet in samenhang, maar in hun afzonderlijke verschijningen,
een kennis uit de ervaring, niet door 't verstand bewerkt
(ex experientia vaga) ; men kan haar ook »meening" noemen
voor zoover zij bestaat in herinnering van uit verband genomen voorstellingsverbindingen 3).
-

Wij vragen of de geest, een voorstellingskomplex zijnde,
parallel aan de stof komplex ooit betere dan deze toevallige
wetenschap bezitten kan. Wij willen nu maar afzien van het
bezwaar dat de voorstellingen van voorwerpen die het lichamelijk zintuig, bijv. het oog, geafficeerd hebben, nimmer
voorstellingsbeelden kunnen zijn omdat het voorwerp, bijv.
een boom, geen »beeld" werpt op het netvlies, maar een
indrukskomplex, die na voortgezet te zijn tot de hersenen
eerst door zelfstandige werking der bewustheid tot »beeld"
wordt omgezet. Maar Spinoza erkent deze zelfstandige werking niet. Maar hoe kan zonder deze zelfstandige werking
en zonder den eigen aanleg des geestes ooit het verwarde
samenstel der zinnelijke indrukken verwerkt worden tot een
systematische, in haar soort volledige of adaequate, weteni) Pr. 26 mens humana nullum corpus externum ut actu existens percipit, nisi
per ideas affectionum sui corporis.
2) Pr. 28, 29 Cor.; en Schol, quoties et rerum fortuito occursu determinatur ad
hoc vel illud contemplandum. Pr. 41. Cognitio primi generis unica est falsitatis causa.
3) II pr. 40. Schol. 2.
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schappelijke of wijsgeerige kennis ? of zelfs : hoe kan ooit uit
de veelheid van gewaarwordingen, die de geestelijke gevolgen
zijn na de indrukken van de buitenwereld op het zintuigelijk
toestel teweeg gebracht, hoe kan ooit uit deze één geordend
voorstellingsbeeld ontstaan zonder eigen aanleg des geestes?
Op deze vraag geeft de Ethica geen antwoord ; want als later
de ratio als orgaan der redekennis wordt ingevoerd, blijft het
verband tusschen deze en den alleen-zinnelijken aanleg des
geestes (volgens het naturalisme) onverklaard. Wel is het
begrijpelijk dat de herinnering binnen het zinnelijk bereik
kan getrokken worden immers : indien het menschelijk lichaam
door een voorwerp is geafficeerd, blijft de voorstelling van
dat voorwerp bestaan totdat het lichaam geafficeerd wordt
op een wijze die de aanwezigheid van dat voorwerp uitsluit i) ;
er is een nablijven van de voorstelling ; en de nagebleven
voorstellingen blijven in dezelfde orde en verband als waarin
het lichaam werd geafficeerd 2). I)e kontinuiteit des lichaams
zegt hier genoeg. Ook behoeft de zinnelijke kennis niet beperkt te zijn tot den indruk van het bestaande oogenblik.
Maar om uit deze verwarde veelheid van indrukken een
geordend geheel op te bouwen, daartoe is noodig een andere
organisatie of wet des geestes dan de wet der parallelie,
volgens welke de orde des geestes één en hetzelfde is ats
der stoffelijke verschijnselen 3). Daartoe heeft de geest een
eigen struktuur en aanleg, een eiben wezen, noodig.
-

VI.
Het einde van het naturalisme.

Wij zijn met deze uiteenzetting der zintuiglijke kennis
gekomen tot de grens van Spinoza's naturalisme. Spinoza
overschrijdt deze grens aanstonds, maar schijnt niet te bemerken dat hij volgens zijne praemissen niet verder kon gaan.
i) Pr, 17, en Coroll.
2) Pr. 18 Schol.
3) Pr. 7 ordo et connectio idearum etc.
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Wanneer om den wille der ervaarbare en onloochenbare werkelijkheid nevens de »idea corporis" in welke naar zijn leer
de geest bestaat, ook nog een »idea ideae" wordt aangenomen, dat is een voorstelling van de voorstelling des lichaams,
eene zelfbewustheid des geestes i) dan is deze aanname
in tegenspraak met de eerste definitie volgens welke de
geestelijke verschijnselen in onmiddellijke parallelie met de
lichaamsverschijnselen bestaan. Als het kenmerk der ideae
is dat zij het lichaam tot voorstellingsinhoud hebben, dan
kunnen er bezwaarlijk ideae bestaan die ten inhoud hebben
den geest zelf; maar in zoodanige koncessie blijkt te meer
i) P. II. pr. 20 -23. Met de erkenning der zelfbewustheid wordt de hoofdgedachte van de grondzakelijke eenheid der twee attributen cogitatie en extensie,
opgeheven.
Kuno Fi lscher (o. c. Erster Bnd. Zwte. Th. S. 463-470) houdt tegen Erdmann
vol dat deze leer der idea ideae in het Spinozisme past, maar heeft ook niet op
heldere wijze de verschillende lijnen van de Ethica uit elkaar gehouden. In
de ethische filosofie past deze leer der zelf bewustheid des geestes ontegenzeggelijk ; maar zij staat beschreven in het Tweede Deel, midden tusschen de naturalistische grondstellingen ; afzonderlijk en als psychologie (niet als grondslag der
moraal) behandeld moet Spinoza haar ook wel daar inlasschen waar over het
wezen des geestes gehandeld werd, al is zij afkomstig uit een anderen gedachtekring zijner wijsbegeerte.
Ten onrechte poogt K. F scher deze leer der zelfbewustheid te verdedigen ook
in verband met de naturalistische leer des geestes als idea corporis; hij redeneert : in
idea corporis, is het laatste een inhoud-uitdrukkende genitivus (objectivus); de
geest is idea mentis; waarbij het laatste in oorsprong-uitdrukkenden genitivus
(subjectivus) bedoeld is. De geest (mens) brengt de idea' corporis voort; wat de
geest voortbrengt is zijn inhoud, dus is de idea corporis inhoud des geestes ; de
inenschelijke geest is nu zoowel de geest die idea corporis is, d i.: het lichaam tot voorstellings-inhoud heeft, als de geest (mens) die idea ideae corporis is, d. i. die deze
voorstelling zelve tot voorstellings-inhoud heeft, d. i. de menschelijke geest is zoowel
voorstelling des lichaams als zelf bewustevo orstelling zijns zelfs : »dies folgt aus der
Natur des menschlichen Geistes als der idea corporis." Neen dit volgt allerminst
aus der Natur... etc. ; dit volgt alleen uit de natuur des geestes als idea mentis
en juist was te bewijzen dat de natuur des geestes als idea mentis met het geestesbegrip als idea corporis te rijmen valt. K. Fischer doet niet anders dan het
onnaturalistische begrip des geestes in voegen en dan zeggen : ziet ge wel dat uit
het .... naturalistische begrip des geestes de zelf bewustheid volgt. Zulks gelijkt
op verstandsverduistering en zulk bewijs noemt men petito principii. Spinoza's
naturalisme leert duidelijk genoeg in II pr. 13, dat de menschelijke geest bestaat
in of uitgemaakt wordt door een idea die het lichaam voorstelt, en hiernevens is
geen plaats voor ideëelen inhóud, gelijk in zijne ethische filosofie. De parallelie
verbiedt het.
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de zwakheid van dat naturalisme dat aan den geest een eigen
zeezen ontkent.
Er is hooger kennis dan de zinlijke, een kennis niet volgens
de orde en samenschakeling der lichaams-indrukken, maar
volgens de orde van het intellekt, dat is : volgens de orde
eens geestes, die wel een eigen wezen heeft tegenover de
objektieve wereld ; een kennis, waarlijk algemeen geldig i)
de kennis van het algemeene, dat gelijkelijk in het geheel der
dingen als in de onderdeelen voorkomt, 2) en dat men leert
verstaan door de overeenkomsten, onderscheiden en tegenstrijdigheden in de dingen te begrijpen 3) en welke kennis
niet anders dan in haar soort volledig en helder kan zijn. 4)
Redekennis (ratio) heet zij of de »kennis der tweede soort"
terwijl dan de zintuigelijke onbepaalde gewaarwordingen een
»kennis van de eerste soort" bieden vol onbetrouwbaarheid. 5)
Wij zijn met deze tweeërlei kennis uit het bereik der zinnelijkheid in dat der waardeering overgekomen, dus over de
grens van het naturalisme heen. Er wordt een onderscheid
vastgesteld tusschen waarheid en dwaling 6). Er is een » ordo
intellectus" een eigen inrichting des geestes, niet overeenkomstig de orde der objektieve natuur ; er is een eigenaardige verwerking der zinnelijke indrukken tot verstandskennis ; en
Spinoza poogt niet, gelijk later Condillac, uit de inkomst der
zinnelijke gewaarwordingen de geheele som van het redelijk
denken te verklaren.
Wij kunnen derhalve . hier, waar Spinoza tot geestelijker
inzicht overgaat, de beschrijving van het naturalisme in de
Ethica eindigen ; het ware onjuist zoo men met éénzijdigen
nadruk op de rationalistische kennisleer, het pantheïsme en
.

i) Pr. i8. Schol. Concatenatio idearum quae fit secundum ordinem intellectus,
qui in omnibus hominibus idem ist.
2) Pr. 37. Id quod omnibus commune, quod aeque in parte ac in toto est.
3) Pr. 29. Schol. Convenientiae, differentiae et oppugnantiae.
4) Pr. 38. Communia ... non possunt concipi nlsi adaequate.
5) Pr. 40. Schol. II. Ex eo quod notiones communes rerumque proprietatum
ideas adaequatas habemus.Atque hunc rationem et secundi generis cognitionem vocabo.
6) Falsitas, pr. 35 ; pr. 41, cognitio primi generis unica est falsitatis causa,
secundi auteur et tertii est necassario vera.
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de ethiek der Ethica, haar naturalisme veronachtzaamde of
meelde in het pantheïsme te kunnen oplossen ; het ware ook
onjuist zoo men de naturalistische geestesleer opvatte als een
beschouwing over den toestand van den zinnelijken mensch,
het dierlijk individu dat nog slechts van indrukken der buitenwereld leeft ; ij want in waarheid heeft Spinoza gepoogd een
leer van de wereld- en geestesinrichting te ontwerpen volgens
het begrip der uitwendige oorzakelijkheid, en bizonderlijk wat
den geest betreft, volgens de idee der gelijkvormigheid van
het geestelijke geschieden met het stoffelijke. 'Het is een pogen
dat in de natuurwetenschap, en, voor den geest bizonderlijk, in de fyziologische psychologie onzer eeuw volgens
de beginselen van Spinoza is voortgezet, maar met een zeer
vergrootte hoeveelheid van waarnemingsmateriaal. Wetenschappelijk gewenscht is dit pogen zeker als methode van
natuurkundig en fyzio-psychologisch onderzoek ; maar er is nog
andere psychologische wetenschap, namelijk de induktie op
grond van innerlijke analyse, en vooral: er is een wijsgeerig
inzicht in het wezen des gestes, die zijne werkingen drijft
en waarvan geen naturalisme weet.
Als wijsgeerige zienswijs rust het hedendaagsche naturalisme op den hollen grond eener ontzachlijke negatie ; de ontkenning van een transscendenten ondergrond (Atman) der
objektieve verschijnselen. Van Spinoza's naturalisme kan dit
niet gezegd worden, daar hij in het pantheïsme zoodanigen
ondergrond aangeeft, nochtans heeft hij in zijn naturalistische
tienswijs niet een beginsel der beperking aangewezen, waaraan
het pantheïsme zich met noodzaak aansloot ; het naturalisme
der Ethica wijst in zichzelf niet op een uiteinde, dat voor
het pantheïsme plaats laat ; en deze zienswijs roept niet het
uitzicht op den »transscendenten ondergrond" te hulp. Maar
dat dezelfde denker nevens de ééne de andere zienswijs huldigt moet door den lezer ter grensbepaling van het naturalisme der Ethica aangemerkt worden zoo hij eenmaal

p.

i) Zoo doet John Caird in zijn interressant boek over Spinoza. Edinburg 1888,
209 sqq.
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inziet dat beide zienswijzen niet noodzakelijk in tegenspraak
verkeeren.
Wat aangaat den »transscendenten ondergrond" der subjeklieve of geestelijke verschijnselen : het naturalistisch gemis
daarvan kan door geen pantheïsme vergoed worden. Want
zoo dezelfde ééne substantie, die als ondergrond voor de objektieve verschijnselen geboden wordt, nu ook voor de subjektieve
moet gelden, is eigenlijk voor het geestelijk leven niet anders
gedaan dan zoodanigen ondergrond loochenen. Slechts een
innerlijke grond der geestelijke verschijnselen kan hier verwacht
worden : hetInnerlijke Wezen, dat zich in de individualiteit openbaart. Zulk innerlijk wezen komt eerst in de ethische filozofie
ter sprake en wordt door het pantheïsme geloochend, en het
naturalisme der Ethica laat daarvoor geen plaats, daar het
niet in zijne beperktheid gelden wil, maar zelfs over het wezen
des geestes zich uitspreekt i). Wij zien dus de wereldleer
der Ethica ' wat betreft de opvatting van het Leven des Geestes
een innerlijke ledigheid bevatten, die voor erkenning der geestelijke waarden : deugd, schoonheid, geluk en waarheid geen vrijheid laat. Welk gemis, zoo niet: welke loochening, alle wijsgeerige overweging over het geestelijke leven te voren afwijst.
Dezen weldra geëindigden weg der overweging is dan ook
door Spinoza verlaten. Hij had grootere dingen in zijn geest
voorradig dan op de wijze dezer beschouwing konden uitgebracht worden, en wachtte ook niet diepzinniger denkbeelden
over sommige onderwerpen van zijn naturalisme dan in dit
verband konden uitéén gezet worden.
Het is vooral het determinisme dat door Spinoza ook anders
dan als een uitwendige noodzaak der feiten-opvolging wordt
begrepen ; ter plaatse zal ons een mathematisch-pantheïstisch
en ten laatste een ethisch determinisme blijken als uit de
wijsbegeerte der Ethica. In verband daarmede heeft hij ook
denkbeelden over de vrijheid des geestes voor te dragen,
bij welke zijn naturalistische leer der onvrijheid 2) kan be1) II, 13.
2) In dit hoofdstuk niet behandeld, als behoorende in de »Ethische filozofie".
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waard blijven, slechts als zij haar eerstbedoelde algemeene
strekking kan opgeven en beschrijving wordt van een lageren
levensstaat. Het naturalisme wacht zijne beperking, dat is:
zijn weerlegging vanwege de ethische filozofie.
Maar tevoren komt het pantheïsme ter sprake, waaraan van
ouds Spinoza's stelsel zijn befaamdheid dankt ; wellicht doordat
zijn tegenstanders, theologen der orthodox-calvijnsche leer op
het punt van den »locus de Deo" op 't onverzettelijkst den maatstaf van hun vooringenomen kritiek toepasten. Het kalvinisme
immers is vooral theo-logisch en heeft de godsidee tot beginen eindpunt van zijn stelsel, terwijl het lutherisme bijv.
anthropologisch is en de leer aangaande den mensch tot
middelpunt heeft van zijn gedachtekring. Spinoza's kalvinistische
tegenstanders vielen op zijn Godsleer aan als arenden op roof
en vestigden de befaamdheid van het stelsel op dit punt,
weinig vermoedend wellicht dat deze filozofie nog andere
denkbeelden droeg dan wat zij in valsche kerkverdediging
aanmerkten als atheïsrne. Over dit Pantheïsme een volgend
hoofdstuk.

FR. VAN LEDEN OVER SOCIALE HERVORMING
DOOR

F. VAN DER GOES.

Bij de beoordeeling van het artikel van Van Eeden, in De
Gids van Februari, wensch ik te volstaan met eenige opmerkingen, punt voor punt, over de uitvoering minder dan over
de bewoording van het plan. Het plan, namelijk, is één uit
vele. Het had z66, het had anders kunnen zijn. Geen scherpzinnig en welwillend man, die zich een weinig op de hoogte houdt
van wat er in de wereld gebeurt, zal, desgevorderd, in gebreke
blijven een min of meer ingrijpenden maatregel ten behoeve
van zijne misdeelde medeburgers uit te denken. Hij zal, als
hij bovendien een schrijver is van talent, zijn stelsel voordragen op een manier, die, zoo er de misdeelden niet beter
bij varen, althans zijne lezers verheugt. Van Eeden wil niet
gezegd worden in dit geschrift alwêer met een nieuw systeem
voor den dag te komen tot verbetering der maatschappij. » Ik
geef geen systeem, en zeg niets nieuws." (Gids blz. 266).
Volkomen juist. Als zoodanig kan het een onderwerp uitmaken van een technisch debat, en daarbij is het van geen
belang of het denkbeeld nieuw is of oud. Wat wil Van
Eeden, zoo hij geen uitvinder wil zijn? »Ik wil uw gewetens
wakker houden en er aan herinneren dat het tijd wordt voor
orde en veiligheid te zorgen. Dat er een begin moet gemaakt
worden, zonder vrees, zonder benepenheid .... Ik zeg alleen
het moet, en het moet in die richting en volgens die beginselen." En weêr zegt hij : » Er zijn maatregelen voorgesteld
door Carlyle, door Fourier, door Robert Owen, door Louis
Blanc, door Mills, door Charles Booth .... maar geen der
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geopperde bezwaren heeft de beginselen, die ik hier volhoud
en die zij allen min of meer zuiver bevatten, ongeldig gemaakt. Er moet gehandeld worden, honderd mislukkingen zijn
beter dan niets-doen en geen schatten zijn verspild, die besteed worden aan pogingen tot herstel van onrecht."
Men doet derhalve den Heer van Eeden geen onrecht door
hoofdzakelijk te letten op de inkleeding. Het plan is niet
nieuw, maar de voorsteller is het. Zelf karakteriseert hij zijn
idee als een gezuiverde samenstelling van de ideeën van
anderen, Carlyle, Fourier, en hoe zij meer mogen heeten.
Hoe komt Van Eeden er toe bij hen zich aan te sluiten ? Al
die menschen met hunne verschillende en op elkander gelijkende systemen, hebben een historische beteekenis. Welke
is die van Van Eeden als sociaal reformator ? ... met den
generaal van het Heilsleger, zoo ver mij bekend, de eenige
van dit lijstje, die nog niet is overleden. De formuleering
van zijn plan moet ons in staat stellen deze vragen te beantwoorden. Ik bepaal mij tot een overzicht en volg het betoog
van den schrijver, voor zoover het zijn optreden kan geacht
worden te kenmerken.

Overgezet in de taal van het studievak dergenen, die deze
onderwerpen min of meer systematisch behandelen, behoort
het plan-Van Eeden tot de pogingen van menschenvrienden
om op kapitalistischen grondslag en met behoud van de
kapitalistische regeling, zekere gevolgen van het kapitalisme
te wijzigen, zoo mogelijk hen geheel te ondervangen. De
Heer van Eeden wenschte van »ismen" verschoond te blijven.
(blz. 255) Maar bij deze kritiek van zijn artikel zou het
inwilligen van dit verzoek mijnerzijds een noodelooze moeite
kosten en het debat onduidelijk maken. Evengoed zou ik
Dr. van Eeden kunnen uitnoodigen een voordracht te geven
over een medisch of fysiologisch onderwerp, met vermijding
van alle gebruikelijke technische woorden. Dat heeft de
sociologie althans vddr, dat hare terminologie algemeener
bekend is. De benoeming van onze kategoriën is duidelijk-
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heidshalve en kortheidshalve, en het is een onredelijke eisch
dat wij haar willekeurig zullen verzaken.
Maar, ik wil mij niet van den domme houden, langer dan
noodig is. Het verlangen van Van Eeden heeft een diepere
beteekenis en karakteriseert zijn geheele streven. Immers, de
afkeer van » Ismen" bevrijdt in de eerste plaats van de zorg,
voor welk »isme" zich te verklaren. Meer dan eenige andere
wetenschap weerspiegelt de sociologie den socialen toestand
van deze dagen : en van dien toestand is de strijd der sociale
klassen de voorname faktor. Er zijn van elkaar verschillende,
aan elkaar tegenovergestelde leeringen. Eene slechts kan de
betrekkelijk juiste zijn. Maar haar of eene andere te omhelzen
is partij kiezen in den socialen strijd. De juiste sociologische
wetenschap is de leer welke op een gegeven oogenblik in de
kennis van de produktiewijze en van de op haar gevestigde
en met haar korrespondeerende instellingen, het diepste is
doorgedrongen. Indien een klasse er belang bij heeft dat de
waarheid omtrent deze zaken verborgen blijft, zal hare sociologie geen wetenschap zijn en hoogstens een wetenschap
schijnen. Eenmaal was de liberale ekonomie deze juiste
sociologische wetenschap, thans is het op overeenkomstige
gronden de sociaaldemokratie. Zoodat nu, wie een bestaand
sociologisch systeem tot het zijne maakt, te kiezen heeft voor
of tegen de sociaaldemokratie. Dat er geene andere keuze
is, blijkt wederom uit de aarzeling van Van Eeden, die zich
voor haar geplaatst voelt. Hij en zoovele anderen, om allerlei
redenen die niet noodzakelijk verwerpelijk zijn, ontwijken de
moeielijkheid door zich te verklaren los van alle stelsels. Van
Eeden, het is waar, gaat verder dan vele anderen, door niet
onduidelijk bij deze gelegenheid zich tegen het socialisme te
verklaren. »Niets van toekomst staten, of stelsels, of »ismen."
V\Tat een verre toekomst zal brengen, kunnen wij toch niet
voorzien, enz." (blz. 25 5) Maar dit worde hem niet te zwaar
aangerekend, het is nog geen half jaar geleden dat hij in het
weekblad de Kroniek het socialisme vd6rsprak. Nemen wij
van deze beide humeuren het gemiddelde, dan komen wij tot
de neutraliteit waarin zijn Gids-artikel zich wil bewegen.
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Deze neutraliteit echter is bedriegelijk. Het is mogelijk de
namen te vermijden, het is onmogelijk te ontkomen aan de
dingen. Omdat alle maatregelen, thans te nemen, eene bepaalde werking zullen hebben waarvan gezegd of vermoed
kan worden, dat zij de belangen van de eene of van de andere klasse dienen, is het te vergeefs beproefd bij het aanbevelen van een maatregel zich te plaatsen boven beide
klassen. Het belang van de bourgeoisie is het bestendigen
van het kapitalisme, het belang van het proletariaat is het
kapitalisme ondermijnen. Theoretisch heeft men in het eene
geval het kapitalisme te prijzen, voor te stellen als vatbaar
voor groote verbeteringen, de middelen aan de hand te doen
die het zullen verjongen ; en de onbestaanbaarheid te betoogen van andere systemen. In het andere geval: het kapitalisme af te beelden als verouderd, ontaard, verderfelijk
geworden ; en de toekomst, de wenschelijkheid van de sociaaldemokratie. Nog eens : het is mogelijk al deze dingen te
bespreken zonder een van deze namen te gebruiken. Maar
steeds zal bij eenig onderzoek blijken aan welke zijde men
zich heeft geschaard. Aan de werkelijkheid van de sociale
verhoudingen zijn de sociologische kategorieën ontleend, en
wie in deze werkelijkheid treedt, valt van zelf, hetzij hij wil
of niet, in een gereed theoretisch kader.
In welke rubriek het plan van den Heer van Eeden behoort,
is al gezegd. Praktisch wil hij eene zuivering van het kapitalistisch systeem. De klassenstaat moet de arbeiders, die
overtollig zijn geworden en niet meer door den kapitalist
winstgevend kunnen worden gebruikt, op een aangename,
nuttige en waardige wijze te werk stellen in boerderijen. Het
is de idealiseering van het werkhuis, Ommerschans verkwikt
met liefde en ernst, het landbouwbedrijf vóor den zondenval,
een volmaakter Frederiksoord, dat thans eerst waarlijk Frederiksoord mag heeten.
En deze redding die onze geheele maatschappij met al haar
onrecht en demoralisatie in wezen laat ; die geen dag van
een beter morgen kent, die de vraag hoe een vervallen produktiewijze afgeschaft en een groeiende bevorderd moet wor-
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den, ter zijde stelt, die geen hoop wekt dan op verzadiging
en geen geestdrift dan voor loon-naar-werk zij is, verre
van een neutraal idee, een burgerlijk en een anti-socialistisch
monster.
Zijn afkeer van »ismen" verhindert Van Eeden zich socialist te heeten. Kon het hem slechts beletten kapitalist te zin!
Echter, ook dit schijnt de Heer van Eeden niet opzettelijk
te wezen. Het is op dit oogenblik en in ons land niet anders dan volkomen begrijpelijk, dat iemand, die eens een
hartig woordje wil spreken over de groote sociale feiten van
armoede en werkeloosheid, kracht zoekt en frischheid meent
te bewaren in een van partijen en stelsels geïsoleerde houding. Daargelaten dat de dichters van onzen tijd in de burgerlijke beschavingswereld aan isolement gewoon zijn, en zich
gaarne »eenzaam" voelen. Zij kennen hoogstens een »sublime
kararaderie", zij missen het gevoel van de solidariteit der
strijdende klasse.
Wijl, dus, het kapitalistische betoog van den Heer van Eeden
zich ais zoodanig niet voordoet, en te goeder trouw hij ondersteld kan worden niet voor een vijand van de sociaaldemokratie te willen doorgaan ; bovendien, wijl het een man
en een auteur als Van Eeden geldt, is het zoowel noodig als
nuttig uit zijn artikel deze karakteristiek nader te bewijzen.

Daar hebben wij reeds den aanhef. »Ik verzoek den lezer
van dit stukje veel te bedenken dat men niet behoeft te zijn
een specialiteit, een man van 't vak, om het recht te hebben
de hier volgende dingen te zeggen." Toegegeven. Een man
van 't vak, althans, zou het recht niet hebben ze te zeggen.
De Heer van Eeden, evenwel, grondt zin recht van spreken
op een fiktie. Er zijn lieden die van deze onderwerpen veel,
lieden die er een weinig, lieden die er niets van weten. Ik
beweer iets zeer aannemelijks als ik zeg dat hun recht
geëvenredigd is aan hun kennis. Het helpt niets of men aan
de noodzakelijkheid van deze feitelijke waarheid wil ontspringen,
en zijn recht ontleenen aan een bedenksel. Waarom zegt de
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zoo hij het noodig vindt iets dergelijks
Heer van Eeden
ik meen genoeg verstand van deze dingen te
te zeggen :
hebben om er over te schrijven ? Hij citeert ekonomische en
sociologische litteratuur, hij begeeft zich in zeer speciale staathuishoudkundige redeneering. Waarom ? Omdat de Heer
van Eeden gevoelt, dat het zich uitgeven voor een specialiteit,
in de tegenwoordige omstandigheden onderstelt het aanhangen
van een bepaalde richting ... en dit wil hij juist allerminst.
Neen, hij versmaadt het eenvoudige en voor de hand liggende;
hij begint met de in meer dan éen zin ijdele poging om
onpartijdig te zijn. Hij schrijft : » ik behoor niet tot een partij,
ik spreek als Nederlandsch burger. Ik beklaag me omdat ik
in onrecht leef, en met klaarheid meen te zien, waar hulp
onmiddellijk vereischt en mogelijk is. Ik heb recht daartoe,
evengoed als ieder ander burger, wien dezelfde dingen tot
stagen grief en ergernis zijn."
Jammer maar, dat de Nederlandsche burger slechts bestaat
in een zin zooals Van Eeden hem niet bedoelt. Hij wil spreken
als citoyen, maar men kent thans slechts den bourgeois. Nederlandsch burger is iemand alleen in de wettelijke beteekenis
van het woord, en nog niet eens altijd. Waar het gebied van
de ongeschreven, maatschappelijke wet begint, daar verliest
het reeds wankele begrip van Nederlandsch burgerschap volkomen alle levenskracht. Wie over sociale vragen spreekt,
spreekt als proletariër of als bourgeois ; en het spreken wordt
er niet beter om wanneer men wil spreken als geen van
beiden. Dit is geene vitterij op woorden, noch een geringe
bezorgdheid van den vakman die zijn familiare termen mist.
Maar men is verplicht zijne uitdrukkingen met de werkelijkheid overeentebrengen ; en in dit bijzondere geval is de
onderstelling dat wij als Nederlandsche burgers ten aanzien
van het sociale vraagstuk een gemeenschappelijk belang zouden
hebben, meer dan een theoretische fout. De Heer van Eeden
neemt zijn toevlucht tot deze fiktie om dezelfde reden als de
meeste anderen die haar gebruiken : wijl de realiteit hem
niet aanstaat. Het is de doorzichtige, schoon door Van Eeden
zeer zeker zonder eenige kwaadwilligheid aangewende leuze,
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thans door liberalen en radikalen aan de arbeiders gepredikt : geen afzonderlijke organisatie van de arbeiders in
kiesvereenigingen, maar aansluiting van de werklieden-kiezers
bij de bestaande vereenigingen, tot betere behartiging van
het nationale, het Nederlandsche, kortom : het gemeenschappelijk belang. Het zijn uitsluitend, niet de citoyens, maar de
bourgeois die zoo spreken ; en, als Van Eeden hier zegt : ik
behoor tot geen partij, mag dit uiterlijk zoo zijn, gelijk hij
wettelijk een Nederlandsch burger is ; maar reeds het feit
dat hij het zegt, bewijst genoegzaam dat hij lid is van de
groote partij der bourgeoisie, zij het slechts ingeschreven als
kunstlievend.
Vervolgens voert Van Eeden iemand sprekende in, dien
hij aankondigt als een van »vele, en niet de onverstandigsten,
van mijn landgenooten (die) meenen met het socialisme voorloopig afgerekend te hebben.". Is het dan wellicht toch een
socialistisch plan dat hij aanbeveelt ? Logisch is deze uitweiding mij geheel onbegrijpelijk, en zij kan, geloof ik, slechts
beduiden dat de schrijver, met zich zelf nog verre van eens
hoe hij tegenover de sociaaldemokratie eigenlijk staat, aanvankelijk min of meer van gevoelen was dat zijn idee aan het
socialisme niet vreemd en hij eenigermate een socialist moest
zijn. De andere geciteerde plaats : »niets van toekomst-staten,
enz.," is dan in een andere stemming neergeschreven, in eene
tevredenheid dat zijn voorstel het geluk had uitvoerbaar en
heilrijk, en, van achteren beschouwd, niet socialistisch te zijn.
De redeneering die hij als uit den mond van zijn landgenoot noteert, heeft als dokument aan burgerlijk misverstand
hare waarde. Wij kunnen er hier over zwijgen, het onze
denkende van de scherpzinnigheid en de sociale ontwikkelingshoogte van de personen welke de Heer van Eeden heeft
leeren kennen als »het beste deel zijner landgenooten."
Intusschen, gaat Van Eeden voort, hoe juist dit alles moge
zijn, het ontslaat u niet van de verplichting te bedenken dat
gij van diefstal leeft in een maatschappij, die niet alleen zoo
onbillijk maar ook zoo onredelijk mogelijk is ingericht.
Dit, nu, zijn ekonomische kwesties, en ten bewijze van zijne
I2
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stelling verwijst de Heer van Eeden naar een aantal geschriften
die een vakman het water in den mond brengen. Terecht
zegt de auteur van het Gids-artikel dat hij niets nieuws beweert. Waarom het oude herhalen ? » Omdat het bekende herhaald moet worden, zoolang het niet genoeg geweten wordt,
en het Onrecht voortduurt." (bl. 241). Wat zal vraagt
Van Eeden »wat zal men hiervan nu weer zeggen ? Dat
ik lieg? Dat ik overdrijf? Dat ik scheef voorstel ? Dat ik
dweep ? Men zal zeggen, dat men al die dingen al tot vervelens toe gehoord heeft. Juist. Maar zijn ze daarom niet
waar ? En wordt er dan naar gehandeld?"
De Heer van Eeden, derhalve, is van meening dat de
ekonomische waarheden waaruit blijkt dat tegenwoordig de
rijken leven ten koste van de armen, niet genoeg bekend
zijn, geen deel uitmaken van de publieke opinie dergenen die
de macht bezitten er iets aan te doen, en daarom geen hervormende werking hebben in den Staat.
Dit is een ander blijk dat Van Eeden de grens van de burgerlijke levensbeschouwing niet heeft verlaten. Hij hoopt nog
steeds op beterschap door inwendige zending. De waarheid
dat nooit een maatschappelijke klasse vrijwillig afstand heeft
gedaan van hare voorrechten, en niet uit eigen beweging de
ekonomische regeling heeft afgeschaft waarop hare voorrechten
berusten, treft hem niet. Dat wil zeggen — want zijn artikel
is allerminst duidelijk wat bijzonderheden betreft, en meer een
samenvoegsel van in zeer verschillende stemmingen neergeschreven en elkander uitsluitende aanteekeningen, dan de
uitwerking van een helder inzicht en een sterke overtuiging -dat wil zeggen, dat het waarnemen van de nooden en onbillijkheden en van het vreemde verschijnsel dat zulke algemeen
bekende grieven maar niet worden verholpen, geenszins hem
een juist besef heeft gegeven van het feit, dat hier beslissend
is de ímachts- en niet de rechtsvraag. Ik ga aan den anderen
kant niet zoo ver van te beweren, dat het bij de bourgeoisie
aan welgezinde menschen geheel zou ontbreken, die, indien zij
wisten hoe, niet gaarne met de socialisten zouden samenwerken
voor betere toestanden. De propaganda voor het socialisme
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in ons land onder de bourgeoisie behoeft niet van te voren
volstrekt vruchteloos te worden genoemd. Maar dit is iets
anders als Van Eeden doet. De bladzijden van zijn opstel
die ik thans bedoel, ongeveer de eerste tien (Gids tot pag. 2 5 i),
hebben de strekking om de oogen te openen van de regeerende klasse, zoodat zij tot inkeer komen en vervolgens tot
een ernstigen hervormingsarbeid zich vermannen zal. Maar
het slot van dit gedeelte is weêr anders. Van Eeden gaat
zoo ver als het maar hoeft. Deze bladzijden, de schets van
de kapitalistische produktie en verdeeling, zijn socialistisch
gesteld. De arbeid, gericht op het maken van winst, de winst
en de weelde voor de niet-werkers, overproduktie bij broodsgebrek, werkeloosheid bij lange arbeidsdagen -- de schrijver
heeft zijn ekonomische boeken niet voor niets in de kast staan.
Maar het uitgangspunt was dat de kapitalistische klasse dit
een en ander, indien zij het slechts dikwijls hoorde, zou eindigen met te begrijpen en er naar te handelen. De Heer
Van Eeden verlangt dat »het landsbestuur, dit land beter
bestuurt." Hij voegt zijn stem bij de overige die het eischen:
» Mag ik dan van het landsbestuur niet eischen, dat het dit
land beter bestuurt?" Hoe is hiermêe, vraag ik, te rijmen
het slot ? Het luidt als volgt:
» Maar dezen eisch zal men buitensporig vinden .... die
gemoedsbezwaren zijn bespottelijk. Elkaar vliegen afvangen
is het levensprincipe der natuur. De een zijn brood is den
ander zijn dood. Schik u daarin, wees slim en doe meê, en
je zult brood hebben en boter er op."
Wie zijn het die zoo spreken ? De Gids-lezers, die Van
Eeden bekeeren wil ? Het »beste deel," »de verstandigsten"
zijner landgenooten? Niemand te na gekomen, zeg ik : ja,
zoo spreekt, zoo heeft altijd gesproken de klasse der oogenblikkelijk gepriveligeerden. Zij weet vrij wel wat zij doet, zij
laat het theoretiseeren over aan hare betaalde agenten, zij
vraagt niet naar goed of kwaad, zij doet en daarmee is alles
gezegd. En zij zal voortgaan met doen tot haar de macht
is ontnomen. Van Eeden kan haar de verhandelingen van
de Fabian-socialisten op alle manieren aan het verstand pogen
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te brengen, zij zal hem laten praten en haar gang gaan.
-Mogelijk is het nog steeds personen van de bevoorrechte
klasse tot de sociaaldemokratie te brengen, maar onmogelijk
de bevoorrechte klasse over te halen tot een sociaaldemokratische taktiek in Staat en maatschappij.
De Heer van Eeden, vertrouwende op zijn litterarisch
talent en zich niet bewust wat aan de klaarheid van zijne
denkbeelden, aan de kracht van zijn overtuiging ontbreekt,
is begonnen te schrijven in een gematigde stemming ; zich
vleiende ernstige en verstandige taal te zullen spreken, die,
wijl zij verstandig en ernstig zou zijn, wel ingang moest vinden, »juist in den kring der Gids-lezers ;" maar al schrijvende
heeft hij zich opgewonden tegen het publiek, waarvan de stem
van zijn gezonde zinnen hem toeriep dat het hem zal uitlachen, en hij eindigt het eerste gedeelte van zijn redevoering
met een uitval, die de strekking van al het gezegde te niet doet.
Deze passages, bovendien, zijn niet vrij van den toon dier
ik-dienst, welke, zoolang hij aangewend wordt om den
geduldigen lezer schrijvers' eigen gemoedstoestanden te beduiden of eene abstrakte filosofische redeneering, aannemelijk
mag heeten. Maar die hier, toegepast op de behandeling
van de gewichtigste onderwerpen, den personen van den
auteur met de onderwerpen van zijn geschrift in eene vergelijking brengt, die, niet door zijn schuld, onmogelijk in zijn
voordeel kan zijn. Hoe onnoozel is het niet van de betrokken
kwesties gedacht, als een schrijver, die bij het publiek geene
andere reputatie heeft gevestigd dan die van aangenaam belletrist en populair-wetenschappelijk causeur over een speciale
studie, en voor de afwisseling eens komt kwispelen om een
sociale, begint met de vraag : »verwacht ik te veel, als
ik meen dat ... enkele mijner woorden eenmaal, in verloop van
tijd tot vruchtbaarheid en werkdadigheid kunnen geraken ?"
Natuurlijk verwacht hij te veel. Als het zoo gemakkelijk
ging, dat een middelmatig tijdschrift-artikel werkdadig en
vruchtbaar kan worden gemaakt, zou het er op de wereld
immers heel anders uitzien. Legio is het cijfer van de boeiende en wegsleepende geschriften die juist hetzelfde bedoelen
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als dat van Van Eeden ... Maar het publiek, gekluisterd en
meegevoerd voor de aardigheid, zoodra de ernst van het
dagelijksche leven zich weer deed voelen, lapte zijn laars met
al het geschrevene. Het is den arbeid van de sociale hervorming van den allerkleinsten kant gezien eenig praktisch
effekt te verwachten van de eerste de beste pennerij die men
er aan besteed ; en iemand die het er niet op gezet had den
wijn in dezen nieuwen lederzak rijpelijk te proeven, zou wijn en
tijdschrift na het lezen van dezen tweeden of derden volzin
schaterlachend van zich afschuiven, wetende dat geen heerlijkheid van een latere bladzijde hem het beeld zal verduisteren van dezen wijsneuzigen Lilliputter huppelende in het
land der reuzen. Bijna tragisch, aan den anderen kant, schoon
bijtijds tot de verhouding van het potsierlijke teruggebracht,
is het bedenken van de teleurstelling die de Heer van Eeden
zich bereidt. »Vruchtbaar... na verloop van tijd ... eenmaal."
Ach, goede hemel, na een jaar weet niemand meer wat Van
Eeden met dit stuk eigenlijk wilde, en of hij het had over
hoeven dan wel over boeven. Weer een jaar voorbij, herinnert geen schepsel zich dat Van Eeden in de Gids over
een sociaal sujet heeft geschreven en op het oogenblik
van nu is het onfeilbaar zeker, dat de werkdadige invloed te
omschrijven is met de aanduiding van zijn artikel gangbaar
in eenigszins ruimeren kring dan Van Eeden's naaste familie
en vrienden, » dat rare stukkie van Van Eeden in de Gids
over boerderijen."
Van denzelfden onzuiveren smaak, die het artikel ridikuul
maakt, is de benoeming van de personen, die de Heer van
Eeden vermeldt en toespreekt als »mijn landgenooten". Te
drommel ! het zijn ook de landgenooten van Jan, Piet en
Klaas ; en het familiaire of nederbuigende of onderscheidende,
maar in ieder geval noodeloos opdringende van zijne persoonlijke relatie niet de lieden voor wie zijn geschrijf bekend is,
eene onnoemelijke nietigheid bij de zaak die ter sprake komt,
is meer dan het beste humeur kan verdragen.
Zoo, eindelijk, een paar pagina's verder, een bewering als
deze : »... En evenzeer blijft gelden wat ik in I 891 zeide:
;
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de aarde heeft overvloed voor ons allen en beloont allen arbeiders enz." Met een verwijzing aan den voet van de bladzijde : » Studies 2e reeks, pag. 83." Gelukkig voor »ons allen,"
zou men zeggen, dat de Heer van Eeden deze geruststellende
waarneming al zes jaar geleden heeft gedaan, en zoo goed
is geweest het nog eens na te zien nu hij er weer over kwam
te schrijven.... Niet ik hem, maar de Heer van Eeden parodiëert zich zelven door bij hoogernstige problemen iets zoo
bespottelijk onbelangrijks te citeeren als een gezaglooze meening van hemzelven, die overigens niets dan een gemeenplaats is.
Wil van Eeden voortgaan met over sociale vraagstukken
te spreken, dan zal hij, dunkt mij, om op de verstandige
lezers eenigen indruk te maken, allereerst zich moeten ontdoen van de schrijfwijze, die te kennen geeft, dat als hun
gewichtigste aspekt hij de omstandigheid beschouwt, dat h ij
er zich meê bemoeit.
Ik noteer nog een paar opmerkingen betreffende dit gedeelte, ten bewijze dat de socialistische lektuur, door Van
Eeden in deze bladzijden verwerkt, denkbeelden bij hem heeft
gevestigd, nog met allerlei burgerlijks vermengd.
Er is ten eerste overdrijving in de zinnen over diefstal.
» .... Ik bid u, gij geduldigen en voorzichtigen, vergeet het
geen dag en geen uur, gij leeft van onrecht, van diefstal en roof,
gij brave landgenooten en uw onschuldige kinderen allemaal.
Gij zoudt u schamen voor uw medemenschen, als uw zoon
wissels had vervalscht of uw dochter kanten had gestolen.
Maar heel welgemoed zijt gij, en zoon en dochter leven toch
van diefstal en roof. Niet maar zoo bij wijze van spreken,
maar heusch, echt lage, gemeeiie diefstal aan den arme
gepleegd."
In de kapitalistische maatschappij is arbeid de bron van
alle waarde, en arbeid in loondienst bij de bezitters van de
produktiemiddelen, de bron van in geld omgezette meerwaarde van kapitaal. De manier van werken is dus, dat
de arbeider niet de volle waarde ontvangt van het produkt
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door hem geleverd, maar een gedeelte van die waarde door
den kapitalist wordt achtergehouden. Welken redelijken maatstaf
heeft men om deze handelwijze te beoordeelen ? Den maatstaf, geldig voor vergrijpen tegen de strafwet ? Er zullen kapitalisten zijn,
oneindiger schuldiger dan vele veroordeelden ; veroordeelden,
daarentegen, schuldiger dan vele kapitalisten. Ondernemende
kapitalisten brengen somtijds welvaart en vooruitgang in geheele landstreken. Maar het meest genoten zij zelven, zegt
men. Ongetwijfeld, doch de omstandigheden lieten geen
andere ontwikkelingsvormen toe. De bijeengebrachte kapitalen werden veelal nuttig en edelmoedig besteed. Men zegt:
kapitalen van geroofd geld. Zeer zeker, maar een ander
middel om kapitaal te verzamelen is niet aanwezig. Kortom,
het kapitalisme diefstal te noemen is redelijkerwijze alleen
te billijken indien het de sterke uitdrukking is van de af keuring van het ééne stelsel, voortgekomen uit ingenomenheid
met het andere. Wil men er niêe zeggen dat een natuurlijke
of aangeleerde boosaardigheid, en niet de noodzakelijke ontwikkeling van de maatschappij ons het kapitalisme heeft
gebracht; zoodat van een individueele bekeering tot een beter
inzicht en niet van den overgang tot een hoogere sociale
orde om welke te bereiken het kapitalisme onvermijdelijk
is geweest beterschap te verwachten is, dan staat het voor
een burgerlijk-utopistisch gevoel, en allerminst voor een socialistische stelling. Bij Van Eeden is het dan ook alleen een
bezinksel van lektuur, geen bestanddeel van een overtuiging.
Zijne rijkshoeven, immers, laten de maatschappij zooals zij is,
en scheppen enkel eenige toevluchtsplaatsen voor armen of
al te nauwgezette rijken. Volgde men zijn raad, dan zou men
het stelsel van »lagen en gemeenen diefstal" niet aantasten,
maar bevorderen. Van overheidswege de gelegenheid te
openen aan allen die het willen, om een sober en idyllisch
leven te leiden afgezonderd van een weelderige en verdorven
maatschappij, zal wel niet het middel mogen heeten om de
maatschappij te hervormen. De verontwaardiging van Van
Eeden is eerder die van den stichter eener sekte die zijne
broederen en volgelingen verzamelt en zich opmaakt tot de
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vestiging van een beter wereldje in het klein, dan de strijdbare toorn van den maatschappelijken hervormer die niet uit
is op de redding van enkelen maar op het welzijn van de
massa, en - daarom blijft binnen de voor haar aangewezen
grenzen eener werkelijkheid die niet verworpen en verstooten,
maar bëarbeid en gerevolutionneerd wil zijn.
Ten tweede vindt men, naast de aanduiding van de kenmerken der kapitalistische produktie, nog andere blijken, dat
de zegslieden van den Heer van Eeden louter boeken zijn.
Het is namelijk een karaktertrek van eene zekere Engelsche
socialistische school, dat zij zich het kapitalisme . niet volledig
genoeg verbeeldt als een historisch-noodzakelijke faze van de
ekonomische ontwikkeling. Zij neigt er toe te meenen dat
bij onderlinge afspraak of het goedvinden der meerderheid,
vele zoo niet alle misstanden te verhelpen zouden zijn. Zij
spreekt met voorliefde over de periode der »beschaving" als
een te genezen ziekte, eerder dan als een overgang tot een
lateren en beteren tijd. Zij schijnt te hechten aan een normalen standaard van de eischen eener smaakvolle, natuurlijke,
verstandelijke en zedelijke levenswijze ; verloren gegaan in de
beschaving en te herstellen nadat de socialistische revolutie
volledig zal zijn.
Aan dit socialisme is de ideologische dwaling niet vreemd,
dat maatschappelijke inrichtingen afhankelijk zijn van de
willekeur van personen ; en dat personen om maatschappelijke
inrichtingen te vestigen, propaganda hebben te maken voor
de normale, betere levenswijze, gegrond op studie en sentiment.
De Heer van Eeden, bij voorbeeld, schoon hij geen direkte
propaganda maakt voor socialistische hervormingen, zinspeelt
op de mogelijkheid van bij een redelijke organisatie van den
arbeid, overvloed te bereiken voor alle menschen. Een mensch
schrijft hij »een mensch heeft weinig noodig om te bestaan.
Brood, melk, olie, linnen, wol, zout, honing, brandstof, een
huis, en nog wat makkelijk verkrijgbare dingen ... Er wordt
veel meer werk gedaan in de wereld dan noodig is om ieder
van dit alles volop te geven, etc." (bl. 246). Ik ontken dat
het geoorloofd is, in dit verband te spreken van »een enseh".
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Wat wij noodig hebben wordt niet bepaald door een buiten
het maatschappelijk milieu gehouden theoretische redeneering.
Onze stoffelijke behoeften zijn aan maatschappelijke invloeden
volstrekt onderhevig geworden. De mensch heeft noodig het
gemiddelde van het in een gegeven maatschappij verkrijgbare.
Deze algemeene regel is zichtbaar in de bijzondere ekonomische wet, dat het loon van de arbeiders bepaald wordt
door den levenstandaard van de arbeiders. De uitgebreidheid,
de veelsoortigheid, de verfijning van onze behoeften tegenwoordig is het gevolg van de kapitalistische inrichting, die
er op uit is, behoeften te scheppen en behoeften te prikkelen
teneinde winst te kunnen maken met de waren welke in de
behoeften moeten voorzien. Het burgerlijk materialisme heeft
gezegd : de mensch is wat hij eet. Het onze zegt : hij eet naar
hetgeen hij maatschappelijk is. De geschiedenis van ons geslacht
is de geschiedenis van zijn vermogen om zich te voegen,
ook stoffelijk, naar de maatschappelijke gegevens waarin het
achtereenvolgens kwam te verkeeren. En zoo is op dit oogenblik het onmogelijk anders dan bij wijze van speculatie, vast
te stellen wat »een mensch" noodig heeft om te bestaan.
Het zal van elke toekomstige sociale inrichting afhangen wat
hij behoeft. Maar het is niet mogelijk vooruit te bepalen,
naar een maatstaf van hetgeen ons thans wenschelijk toeschijnt, hoe die behoeften zullen zijn. Zoodanige opgaven
beteekenen niets anders dan een afkeer van het bestaande.
De onthouding is evenzeer als de genotzucht, waartegen zij
protesteert, een verschijnsel dat zich vertoont bij menschen
in een bepaalde maatschappij, en geenszins een trek van een
fantastisch normaal of natuurlijk menschelijk gemoed. Zien
wij het lijstje van Van Eeden, dan zal menigeen tot zijn verdriet bespeuren, dat bij de olie de azijn is vergeten en bij
het zout de peper, of zelfs de mosterd willen gevoegd hebben.
Een ander wenscht een stukje vleesch op zijn brood en zou
daarentegen de honig wel willen cadeau geven. Zal eene
socialistische maatschappij honig voortbrengen ? Waarschijnlijk,
indien er liefhebbers van bijenhouden worden gevonden. En
vleesch ? Zeer zeker niet. tenzij er personen mochten zijn, die
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er plezier in hebben koeien en varkens te meten en te
slachten t of wel dezelfde oorzaak zich zou voordoen, die
eertijds tot het eten van vleesch heeft geleid, n.l. de schaarschte
van ander voedsel aan den eenen kant, de overvloed van
eetbaar wild en vee aan den anderen. Echter kan het verbruik
van zoodanige dierlijke spijzen, waarvan de aanschaffing of de
bereiding noch walgelijk is, noch hardvochtigheid onderstelt,
door niet één thans te voorzien motief gezegd worden te
zullen vervallen ; als, bijvoorbeeld, zekere visschen en schelpdieren. Tenzij, wederom, uit de afwezigheid in het algemeen
van het vleesch als waar en eetwaar, en het verdwijnen
van den prikkel gelegen in het feit dat hoogere prijzen
duurdere waren begeerlijk maken, de voortreffelijkheid van
plantaardig voedsel volgt als een axioma. Zoodat dan de
tijd gekomen is om het dooden en eten van vee, wat de
hardvochtigheid betreft, te beschouwen zooals wij de keuken
van de kannibalen ; en even walgelijk als het nuttigen van
de diverse ongedierten bij sommige wilden in zwang.
Ik spreek Van Eeden niet tegen dat met de fysiologische
kennis kan worden uitgemaakt in welke van de thans bestaande
waren de ons bekende en door ons als normaal aantemerken
behoeften der menschen te bevredigen zouden zijn. Maar ik
wil zeggen dat bespiegelingen over de uitgebreidheid en den
aard van de menschelijke behoeften in eenigen toestand niet
mogen uitgaan van het resultaat langs dien weg verkregen.
De keuze die wij op dit oogenblik zouden doen, wordt bepaald
door geheel andere motieven dan die van onze nazaten,
omdat de maatschappelijke gegevens geheel verschillend zullen
zijn. De Heer van Eeden meent waarschijnlijk bij het opmaken
van zijn menu : brood, melk, etc., volkomen vrij te zijn geweest,
en slechts zijn maag en zijn hart te hebben geraadpleegd.
Maar mag men hem doen opmerken dat noch zijn hart, noch
zijn maag zich zouden hebben kunnen streelen met de olie,
noch zijne leden zich wikkelen in wol of linnen, indien het
niet gelukt ware deze en de andere door hem genoemde
waren te produceeren op een wijze dat zij in het kapitalisme
hunne rol behoorlijk konden vervullen? Het is reeds veel een
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vegetariër te wezen ; maar, helaas, ook de gevoeligste inborst
kleedt zich in flanel, niet enkel geschoren van den rug der
schapen, maar gesponnen met de handen van menschen, die
zich tot dit werk onvrijwillig hebben begeven, en van het
arbeidsprodukt hunner handen een deel moesten afstaan om
hunne meesters te verrijken. Zelfs de honig is bitter van onvrijen
arbeid en te min betaald werk. Kortom, het is volkomen denkbaar dat in onze tegenwoordige maatschappij enkel noodige
en nuttige goederen werden voortgebracht, indien het zoo
gebeurde dat de voor gebruik meest geschikte artikelen ook
het voordeeligst te produceeren waren, zonder dat daarom
aan de kapitalistische inrichting iets verbeterd zou zijn. Is er
nu iemand trotsch op of gelukkig meê, dat hij kan leven van
enkel brood ? Hij is spaarzaam met het bloed van vee, om
te roekeloozer bloed en zweet van menschen te verslinden,
hun uitgeperst in een heviger slavernij dan van de negers in
Amerika. Wilde iemand niets te doen hebben met de ongerechtigheden van onze maatschappij, dan zou hij zelfs het
droge brood moeten versmaden, en in de wildernissen een
voedsel zoeken dat tot een vroeger tijdperk van de beschaving
behoort, maar daarentegen vrij is van de smetten van het
onze. Het is, dit wilde ik zeggen, het burgerlijk ideaal
van soberheid en zelf beperking waardoor de Heer van Eeden
zich laat leiden ; en wij zagen dat de waarlijk menschlievende
levenswijze zelfs het brood zou uitsluiten. Wijl wij niettemin
zachtmoedige lieden de produkten van den zwaarsten en droevigsten arbeid zien verkiezen boven andere, mogen wij besluiten dat de motieven van deze zachtzinnigheid terug te voeren
zijn tot vroegere traditie, toen het slachten van dieren het
grootste euvel was, verbonden aan de verschaffing van menschelijke voedsels. Op dezelfde" wijze ontspringen andere elementen van onze sympathiëen, of wel van onze antipathiëen,
aan de maatschappelijke gegevens waarin wij zijn geplaatst,
of aan de overgeleverde, door nadenken en lektuur verlevendigde herinneringen aan maatschappelijke gegevens van vroegeren tijd. Dit is geen reden om gering te denken over den
inhoud van zoodanige sentimenten, en van het gevoelsoordeel
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in het algemeen : dikwijls de bewaarplaats van zuiver menschelijk idealisme, en een stem die in het menschelijk hart
niet mag verstommen. Maar aan den anderen kant vormt de
persoonlijke voorkeur van heden geen vertrouwbaar uitgangspunt van berekeningen voor de toekomst. Zich er van te
bedienen, behoort tot de burgerlijke denkwijze die ik in Van
Eedens artikel aanduid onder de slechts ten halve verwerkte
socialistische gedachten.
In het eerste gedeelte heeft de schrijver dingen gezegd
die logisch moesten voeren tot het besluit, dat slechts een
geheele ommekeer van het tegenwoordige maatschappelijk
stelsel praktisch baten kan en theoretisch mag worden aanbevolen. Ik spreek den wensch uit en de ' verwachting, dat
Van Eeden, tot regelmatige studie teruggekeerd, van het broeden
over kinderachtige reddingsplannen zal afzien, en geen andere
hervormingsreputatie begeeren dan verkregen wordt in de
rangen van de partij, welke naar de macht streeft om eerst
zichzelve en daarna de geheele maatschappij te bevrijden van
de kwellingen en de ongerijmdheden die Van Eeden nog
eens heeft aangewezen. Van Eeden, het spreekt van zelf, zou
onder de propagandisten van de arbeidersbeweging een bijzondere plaats kunnen innemen; bijzonder ook in dezen zin
dat, om haar naar den eisch te vervullen, hij het solidariteitsbesef en de achterstelling van het individueele streven in den
strijd van de klasse, zou leeren liefhebben boven het individualistisch poseeren, en het steeds min of meer impertinente
optreden van den litterator der dames-en-heeren. Zoover is
de Heer van Eeden nu niet ; en dit blijkt nog minder duidelijk uit zijn verzekering aan het slot dat hij van geene » ismen"
gediend wil zijn, dan uit den geheelen loop van zijn artikel,
dat, hoewel van het begin tot eind door socialistische lektuur
ingegeven, geen afgeronde, sterke, doorwerkte sociaaldemokratische overtuiging bevat. Aangezien ik meen dat zij die
een zoodanige overtuiging niet bezitten, slechts onbeduidende
of heillooze maatregelen zullen voorstellen, de kennis, den
geest die zij bezitten aan het betoog van onnuttige of ver,
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keerde hervormingen verspillen, zoo gevoel ik mij verplicht,
indien mogelijk, Van Eeden en zijne lezers te bewijzen dat
wat hij schrijft geen socialisme en enkel burgerlijke, zelfs
reaktionnaire, utopie is.
Behalve uit de behandelde plaatsen, en wat daaraan vast
is, blijkt dit niet alleen uit het eigenlijke plan der werkverschafiïng, maar reeds uit de wijze waarop hij, na de schets
van het bestaande, komt tot de gewilde verbeteringen. Goedschiks zal men ze niet tot stand brengen. Ik heb reeds gezegd
in welke termen Van Eeden te kennen geeft dat de ruwe en
diefachtige strijd om het bestaan opzettelijk door de regeerende
klasse wordt gehandhaafd.
Goed, zegt de schrijver, »goed, dan zal ik een andere
snaar aanroeren, gij slimmen en voorzichtigen.
»Het landsbestuur moet zorgen voor onze veiligheid. Daarvan zijt gij allen wel overtuigd. Er moet politie zijn, en
justitie, en een weerbaar leger en dijken. Maar wie kan zich
veilig voelen in een land dat zijn eigen rijkdom uitput, en
dat geen voedsel meer oplevert voor zijn bewoners ? En wie
kan zich veilig voelen in een samenleving, wier materieel
bestaan afhangt van een overgroote meerderheid grove onbeschaafde werkers die te kort komen, wien het allernoodigste
wordt ontnomen, en die toch allen wezens zijn van gelijken
oorspronkelijken aanleg, dus van gelijke macht als wij, die
op hen teren ?
»Bang zijt gij, niet waar? voor die socialisten, die werkloozen,
die werkstakers. Die grove, havelooze figuren maken u benauwd, en gij roept om veiligheid, om politie ... Gij zijt bevreesd uw fraaie huizen en gemakkelijk leven, en uw comfort
te verliezen en gij zijt bang voor dat ruwe deel der samenleving waarvan gij afhangt.
»Maar zou het niet slimmer zijn, eenvoudig bezorgd te zijn
over uw dagelijksch brood, en te zorgen dat dat behoorlijk
voorhanden bleef?
»Roep dan daarom bij uwe regeering. Dat zij zorge dat er
gewerkt worde en dat er brood worde gemaakt."
De vrees dus voor de armen moet de rijken drijven tot
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zooveel hulpbetoon en de voorrechten van de rijken ongemoeid laten.
Het is waar dat de Heer van Eeden nog iets meer verlangt.
Hij beoogt niet alleen een uitbreiding van de liefdadigheid,
maar ook een algereenen maatregel. Er zweeft iets als een
bezorgdheid bij hem voor verachtering van den landbouw,
zoodat ten slotte zelfs de rijken zonder brood zouden zijn.
Begonnen om de werkeloozen, de bedelaars, de landloopers
aan arbeid te helpen, ingericht op kleinere schaal, zouden de
Rijkshoeven uitgebreid kunnen worden, toevluchtsoorden voor
allen die een sober en eerlijk bestaan verkozen boven den
demoraliseerenden, immoreelen strijd in het kapitalisme ; en
zoo van lieverlede bovendien plaatsen van produktie van
zuivere landbouwartikelen, waaraan tegenwoordig gebrek is
of waaraan althans spoedig gebrek zal komen.
Beschouwen wij deze twee plannen nader. De liefdadigheid
die zich verdubbelt om de voorrechten van de vermogenden
niet in gevaar te brengen, is ongetwijfeld een kapitalistische
instelling. Maar, zegt men misschien, Van Eeden wil geen
liefdadigheid. Hij zegt het verscheidene malen. Hij wil het
recht op arbeid erkend zien. Zijn verpleegden zullen »met
een klein weinigje takt en menschenkennis" niet als bedelaars
behandeld, maar als »Rijkslandbouwers" verwelkomd moeten
worden. Dat is »voor het volk" evenmin »vernederend" als
de titel van rijksambtenaar. De » vooroordeelen" tegen kolonies
van liefdadigheid heeft men »te eerbiedigen en te ontwijken."
Hoe »sterk" evenwel zoodanige vooroordeelen nog werken,
noemt de schrijver in een noot »het feit" dat ondanks het
gebrek dezer dagen door gezonde en arbeidskrachtige mannen
geleden -- »toch het aantal vrijwilligers in ons leger zoo
klein is." »Ieder gezond man weet, dat hij levenslang uitstekend voedsel en kleeding kan krijgen van staatswege, en
toch zijn er bij elke compagnie van ons leger in plaats van
de 35 die kunnen toegelaten worden, maar gemiddeld 5 of 6
vrijwilligers. Het vrijwilligerschap staat in kwaden reuk."
De Heer van Eeden kent noch de liefdadigheid, noch »het
volk." Hij bedenkt niet dat er voor proletariërs (die geen

FR. VAN EEDEN OVER SOCIALE HERVORMING. ir
arbeidsmiddelen of kapitaal bezitten) maar twee manieren zijn
om aan de kost te komen : n.l. in loondienst en door liefdadigheid. Loon dienst is arbeid verricht voor bezitters van
arbeidsmiddelen, die op den arbeid verdienen. Liefdadigheid
kan bestaan in den direkten vorm van geld- of goeduitdeeling
of in den indirekten vorm van werkverschaffing waarop niet
wordt verdiend, of wel, waarop wordt verloren. Nu is het
geen vooroordeel, maar een van de bij het proletariaat gelukkig nog niet uitgemoorde idealistische neigingen, de liefdadigheid zoo min mogelijk te willen gebruiken tenzij
misschien in buitengewone omstandigheden waarbij zij het
besef hebben dat de werkverschaffing of de giften nog wel
liefdadigheid heeten maar feitelijk afgedwongen zijn door hun
eigen optreden. Overigens, ja, staat de verronseling van ziel
en lichaam voor de ratjetoe en de politiemuts in den kwaden
reuk, waarover de Heer Van Eeden de handen in elkaar slaat.
De proletariër ik spreek niet van de volkomen ontaarde
paupersmassa denkt, bij al zijn gebrek, niet in de eerste
plaats om » uitstekend voedsel en kleeding," gelijk de beschaafde
lieden. Hij wil het gaarne verdienen maar zeer ongaarne als
"vrijwilliger," zelfs levenslang, van een hem vijandigen » Staat"
aannemen, die zijn vrijheid en zijn eer in ruil vraagt.
En nu kan de Staat óf produktief laten boeren, óf improduktief. Welke titels de werkers zullen dragen, welke gezichten de suppoosten zullen zetten, en welke fantasieën de
Heer van Eeden zich er bij veroorlooft, is ondergeschikt en
niet bij machte een derde mogelijkheid te scheppen. Is de
Rijkshoeve produktief, verkoopt zij met winst, dan is bij de
kapitalistische instellingen, die den werkman exploiteeren, een
nieuwe soort gevoegd. Zij valt dan geheel in de konditie van
een konkurreerende industriëele zaak, zal alleen bekwame arbeiders nemen, de wisselingen meêmaken van den handel
dien zij drijft. Zij zal, omdat zij een feitelijk onuitputtelijk,
steeds uit de zakken van de belastingschuldigen aan te vullen
kapitaal bezit, op den duur overgaan in een Staatsmonopolie
van landbouw, eigenares worden van den grond in het heele
land, klein en groot grondbezit, het partikuliere boerenbedrijf
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verzwelgen. Een dergelijk plan is in het kapitalisme kort en
goed onuitvoerbaar, omdat het strijdt tegen het eerste levensbelang van de bourgeoisie.
Maar is het overeenkomstig de eischen van het socialisme?
Neen, want het onderstelt een organisatie van den landbouw
op nationalen voet, een opvatting van het door toevallige
staatkundige grenzen afgebakende Rijk als economisch geheel, wat wellicht onvoordeelig, in ieder geval zuiver spekulatief en willekeurig is. De kapitalistische Staat zou misschien
niet kunnen konkurreeren met Amerikaansche granen en
vruchten, enz. enz. en zich door invoerrechten een binnenlandsche markt moeten verzekeren. Het socialistisch »Nederland" zal zeer zeker er zich niet op toeleggen alle landbouwprodukten zelf voort te brengen, en alleen die artikelen voor
welke bodem en klimaat bijzonder geschikt zijn.
In het geval dat de Rijkshoeven met verlies werken, en
dus door de belastingbetalers onderhouden worden ten bate
van de op deze wijze te bedeelen armen, is het filantropie en
niets meer. In deze richting . is ongetwijfeld veel te doen,
maar de schrielheid van de besturende klasse laat zich door
geen proza, zelfs niet door poëzie, belezen. Kon het daarvan
komen, men zou den Heer van Eeden de eer moeten geven
van geen moeite te ontzien. Zeker, welbeheerde, niet naar
gevangenissen of werkhuizen zweemende landbouwkolonies,
waar ieder die wilde en niet volstrekt onbekwaam was, een stuk
brood kon verdienen, zouden voortreffelijke filantropische gestichten zijn maar daarom juist onder het bourgeois-régime
slechts op het papier bestaanbaar. De vrees zou altijd zijn,
dat het te goed ging ; dat het wat men noemt, het pauperisme bevorderen zou wezen, dat de Staat, eenmaal het afschrikwekkende van zijne bedeeling verwijderd, gedwongen zou
worden steeds verder te gaan en met de penningen van de
belastingbetalers zou eindigen met tegen de belastingbetalers
te konkurreeren. De liefdadigheid van en onder het kapitalisme is wat het moet zijn, evenals de loondienst. Men moet
de arbeiders of bedeelen, of bestelen. Wat geen bestelen is
wordt door de bourgeoisie gevreesd, voor het nadeel van van,
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daag, voor het grootere nadeel van morgen. Bedeelen anders
dan direkt geven, geven dat den gang van zaken ongemoeid
laat ; dat tot niets verplicht, dan tot dankbaarheid jegens den
gever; dat men naar verkiezing kan staken ; dat onmiddellijk
helpt en den fraaien schijn aan haar doet blijven ; — geregeld bedeelen, dat naar een recht op onderstand gaat lijken,
bedeelen dat een begin van arbeidsorganisatie schijnt, -- het
is alles gevreesd en gehaat. Een plan dat met den aard van
de regeerende klasse, die wij toch waarlijk niet sedert vandaag of gisteren kennen, zoo weinig rekening houdt, heeft
men het recht utopistisch te noemen.
=f^

Utopistisch, ook, is de aanbeveling. Voor zoover den Heer
van Eeden een verwijderd ideaal van staatsinrichting voor
den geest zweeft, dat door zijne werkverschaffing zou worden
ingeleid, is het een reaktionnair ideaal. Ik zeide reeds dat een
organisatie van het landbouwbedrijf binnen de grenzen van
een politieke eenheid, geen socialistische gedachte was. Dat
Van Eeden er toe komt, is een teeken van zijn methode : hij
hoort van de moeielijkheden van het bedrijf in ons land en
elders, en wil haar verhelpen door de zorg op te dragen
aan den Staat, zonder te bedenken dat de konkurrentie van
de Amerikaansche en andere granen duidelijk aangeeft hoe
een redelijke inrichting van den landbouw te doen zou zijn.
De manier is niet ons land in staat te stellen de konkurrentie
te dragen, maar door organisatie de konkurrentie weg te
nemen. Welke wonderlijke, reaktionnaire frazen gebruikt de
schrijver om zijne algemeene inzichten te doen kennen :...»een
Rijk, een volk, dat zorg draagt te kunnen bestaan van den
bodem waarop het woont, behoeft geen mededingen te vreezen,
en is wanneer het tevens weerbaar is, vrij, veilig en onafhankelijk." (Een vrij volk onder het kapitalisme ?) »Dit is
het beginsel van alle orde en van alle maatschappelijk evenwicht, dat de afhankelijkheid van elk der samenstellende
individuen zoo gering mogelijk is. Dit vormt de grootst
mogelijke vrijheid. En dit geldt voor de menschen, als ook
13
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voor de Staten onderling." Onzinnige, de moderne ekonomische
ontwikkeling, die van werelddeelen, ja, van de geheele wereld,
met een volkomen arbeidsverdeeling ingerichte gemeenschap
streeft te maken, in het gezicht slaande, den verkeerden kant
uitkijkende utopisterijen 1 Volgde men Van Eeden, dan zou men
niet het kapitalisme gebruiken om te stijgen, maar men zou van
de toppen van het kapitalisme zich stoten in lang vervallen,
onherstelbaar uitgediende systemen. De onafhankelijkheid,
de vrijheid die Van Eeden bedoelt, zijn middeleeuwsche vormen,
gegrond op middeleeuwsche toestanden. »Elk mensch", zegt
hij »moet vrijheid gegeven worden om de eenvoudigste zaken
tot eigen levensonderhoud zelf te produceeren." Nu, dit was
in de middeleeuwen veelal de regel, en het is de verdeeling
van arbeid die onze beschaving van de middeleeuwsche onderscheidt. Hiermede is veel leed gekomen en veel geluk
verdwenen, maar dit geeft niet het recht een toekomstige
beschaving te dwingen zich te voegen naar oude modellen en
vijfhonderd jaar in de produktie terug te gaan. En zoo wil
ook Van Eeden, verre van den arbeid steeds grooter en dus
beter en voordeeliger te organiseeren, terugvallen in het geknutsel van zijn eigen reddingswerk : »het kleine grondbezit",
zegt hij, »zou niet alleen gespaard blijven, maar aangemoedigd. Waarbij dan natuurlijk het reeds genoemde, reaktionnaire »beginsel" behoort, »dat van zelve zou worden doorgedreven, dat men desnoods moet kunnen toekomen van wat
eigen grond oplevert. Een heilzamer beginsel voor een natie
is er niet." Zeer wel mogelijk, alleen komt het advies een
weinig laat nu de menschen »een natie" nog maar kennen
in de aardrijkskundige boeken, en allerminst in deze reeds
naar het socialisme neigende kapitalistische _produktie.
Aan het slot van zijn artikel komt de burgerlijke hervormer
wiens voornaamste doel is de armen van zijn hals te schuiven,
weer boven. De Heer van Eeden mag zich vleien dat hij bezig
is in den trant van zijn socialistische boekjes, wat hij er zelf
van gevoelt is bedenkelijk gering. Verder dan tot een verbetering in de werkverschaffing brengt zijne fantasie het
voorshands niet. Zijn eenmaal de Rijkshoeven aanwezig dan
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kan de rijke man »met een goed geweten, met een waarlijk
goed geweten, en zonder innerlijke schaamte tot den werkelooze aan zijn deur" (Gids, bl. 268) een toespraak houden
over de voortreffelijkheid van deze instellingen, welker voornaamste deugd wel zal zijn dat zij de armen helpen zonder
de rijken te deren. Hij zet zijn leven voort, »van gemeene
diefstal" en zij treden in het Paradijs van de burgerlijke
filantropie. De schrijver, alsof hij wilde zeggen dat alles
maar ijdelheid is geweest, besluit met te verwijzen naar een
lofspraak op Holland van een Engelsch geleerde, als motto
boven zijn geschrift gezet, »om uw nationalen trots te
prikkelen". Niet voegt hij er geruststellend en nauwgezet
bij »omdat ik nationalen trots tot onze hoogste gevoelens
reken, want er is altijd iets beperkends in," schoon het toch
»begrepen als een zuiver eergevoel, een machtig schild is
voor onze edelste deugden. En ik heb dit gevoel in u willen
prikkelen, omdat gij sterker zult zijn in zelfvertrouwen, en ook
nu zult denken : Ja, Holland vooraan ! enz."
Een veeg teeken voor de kringen tot welke hij behoort,
dat zelfs Van Eeden over deze onderwerpen zoo ontzettend
komt te zaniken.

BOEKBEOORDEELINGEN.
FRANS COENEN JE. Een Zwakke.

De Heer Frans Coenen Jr. schrijft zeer naauwkeurig, zuiver
en doordringend. Toen ik, zoo even, na de lezing van het
vijfde Hoofdstuk, opkeek, had ik die gewaarwording, die men
's ochtends bij 't ontwaken wel ondervindt: dat de droomtoestand even voortduurt terwijl men reeds wakker is en men
wakend schijnt te leven in de wereld van zijn droom, die
zich zonderling vermengd heeft met het gewone voorkomen
der omgeving, dat onze oogen aanschouwen.
Ik meende werkelijk even, naar buiten kijkende, te zijn in
een Zondag als hij daar beschrijft en er al het trieste van te
merken.
Ik hád in die sekonden de knauwende gedachte: juist, zoo
is het, het leven is een reddeloze schemering.
Hij had mij het levensgevoel van zijn boek medegedeeld.
En aldus een lezer tot den zijnen te maken is dit niet
een der sterkste uitkomsten, die een schrijver bereiken kan?
in een boek als dit is het leven pas een hel. Maar, het
geeft geen aandoening, zult gij zeggen, geen droefheid, geen
pijn, geen wildheid van wanhoop. Neen, juist, dat is het
juist. Zoodra er droefheid, pijn, wildheid van wanhoop is,
dramatiseert het leven zich en wordt de belever belangrijk,
dat is genotrijk, voor zich zelf. Elke emotie houdt genoegen in.
Dit boek, juist met zijn eenvoudige gewoonheid, juist door
zijn allerverst en allernaaktst realisme, is erger dan de meest
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makabere romantische fantasie. Dit boek is als de Dood, met
stugge kou beschouwend het Leven.
De afwezigheid van sentiment is er het sentiment van geworden. Door zijn loodrechte konsequentie van dwarsche
graauwheid, van koud koud scherp zien, is het helsch en het
grandiose nabij. Want het is een Daad. Hier zijn geen
zwabberderijtjes, geen sierseltjes van pathetiek, geen lyriek
van exklamatie. Het is geen zeuren er over. Maar het is Het
zelf. Het is koud en star als een werkelijke moord. Het is
een wraak. In dit boek is het Leven vermoord.
Dit boek is een misdaad, en draagt daarvan het kil-grandiose karakter.
De melancholiën van andere schrijvers uit dezen tijd zijn
druilvertrekken in Pompadour-stijl, vergeleken bij de grijze cel
van levensleed van dezen zwakke.
Verscheidene gemoederen, die schreven het Leven te haten,
haatten het zoo warm en zoo luide, dat eigenlijk bleek hoe
zeer zij het beminden.
Maar dit is nu de ware Haat, effen en vlak, geheel onverbonden met het gehate, en waarbij geen verzoening mogelijk is.
Een enkele maal leek het als zou de zwakke iets voor het
Leven gaan gevoelen, wel geen genegenheid en verbinding,
maar eene waardeering als voor iets zeldzaams in een muzeum.
Het was wanneer de oogen, van achter hun »violette wallen
van zwakte" de »machtige winden" zagen, »geweldig gaande
door 't zwaar violette donker van den nacht, waarop de lantarenvlammen lichtten als gouden siersels" i), wanneer hij de
» breede gelederen" 2) der grachtgolfjes oplette, of in de ochtendwolken, waar »rondom alles soinbergrijs was", zag een
opening van »bleekrose diepte" waar voorbij »joegen onophoudelijk vlokkige wolken, als reuzenschimmen in sleepgewaden... een wondervreemde vlucht van onbestemde, slanke
gestalten" 3) ; of de huiskamer werd even »gezellig" als de
lamp op kwam; of de straatlantarens waren »kleine wereldjes
i) Blz. 8.

2)

Blz. 4. 3) Blz. 4.
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van warm, troostend leven in den langen, zwarten nacht" i) ;
of hij had »een genoegelijk idee, dat hij v66r zich hield als
een schild, terwijl hij binnen trad" 2).
Vooral de lente kwam als een belofte van verandering.
Hij had toen soms een »zacht-weemoedige hoop op iets" 3), dat
komen kon. In den tijd van het zomerbegin kon hij »meeloopen met de rustige gestadige vaart der lichte dagen, zeilend
als wolken door het leege luchtruim van het leven" 4). Er was
dan »overal verwachting en belofte in de lucht en iets zoetonrustigs, alsof de gansche stad zich tot vertrek bereidde" 5).
» Dat alles ongevoelig 't zelfde zou blijven, scheen niet mogelijk
in deze lichtende dagen, die al sneller op iets schenen aan
te trekken" 6).
Maar het geestelijk verlangen draait uit op zinne-bevrediging,
die walging geeft. Wel had hij, nu hij hierop uit zou gaan,
even een aanraking met een hooger leven, juist toen, en dit is
het heele-mooye moment in het boek, want toen hij naar zijn
eigen kamertje ging om zich gauw klaar te maken, was daar
» wit-helle avondschijn door het raam, hoog bloot tegen
den klaren hemel en een teere witheid om de lichtkleurige meubelen. En 't was er lang-verlaten, van een
suizende witte eenzaamheid" ! 7).
Hij voelt 't echter maar »even" en 't »deed Non haast nog

toenemen" 8).
Hij ging dus daar, Waar het » al diep schemerig langs de
hooge huizengevels" was, en »de straat als een smalle kloof
in een gebergte. Scherp zwartlijnend tegen het diep groen
van de lucht stonden de gevelprofielen op, in een brokkellijn
afwaarts naar de verte, waar de straat omboog" 9).
Na deze donkere schaarste , komt de midden-zomer, en de
levens-bekoring is al geheel verdwenen. De lucht was reeds
weder »grauw-wolkig, guur en strak boven het dof en verflenst boomegroen."
»Het heele leven was vergrauwd tot een langen, killen
i) Blz. 5. 2) Blz. 19. 3) Blz. 122. 4) Blz. l3'. 5) Blz. 137. 6) Blz. i39.
7) Blz. 154. Ik kursiveer. Zoo als steeds, is het mooye dat de eenvoudige
woordschikking juist deze is en geen andere. 8) Ibid. 9) Blz. 156.
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nazomerdag, waar hij in de meedoogenloos grijze luchten en
op vreugdeloos vale aarde vergeefs naar de troosting van
een zonnestraal speurde" i).
En zoo nu is, het heele, lange boek. Hij, de held, is niet
op het Leven ingegaan, ook is hij er niet boven uit gestegen;
maar hij is er buiten gebleven en heeft 't ál gedood met zijn
gevoel, zoo als hij geëindigd is met zich zelf en dus dat
gevoel zelf, te dooden. En hij ís een held omdat hij zich
wáárlijk buiten het Leven heeft weten te stellen, óngenaakbaar, en het hééft gedood.
Dat het mág, zou ik wel denken, want het was een ándwoord.
Het ging niet van hem Uit : éerst had het Leven hem gemaakt tot een levenden doode. En hij heeft zich gewroken
door in waarheid zich te toonen die hij was. Haar eigen
maaksel heeft hij zijn moeder, het Leven, in 't gelaat geworpen
als een vergift.
»Van den tijd (van zijns vaders dood) af, scheen hij eerst
te leven, pijnlijk-helder door de dagen, een na een, te leven.
Het was een sensatie, of toen aan alle fijngespannen draden van zijn zenuwgestel ruw was gerukt, tot ze verrekt
waren en hij nu hevig, pijnlijk-gevoelig op de pijnbank van
het leven lag uitgestrekt, in al zijn leden gevoelend wat hij
had uitgestaan en met een doffen angst in hem voor wat
nog komen kon". 2)
»In onaantastbare ongevoeligheid omstond hem de maatschappij". 3)
» .... hij was zoo gewoon zich ongelukkig te voelen,
zich ongelukkig te denken, dat hem die lichte stemming
eenigszins ergerde en hij de gewone somberheid in zijn gevoel
trachtte weer te vinden, uit rancune tegen het leven". 4)
Zóo is 't bij 't begin en zoo blijft het tot het einde, waar
even, boven de platte graauwheid en kleur-loze treur-lichting
van den gantschen bestaansgang, deze zwarte golf zich verheft:
» Hij liep nu naar den dood en de woeste stormbuien waren
i) Blz. 165. 2) Blz. 1 34 3) Blz. 1 35. 4) Blz. I.
,
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de eenige getuigen. Niets meer van menschen... die waren
nu ver van hem, en geen enkele fluistering van stemmen
drong meer door in de groote glaciale eenzaamheid, die
rondom hem zich verwijdde.
Hij ging alleen met den storm door het donker van den
nacht, en de stad was lang uitgestorven. Het aardsch, ellendig leven lag nu zoo diep beneden hem en hij verachtte ze
allen met trotsche verachting, terwijl hij rustig den dood
tegenging, die hem daar buiten wachtte in het helsch-zwarte
duister. Hij voelde zich verwant aan die groote machten
van 't buiten ; zijn ziel scheen zich wijd uit te breiden, vaag
en eindeloos, en zijn benauwde ik-heid in 't nietig lichaam
deerde hem nauwelijks meer, zóó licht scheen hij te gaan,
regen noch wind gevoelend..." i)
Dit is goed, zeer goed. Verder kan binnen dezen gezichtskring niet worden gegaan.
Zelfs is deze lyriek reeds een uitzondering, een oase van
lijdens-mooiheid, in de doodsche levensvlakte.
Wij hebben den Heer Coenen aan te wijzen en te waardeeren als den trouwen artiest, den zorgvuldigen levensnoteerder, die voor nog zooveel niet de zuiverheid zijner visie
zou storen en die een menschenkarakter en een levens-sentiment heeft gegeven, hem geheel alleen toebehoorend.
Wel gehéel als kunst-werk, maar ook als levensuiting is
dit boek goed te noemen in zoo verre als door deze ergheid
van Dáád deze mensch deelneemt aan het Levens-Drama.
3 Feb. '97. L. VAN DEYSSEL.
i) Blz.

222.
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(18o5--'86). Ei
dleufsches Ki nstlerleben, herausgegeben

FRIEDRICH WASMANN

von BERNT GRÖNVOLD. Verlagsanstalt
F. Bruckmann, München 1896.

Vor einigen monaten ist einer unsrer tiefsten und liebenswürdigsten maler irn geist der ersten halfte des jahrhunderts
einer unverdienten vergessenheit entrissen worden. Es war
dazu nestig dass drunten im südlichen Tirol der nachlass
des aus Niederdeutschland gebürtigen künstlers von einem
heutigen künstler, der ein Norweger ist, entdeckt und gesammelt und in einer mit fleiss und opfern hergestellten schönen ausgabe dem deutschen volk zuganglich geracht wurde.
Das vorliegende buch, das mit einer selbst-lebensbeschreibung Wasmann's eine reihe von zeichnungen und
gemalden aus den jahren I 828-3 5 in guten steindrucknachbildungen enthalt, und das allein die bekanntschaft mit
dem in keiner öffentlichen sammlung hangenden meister
vermitteln kann, ist wol von ausgezeichneten kunst-kennern
wie Hermann Schlittgen dringend empfohlen worden, hat aber
in weiteren kreisen die würdigung noch nicht gefunden die
es verdient.
Mogen wir auch zugeben dass durch eine gewissenhafte
und feine auswahl der wert der angebotenen schöpfungen
ungemein erhöht wird und wir minderwertiges gar nicht zu
gesicht bekommen, so andert das wenig an unsrer bewunderung für den mann der fern vom markte der ausstellungen,
fern vom drang der bestellungen schweigend und unbekannt
zur zeit des Nazarenertums d. h. der allgerneinen formerstarrung, mit der selbstandigkeit der auffassung die reinheit
der linien, mit der vollendeten festigkeit und sicherheit eine
keusche wahrhaft rührende anmut verband.
Schon in einer sehr frühen bleizeichnung (bild der mutter
des künstlers b. 4) zieht uns eine den zwang der schele
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durchbrechende eigenart an ; in dem miinnlichen bildniss b. 8
schen wir die ganze vertriumte jugend von damals mit einer
dennoch festen und scharfen schönheit; fast wie ein Rafael
wirken die höchst einfachen striche die einen jüngling bilden,
wie uns scheint einer von denen die voll von kühnen unschuRdigen trâumen und von himmlischen erwartungen ihre
strasse nach Italien zogen.
Von bezaubernder innigkeit sind die midchen-köpfe s. 28,
S. 41, S. 65, S . 132, besonders das zweit-genannte, auf getöntem
papier. Bei aller kindlichen und j ungfraulichen reinheit liegt
in diesem antlitz, das bedeutungsvoll die augen aufschl.gt,
ein so grosses trauriges verzichten, dass wir ganz die jahreszahl vergessen und meinen die neusten Englander und Franzosen vor uns zu haben, und zwar die besten.
Manche dieser bildnisse sind uns eine enthi llung : so deutlich haben wir noch nie gestalten jenes abschnittes gesehen,
den man die » Romantik" nennt, ohne verschwommenheit und
verweichlichung, wie helden J. P. F. Richter's : wir bekommen
ein neues bild jener glühenden und tiefblauen zeit.
Eine andre seite von Wasmann's kunst zeigen uns die
öl-bilder, aus einer spateren epoche seines lebens, mit noch
gesteigertem sinn für das wirkliche. Wol mussen wir die
farben dazu ersinnen (sie werden eher verschwiegen als leuchtend sein), aber es genugt die haltung jener alten frau b. 148
zu betrachten, die bei meisterhafter behandlung der gewandung in ihrer behabigen güte soviel menschliche ewige
schönheit mitbekommen hat, oder den etwas geduckt dasitzenden keineswegs liebe-erweckenden menschen s. 15 3, den
ich mir vorstelle mit seinem ledergelben sudlander-gesicht
das sich vom etwa blauen sammet des sessels abhebt ; es
ist darin etwas vom bestreben der Alten Meister die die
abschreckende h^ sslichkeit geistlicher und weltlicher wurdentrâger so unverganglich verklart haben.
Dem maler, dem maren von handwerk, werden zulezt einige
skizzen und entwürfe eine besondere aufmerksamkeit abringen,
einige ganz geringfi gige dinge mit einer einfachheit und aussergewöhnlichen fertigkeit hingeworfen, wie es nur die Japaner
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vermogen : dort ein lamm, dort ein haten, dort eine ziege.
Die lebensbeschreibung, die keine erlauterungen zu den
abbildungen giebt, lauft selbstândig als text snit. Sie ist im
schlichten ehrlichen manchmal schattirungslosen tone damaliger
zeit abgefasst, doch finden wir auch abgesehen von der
teilnahme die das leben eines so merkwürdigen mannes
erwecken muss so feine beobachtungen und einflüsternde
wendungen wie sie nur dem grossen schriftsteller gelingen.
So lesen wir in den kinder-erinnerungen : » Bald zogen Kosakenpulks, lieder in melancholischen molltönen singend, in
langen zogen liber den deich ; bald französische reiterschaaren, die langsam vorüberreitend und niedergebeugt, auf uns
kinder, die wir sie neugierig anblickten, traurig und matt
herabsahen." Bei der betrachtung einer Medusen-maske
stehen die worte : »was ich damals nicht verstand ist mir
jezt klar und erscheint mir wie ein bild der von Gott getrennten unerlösten natur, die wie der blick der schlange
das auge des menschen bezaubert, die seele erstarren macht
und in tötlichen schlaf versenkt." In der Italiën-reise findet
sich die bemerkung : »die menschen schienen mir einee wehmi tilten zug im gesicht zu haben, den ich bis dahin nie gekannt hatte, als waren sie auf einer wallfahrt durch's leben
begriffen und bewegten selbst mitten im ger,usch des tages
und bei der arbeit die lippen zu stillem gebet."
STEFAN GEORGE.

DE ENGELSCHE POSTWAGEN
VAN

THOMAS DE QUINCEY.

TWEEDE DEEL.

HET VIZIOEN VAN PLOTSELINGEN DOOD.

Wat kan de overwegende meening genoemd worden van
den mensch, bespiegelend en wijsgeerig, over PLOTSELINGEN
DOOD ? Het is opmerkelijk dat, in verschillende staten van
de samenleving, plotselinge dood afwisselend beschouwd is
als van een aardsche loopbaan de meest begeerlijke, of, omgekeerd, als juist die voleindiging die met den meesten afschuw
moet worden gevloekt. Cesar de Dictator, toen hem aan zijn
laatste feestmaal, op den avond vóór zijn vermoording, terwijl
de minuten van zijn aardsche loopbaan geteld waren, gevraagd
werd welke dood, naar zin oordeel, verkieselijkst was, antwoordde : »Die, die het meest plotseling zou zijn." Het
hemelsche Gebedenboek van onze Engelsche Kerk, daarentegen, als het die smeekingen uitademt waarmee het als in
zinnebeeldige vertegenwoordiging van het heele menschdom
voor God ligt uitgestrekt, plaatst zulk een dood in de voorste
rij van verschrikkingen : »Van bliksem en storm ; van plaag,
pest en hongersnood ; van oorlog en moord, en van PLOTSELINGEN DOOD behoed ons, o Heer." Plotselinge dood bekroont hier den climax in een vervaarlijke trap van rampspoeden : hij wordt gerekend de allerergste vloek te zijn ; en
toch werd hij door den edelsten Romein beschouwd als den
allergrootsten zegen. In dit verschil zullen de meeste lezers
weinig meer zien dan het wezenlijk onderscheid tusschen
14
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Christen- en Heidendom. Maar dit, alles wel beschouwd,
betwijfel ik. De Christelijke Kerk moge in haar schatting
van plotselingen dood gelijk hebben ; en het is een natuurlijke
aandoening, hoewel een ziekelijke ook misschien, een rustig
afscheid te wenschen van het leven als een dat schijnbaar
het meest geschikt is voor overpeinzing, voor berouwvollen
terugblik, en voor de deemoedigingen van het vaarwel-gebed.
Er komt mij, nochtans, voor den geest geen enkele rechtstreeksche schriftuurlijke waarborg voor deze ernstige bede
van het Engelsch Gebedenboek, tenzij onder een bizonder
zinsverstand van het woord >plotseling." Het schijnt een
bede vergund eer en toegestaan aan menschelijk onvermogen, dan geëischt door menschelijke vroomheid. Het is
niet zoo zeer een leer gebouwd op de eeuwigheden van het
christelijk stelsel, als een aannemelijke meening gebouwd op
bizondere verscheidenheden van lichamelijken aard. Laat
dat, intusschen, zijn zooals het wil, twee opmerkingen doen
zich voor als voorzichtige temperingen van een leer die anders
zou kunnen dwalen en is gedwaald tot een onchristelijk bijgeloof. De eerste is deze : dat veel menschen waarschijnlijk
de verschrikking van een plotselingen dood overdrijven zullen,
door de neiging te groote beteekenis te hechten aan woorden
of daden, enkel omdat zij door een ongeluk laatste woorden
of daden geworden zijn. Sterft iemand, bijvoorbeeld, een
plotselingen dood terwijl hij dronken is, dan wordt zoo'n dood
ten onrechte beschouwd als bizonder verschrikkelijk ; alsof
de dronkenschap eensklaps verheven was tot godslastering.
Maar dat is onwijsgeerig. De man was, of hij was niet,
door-looiend een dronkaard. Indien niet, indien zijn dronkenschap een alleenstaand toeval was, dan kan er geen reden
zijn bizonderen nadruk op die daad te leggen alleen omdat
zij bij ongeluk voorkwam als zijn laatste daad. Evenmin, aan
den anderen kant, indien ze geen toeval was, maar een van
zijn doorloopende verkeerdheden, zal zij meer doorloopend
of meer een verkeerdheid zijn, omdat een plotselinge ramp,
die hem verraste, die doorloopende verkeerdheid tot een
laatste heeft gemaakt. Kon de man eenige reden gehad
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hebben, al was het maar schemerig, zijn eigen plotselingen
dood te voorzien, dan zou er een nieuwe trek zijn in de
daad van zijn onmatigheid een trek van verwatenheid en
oneerbiedigheid, als in een die wetende dat hij nader kwam
aan Gods tegenwoordigheid, zijn gedrag had moeten aanpassen aan een zoo vreeselijke verwachting. Maar dit is geen
deel van het geval waarvan hier sprake is. En het eenige
nieuwe element in 's mans daad is niet een element van bizondere zondigheid maar enkel van bijzonder ongeluk.
I)e andere opmerking betreft de beteekenis van het woord
plotseling. Zeer mogelijk bestaat tusschen Cesar en de Christenkerk niet het verschil dat boven verondersteld werd ; dat
is : niet eenig leerstellig verschil betreffende Heidensch en
Christelijk inzicht in den gemoedstoestand die passend is
aan den stervende ; maar zij stellen zich verschillende gevallen
voor, misschien. Beide bedoelen een gewelddadigen dood,
een v«9 ✓vzros dood die 3iaio5 is, of, in andere woorden, dood die wordt teweeggebracht niet door innerlijke en
vanzelfsche verandering, maar door gewilde kracht die haar
oorsprong van buiten heeft. In deze bedoeling komen beide
autoriteiten overeen. Tot zóóver harmonieeren zij. Maar
het onderscheid is dat de Romein het woord »plotseling"
verstaat als zonder oponthoud; terwijl het Christelijk Gebedenboek onder » plotselingen dood" verstaat een dood zonder
waarschuwing, gevolgelijk zonder afdoende aanmaning tot
godsdienstige voorbereiding. De arme gedeserteerde, die
neerknielt om in zijn hart de kogels te vereenigen uit twaalf
geweerloopen van zijn met hem begane kameraden, sterft
een zeer plotselingen dood, in Cesars zin ; één schok, één
hevige kratnptrekking, één (mogelijk niet een) kreun, en
het is uit met hem. Maar, in den zin van het Gebedenboek is de dood van den gedeserteerde ver van plotseling;
zijn oorspronkelijk misdrijf, zijn gevangenschap, zijn verhoor,
de tijd die verloopt tusschen vonnis en uitvoering, zijn alle
zooveel verschillende voorteekens van zijn lot geweest, alle
zooveel maningen het niet zonder voorbereiding tegemoet te
gaan.
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Hier, in dit scherp woordelijk onderscheid, begrijpen wij
op eens den geloovigen ernst waarmee een heilige Christelijke
Kerk pleit ten behoeve van haar arme vertrekkende kinderen,
dat God hun de laatste groote gunst en onderscheiding op
een doodsbed mogelijk mocht gebeuren doen nl. de gelegenheid tot ongestoorde voorbereiding om te staan voor
Zijn geduchten rechterstoel. Plotselinge dood, beschouwd als
een van de wijzen waarop men sterven kan, als sterven, op
welke wijs dan ook, onvermijdbaar is, stelt een vraag van
voorkeur, die in Christelijken evenzeer als Romeinschen zin
verschillend zal beantwoord worden naar den verschillenden
aard van ieder mensch. Eén aanzicht van plotselingen dood
is er toch, één wijziging, waaromtrent geen twijfel bestaan
kan of ze niet van alle martelaarschappen het ontstellendste
is - nl. dan als ze iemand verrast onder omstandigheden
die open laten (of schijnen open te laten) een voorbijjagende,
voorbijvliegende, onwaardeerlijk kleine kans van haar uit te
wijken. Plotseling als het gevaar dat zij tegentreedt, moet
elke poging zijn om die uitwijking te bewerkstelligen. Zelfs
dat, zelfs de weerzinwekkende noodzaak uitermate te jachten
terwijl alle jacht bestemd schijnt vergeefs te zijn, zelfs die
benauwdheid kan overgaan tot een monsterlijke opwinding
in één geval dan nl. als de oproeping niet uitsluitend tot
het instinkt van zelf behoud, maar tot het geweten gericht is,
ten behoeve van een ander leven dan uw eigene, toevallig
geworpen op uw bescherming. Te kort te schieten, ineen
te storten in een dienst die geheel uw eigen is, schijnt betrekkelijk vergefelijk, hoewel het, werkelijk, lang niet vergeeflijk
is. Maar te kort te schieten in een taak waarbij de Voorzienigheid plotseling in uw handen het eindelijk lot van een
ander wierp van een broeder-schepsel sidderend tusschen
de poorten van dood en leven, -- dit zou zijn, voor iemand van
een gevoelig geweten, de ellende van een afschuwelijke misdadigheid te vereenigen met de ellende van een bloedige
ramp. Gij zijt beroepen, door de veronderstelde taak, misschien te sterven ; maar te sterven op het eigen oogenblik
dat ge, door een zelfs gedeeltelijke tekortkoming, of verwijfd
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ineenstorten van uw krachten, u zelf zult aanklagen als een
moordenaar. Gij hadt maar den opslag van een oog voor
uw inspanning en die inspanning mocht niet gebaat hebben;
maar tot de hoogte van zulk een inspanning gestegen te
zijn, zou u bevrijd hebben, zoo niet van sterven, toch van te
sterven als een verrader aan uw laatste en afscheids-plicht.
Uit de mogelijkheid hier beschouwd blijkt een schrikkelijke
kanker die loert in de diepste diepten van de menschelijke
natuur. Niet dat gemeenlijk menschen zulke ontzettendste
beproevingen krijgen door te staan. Maar in wordbaarheid,
in schemerigen omtrek zelfs, beweegt zoo'n beproeving zich
ondergronds in de natuur van misschien eiken mensch. Op
den geheimen spiegel van onze droomen staat zoo'n beproeving donker afgebeeld, misschien voor elkeen onder ons. Die
droom, waar kinderen zoo vertrouwd mee zijn : de ontmoeting
van een leeuw, en door kwijnende afmatting in hoop en hoop's
inspanning heen, dat onveranderlijk vervolg van voor den
leeuw neer te liggen, openbaart de geheime zwakheid van
de menschnatuur, wijst haar zelf haar diepverscholen
valschheid aan, onthult den afgrond van haar huichelarij.
Misschien niet één van ons ontkomt dien droom, misschien,
als uitvoerder van een smartelijk vonnis over den mensch,
herhaalt die droom voor elk van ons, door alle geslachten
heen, de oorspronkelijke verzoeking in 't Paradijs. Elk van
ons, in dien droom, krijgt een lokaas geboden aan de krachtelooze plaatsen van zijn eigen persoonlijken wil ; nog éens
wordt een strik gespannen waarin hij zich vervangen moog'
tot een weelde van verderflijkheid ; nog éens als in het Paradijs van zijn oorsprong, valt door zijn eigen keus de mensch;
weer, in oneindigen wederkeer, kreunt tot den hemel de oude
aarde door haar verborgen holen, over de zwakte van haar
kinderen : »De Natuur, van haar zitplaats, zuchtende door al
haar werken," nog eens »geeft teekens van wee dat alles
verloren is," en weer wordt de tegenzucht herhaald in de
jammerende hemelen om den eindeloozen afval van God.
Niet onwaarschijnlijk is het dat in de wereld van zijn droomen elk van ons voor zichzelf de oorspronkelijke overtreding
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sanktionneert. In droomen, misschien onder onzichtbaren
kamp van den middernachtelijken slaper, in dat oogenblik
voor zijn bewustzijn bijgelicht, maar verdonkerd voor het geheugen zoodra alles eindigde, maakt elk afzonderlijk kind van
ons geheimzinnig géslacht voor zichzelf het verraad volkomen
van den oorspronkelijken val.
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Het voorval, zoo gedenkwaardig in zichzelf door de ontzetting die het met zich bracht en zoo spannend door zijn
groepeering voor het oog, dat den tekst verschafte voor
deze mijmering over Plotseling en Dood, gebeurde mij in het
holle van den nacht, als eenzaam toeschouwer, wijl gezeten
op de bok van de Manchester-Glasgowpost, in den tweeden of derden zomer na Waterloo. Ik vind het noodig de
omstandigheden mee te deelen, omdat zij zoo waren als niet
konden hebben plaats gegrepen dan onder een zonderlingen
samenloop van toevallen. In die dagen waren de bij- en
zij-verbindingen met veel landelijke postkantoren, hetzij uit
noodzaak, hetzij uit gebrekkigheid van het stelsel z66 geregeld, dat de hoofd-noord-westelijke post, bij aankomst te
Manchester, genoodzaakt was een aantal uren stil te blijven;
ik ben vergeten hoeveel ; ik denk zes of zeven ; maar het
resultaat was, dat, in gewone gevallen, de post haar reis
noordwaarts weer aanving omstreeks middernacht. Suf van
het lange oponthoud in een somber hotel, ging ik omtrent
elf uur 's avonds uit om frissche lucht, van plan de post op
te vangen en mijn plaats weer in te nemen bij het postkantoor. Daar de avond nog donker, want de maan nauwelijks
op, was, en de straten op dat uur leeg waren, zoodat ik
mijn weg aan niemand vragen kon, verdwaalde ik; en kwam
aan het postkantoor eerst belangrijk na middernacht ; maar
tot mijn groote verlichting (want het was van belang voor
mij 's ochtends in Westmoreland te zijn) zag ik in de groote
schoteloogen van de post, laaiende door het donker, een
teeken dat mijn kans nog niet verkeken was. Over den tijd
was het ; maar bij zeldzaam toeval was de mail zelfs nog
niet klaar voor vertrek. Ik besteeg mijn plaats op de bok,
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waar mijn mantel nog juist zoo lag als ik hem liet aan het
Wapen van Bridgewater. Ik had hem daar gelaten in navolging van den zeevaarder die een stuk zeil op de ontdekte
kust laat, als om het heele menschdom te raden van dien
grond af te blijven, en der Christen- en Heidenwereld, met
zijn beste groeten, bekend te maken dat hij eens en voor
altijd zijn zakdoek op dien maagdelijken bodem geheschen
heeft, en nu voortaan aanspraak maakt op het jus doininii
van den top van den dampkring erboven, en ook het recht
gangen te graven tot het middelpunt van de aarde er onder;
zoodat al wie na deze waarschuwing hetzij hoog in de hoogste
kamers van den dampkring, hetzij kruipende in onderaardsche
mijnen, of vermetel bouwende op de oppervlakte van het land
wordt aangetroffen, als misdadiger zal behandeld worden
dat is te zeggen er vandaan geschopt, of onthoofd, indien
de omstandigheden dat raadzaam maken, door hun zeer gehoorzamen dienaar, den eigenaar van den zakdoek bovengenoemd. In het geval dat óns bezig houdt is het waarschijnlijk
dat mijn mantel niet mocht ontzien en het jus geníium wreed
verkracht zijn in mijn persoon want in het duister begaan
de menschen daden der duisternis, terwijl gas een hulp tot
goede zeden is maar het geluk wou dat er dezen nacht
geen buiten-passagier behalve ik was, en dus de misdaad die
anders maar te gebeurlijk scheen, uitbleef bij gebrek aan een
misdadiger.
Toen ik de bok beklommen had nam ik een kleine hoeveelheid laudanum, omdat ik namelijk al tweehonderd en
vijftig mijl gereisd had, d. i. van een punt dat zeventig mijl
aan den anderen kant van Londen lag. In het nemen van
laudanum was niets buitengewoons. Maar toevallig trok het
de opmerkzaamheid tot mij van mijn nevenzitter op de bok,
den koetsier. En ook daar was niets buitengewoons in. Maar
toevallig, en tot mijn groot genoegen, trok het mijn eigen
opmerkzaamheid tot het feit dat die koetsier een monster
was wat betrof zijn omvang en dat hij één-oogig was. Hij
was inderdaad voorspeld door Virgilius, als
»Monstrum horrendum, informe, ingens cui lumen ademptum."
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Hij beantwoordde aan de voorwaarden in al de punten:
hij was een monster, 2 °. verschrikkelijk, 3°. vormloos, 4°.
groot, 5°. met maar één oog. Maar waarom zou dat mij
genoegen doen ? Was hij een van de Derwischen geweest
in de Arabische Nacht-vertellingen, en had hij met zijn
oog betaald voor zijn misdadige nieuwsgierigheid, wat recht
had ik te juichen in zijn ongeluk? Ik juichte niet: ik
verheugde mij in niemands straf, zelfs niet als ze verdiend
mocht zijn. Maar deze persoonlijke eigenheden (Nos. 1, 2, 3,
4, 5) openbaarden hem oogenblikkelijk als een ouden vriend
van me, dien ik in het zuiden een jaar of wat gekend had
als den meester van alle postkoetsiers. Hij was de man (indien
iemand) in heel Europa, die u met de zes in vollen galop
over Al Sirat zou gereden hebben over dien vreeselijken
brug van Mahomet, met geen zij-wallen, en extra breedte
niet genoeg voor 't scherp van een scheermes en dwars
over den bodemloozen afgrond. Onder dezen uitnemenden
man dien ik in 't Grieksch Cyclops dijlirélates (Cyclops de
wagenmenner) benoemd had, bëoefenden ik en anderen, mijn
bekenden, de diphrelatische kunst. Verontschuldig, lezer, een
woord dat te sierlijk is om pedant te zijn. Als leerling, hoewel ik extra fooien gaf, is het te bejammeren dat ik niet hoog
in zijn achting stond. Het bewees zijn botte eerlijkheid, (schoon,
let wel, niet zijn onderscheidingsvermogen), dat hij blind voor
mijn verdiensten was. Verontschuldigen wij zijn verdwaasdheid
in dit opzicht door te bedenken dat hij een oog miste. Zeker,
dáárdoor zag hij mijn deugden niet. Toch, in de kunst van
spreken erkende hij dat ik zijn meester was. Bij deze gelegenheid was de vreugde over ons samentreffen groot. Maar
wat deed Cyclops hier? Rieden de dokters hem noorderlucht
aan, of wat dan ? Uit eenigerlei uitleggingen waar hij zich
aan waagde begreep ik dat hij belang had bij een rechtsgeding dat nu gaande was in Lancaster ; zoo dat, waarschijnlijk, hij zich naar dit station had doen overplaatsen, teneinde
zijn beroepsbezigheden . te kunnen vereenigen met oogenblikkelijke gereedheid voor de eischen van zijn proces.
Maar waarvoor staan we hier ? Mij dunkt, we hebben nu
1 0.
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lang genoeg gewacht. 0, die treuzelende post, en dat treuzelende postkantoor ! Kunnen zij hierin niet een voorbeeld
aan mij nemen? Sommige menschen noemen mij treuzelend.
Nochtans zijt ge getuige, lezer, dat ik hier word opgehouden
door het postkantoor. Kan het postkantoor de hand op het
hart leggen, de oogenblikken dat het nuchter is, en verklaren dat het ooit wachtte op mij ? Wat doen zij nu ? De
waker zegt mij dat er vannacht een buitengewoon groote
opeenhooping van vreemde posten is, te wijten aan ongeregeldheden door oorlog, wind en weer veroorzaakt in de
booten-dienst, die tot nu toe nog geheel niet het voordeel heeft van den stoom. Gedurende een extra uur,
schijnt het, is het postkantoor in de weer geweest met de
reine correspondentie-tarwe van Glasgow te dorschen en ze
te wannen van het kaf van alle mindere tusschengelegen
steden. Eindelijk is alles afgedaan. Blaas je hoorn, waker.
Manchester, vaarwel ! Wij hebben een uur verloren door uw
misdadig gedrag aan het postkantoor; wat, nochtans, schoon
ik niet van zins ben een bruikbare reden voor beklag af te
staan, en een die er werkelijk een is voor de paarden, voor
mij een voordeel is, daar het ons dwingt naar dit verloren
uur scherp uit te zien tusschen de volgende acht of negen
en het te herwinnen (als we mogen) met een snelheid van
één mijl extra per uur. Heen zijn we eindelijk, en met elf
mijl per uur ; en voor 't oogenblik ontdek ik geen verandering
in de kracht of de behendigheid van Cyclops.
Van Manchester naar Kendal, dat feitelijk (schoon niet
wettelijk) de hoofdstad is van Westmoreland, waren er toen
ter tijd zeven afstanden van elf mijl elk. De eerste vijf
daarvan, geteld van Manchester, eindigen in Lancaster, dat
dus vijf en vijftig mijl noordelijk is van Manchester, en juist
even ver van Liverpool. De eerste drie eindigen in Preston
(dat van andere steden van dien naam onderscheiden wordt
als »proud Preston") en hier is het punt waarop de weg die
van Liverpool en de weg die van Manchester noordwaarts
gaat, één worden. Binnen deze drie staties lag het begin,
de voortgang en het einde van ons avontuur van dien nacht.

214

DE ENGELSCHE POSTWAGEN.

Gedurende de eerste statie werd ik gewaar dat C yclops sterflijk was : hij was vatbaar voor de onvoegzame aandoening van
slaap -- iets dat ik vroeger nooit had vermoed. Indien
iemand aan de verderfelijke gewoonte van slapen toegeeft,
kan al de vaardigheid in het koetsieren van Apollo zelf, met
de paarden van Aurora ter uitvoering van zijn wenken, hem
van geenerlei baat zijn. »0 Cyclops 1" riep ik, » gij zijt
sterfelijk. Mijn vriend, gij snurkt." De eerste elf mijl nochtans
verried zich deze zwakheid die, het spijt mij dat ik het
zeggen moet, dezelfde is waar het heele Heidensche Pantheon
mee was behept alleen bij korte vleugjes. Wakker wordend zei hij mij wat hem verontschuldigde, maar helaas, de
zaak niet beter en mij den ziener in een somber verschiet
van naderende rampen maakte. De zomer-zittingen, deed hij
mij herinneren, hadden nu plaats in Lancaster : tengevolge
waarvan hij gedurende drie dagen en drie nachten niet in
een bed geweest was. Overdag moest hij de oproeping afwachten om als getuige voor te komen in de zaak waarin
hij betrokken was ; of bleef, opdat hij op het kritieke oogenblik niet ontbreken zou, zitten drinken met de andere getuigen onder de herderlijke hoede . van de zaakwaarnemers.
's Nachts, of dat deel er van dat op zee de midde-wacht
heet, reed hij. Deze verklaring maakte zeker zijn slaperigheid
begrijpelijk ; maar op een wijs waardoor ze ook meer verontrustend werd ; daar hij nu, na verscheidene dagen van weerstand bieden, eindelijk volhardend aan 't zwichten was. Onder
de tweede statie werd hij meer en meer slaperig. In de
tweede mijl van de derde, gaf hij zich zonder voorbehoud
en zonder een worsteling aan zijn gevaarlijke verzoeking over.
Zijn heele vorige tegenstand had het gewicht maar vergroot
van deze eindelijke verzonkenheid. Zeven atmosferen van
slaap rustten op hem ; en om onzen toestand te vervolkomenen,
was onze waardige waker, nadat hij misschien dertig maal
ongenood en ongeprezen »Love amongst the roses" gezongen
had, uit weerwraak boos gehumeurd ter rust gegaan, een
rust, zonder twijfel, die niet zoo diep als die van mijn buurman, maar diep genoeg voor onraad was. En zoo ten laatste,
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ongeveer tien mijl van Preston, gebeurde het dat ik mij belast
vond met de zorg voor zijner majesteit London-Glasgow mail,
op dat tijdstip loopende minstens twaalf mijl per uur.
Wat de onachtzaamheid minder misdadig maakte dan ze
anders schijnen zou, was de toestand, bij nacht, van de wegen,
gedurende de zittingen. Al de rechtzaken, toentertijd, van
het volkrijke Liverpool, en ook van het volkrijke Manchester
met zijn wijden ring van volkrijke landelijke distrikten, werden
naar oud gebruik getrokken voor de rechtbank van het Lilliputsche Lancaster. Deze oude overlevering te breken vereischte 1 °. een strijd met gevestigde belangen die machtig
waren, 2 °. een uitgebreid stelsel van nieuwe inrichtingen, en
3°. een nieuw besluit van het parlement. Voorloopig was
zulk een verandering nog maar in overweging. Zooals nu
de zaken stonden, rolde tweemaal 's jaars een zoo dik gedrang
van zaken noordwaarts uit het zuiderkwartier van het graafschap, dat minstens twee weken lang de ernstige inspanning
van twee rechters noodig was om ze af te doen. Het gevolg
was dat elk paard langs den weg dat dienen kon, werd
uitgeput door het vervoer van de menigten die in de velerlei
zaken partij stonden. Tegen zonsondergang dus was het
gebruikelijk dat van volslagen uitputting van menschen en
beesten de weg in diepe stilte lag. Uitgezonderd de uitputting in het wijde aangrenzende graafschap van York na
een bestreden parlements-verkiezing was zulk een stilte volgende
op zulk een oproer nooit in Engeland bijgewoond.
Nu ook heerschten langs den weg de gewone stilte en
eenzaamheid. Hoef noch wiel werd gehoord. En om dit
bedriegelijk-weelderig vertrouwen in de geluidlooze wegen
te versterken, trof het dat de nacht er een was van buitengewone plechtigheid en vree. Wat mij betrof, hoewel niet
zonder besef van het gevaar dat ons treffen kon, was ik in
zoo verre gezwicht voor den invloed van de heerschende
kalmte dat ik verzonken zat in diepe mijmering. Het was
Augustus, de maand in het midden waarvan mijn verjaardag
lag — een feest dat elk bespiegelend mensch aandoet met
ernstige en soms zuchten-geboorne gedachten. De streek was
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mijn eigen geboortestreek
waarop, in haar zuidelijke
afdeeling, meer dan op eenigen grond van gelijken omvang,
den vroegeren of huidigen mensch bekend, de oorspronkelijke
vloek was neergedaald van arbeid in zijn zwaarsten vorm,
niet vermeesterend de menschelichamen alleen als van slaven,
of misdadigers in mijnen, maar werkende door den fellen
wil. Op geen gelijke ruimte op aarde was of werd ooit een
zoo groot vermogen van menschekracht dagelijks uitgestort.
Op dit bizondere tijdstip ook van de zittingen kon het niet
anders of die vervaarlijke orkaan van vlucht en vervolging,
zooals hij een vreemde schijnen mocht, die den heelen dag
door op en neer stormde om Lancaster, jachtend door de
landstreek, en regelmatig in stilte terugzinkend met zonsondergang, moest (vereenigd vooral met dien biij eenden karaktertrek
van Lancashire als de hoofdstad zelf en de citadel van den
arbeid) pathetisch de gedachten stemmen tot dat keer-vizioen
van rust, van gewijde stilstand van leed en worsteling, waarheen als naar hun verborgen haven, de dieper verlangens
van het menschehart voortdurend in eenzaamheid reizen.
Schuins aan onze linkerhand naderden wij de zee, die onder
de omstandigheden van het oogenblik den algemeenen toestand
van halcyonische rust herhalen moest. De zee, de atmosfeer,
het licht namen elk hun orchestrale aandeel in dezen sluimer
van het heelal. Maanlicht, en de eerste vreesachtige bevingen
van den dageraad vloeiden op dit uur tezamen ; en de saamvloeiingen kwamen in een nog teederder staat van eenheid
door een dunne zilverige mist, onbeweeglijk en droomerig,
die bosschen en velden verhulde, maar met een sluier van
gelijkmatige doorzichtigheid. Geen geluid was wakker dan
het maar weinig storende van de voeten van onze paarden
die op een zandstrook van den weg liepen. In de wolken,
op de aarde, heerschte éenzelfde majestetische vrede ; en in
spijt van al wat de schelm van een schoolmeester gedaan
heeft tot de verwoesting van onze verhevener gedachten, die
de gedachten van onze kindsheid zijn, gelooven we nog in
geen zulken nonsens als die van een beperkte atmosfeer.
Wat wij ook mogen zweren met onze valsche veinzende
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monden, in onze getrouwe harten gelooven wij nog en gelooven
altijd in velden van lucht die den eindeloozen afgrond meten
tusschen de aarde en het hemelsche middenpunt. Nog, in
het vertrouwen van kinderen die zonder vrees iedere kamer
betreden van hun vaders huis en voor wie géén deur gesloten is, stijgen wij, in dat sabbats-vizioen dat ons soms
voor een uur in nachten als deze geopenbaard wordt, met
gemakkelijke treden van de ellende-geslagen velden van de
aarde, omhoog tot de sandalen van God.
Eensklaps, uit gedachten als deze, ontwaakte ik door een
dof geluid, als bewoog er iets in de verte op den weg. Het
beefde op de lucht voor een oogenblik; ik luisterde in ontzetting ; dan verstierf het weer. Maar eens ontwaakt merkte
ik niet zonder schrik de versnelde beweging van onze paarden op. Een tienjaarservaring had mijn oog scherp gemaakt
op het schatten van snelheid ; en ik zag dat we nu dertien
mijl in een uur liepen. Ik verhef me niet op geestestegenwoordigheid. Mijn vrees is, integendeel, dat ik smadelijk en
schandelijk te kort schiet in die hoedanigheid als het aankomt
op doen. De verlamming van twijfel en ontzetting hangt als
een misdadig gewicht van duistere ongepeilde herinneringen
op mijn vermogens, als het signaal gaat voor doen. Aan den
anderen kant, wat betreft denken, heb ik deze vervloekte
eigenschap dat ik in den eersten stap naar de mogelijkheid
van een ongeluk, zijn geheele evolutie zie ; in den wortel van
de reeks zie ik te zeker en te dadelijk haar geheele ontwikkeling ; in de eerste lettergreep van het vreeslijk vonnis lees
ik de laatste al. Het was niet dat ik voor ons zelf vreesde.
Ons beschermden onze omvang en vaart voor gevaar in èlke
aanrijding. En door te veel honderden gevaren was ik gereden die verschrikkelijk waren om te naderen en lachenswaard om op terug te zien, wier eerste aanzicht afgrijzen,
jokkernij hun laatste was, om mijn beangstheid te laten rusten
op het heil van ons. De mail was gebouwd noch besteld,
daar was ik zeker van, die verraad zou plegen aan mij die
vertrouwde op zijn bescherming. Maar welk rijtuig wij ook
ontmoeten konden zou licht en teer in vergelijking met het
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onze zijn. En ik bemerkte deze onheilspellende bizonderheid:
wij reden op den verkeerden kant van den weg. Hiertegen
mocht worden opgemerkt dat de andere partij, als die er was,
ook aan den verkeerden kant kon zijn en tweemaal verkeerd
eenmaal in orde is. Maar 'dat was onwaarschijnlijk. Dezelfde
beweegreden die ons rechts van den weg getrokken had nl. de weelde van het zachte gestampte zand vergeleken met
het geplaveide middenpad zou van kracht blijken voor
anderen. De twee weerzijdsche rijtuigen zouden dus, vast en
zeker, aan denzelfden kant rijden ; en het van dien kant —
daar die niet wettig de onze was oversteken naar den
anderen zou, natuurlijk, verwacht worden van ons. Onze
lampen, nog brandend, zouden den indruk geven van waakzaamheid onzerzijds. En welk schepsel ook dat ons tegen
kwam, zou er op rekenen dat wij zouden uitwijken. Dit alles,
en al waren de schakels van het vooruitbesef duizendmaal
meer geweest, zag ik, niet beredeneerd, of opzettelijk, of
achtereenvolgend, maar door een bliksem van gruwbare
gelijktijdige indenking.
Terwijl ik zoo snel en gedurig broedde over het onheil
dat zich voor ons mocht saampakken, o ! welk een doffe geheimzinnigheid van vrees, welk een zucht van wee was dat
die beefde op de lucht toen weer het verre geluid van een
een gefluister
wiel werd gehoord. Een gefluister was het
van, misschien, vier mijl af, in 't geheim een ondergang
verkondigend, die omdat hij voorzien werd niet minder onvermijdbaar was, die omdat hij geweten werd, niet kon
hersteld. Wat kon gedaan 'wie was er die wat kon doen
om den stormloop te stremmen van die waanzinnige paarden?
Kon ik de teugels niet grissen uit de greep van den slapenden
rijder ? Gij, lezer, denkt dat het in uw vermogen geweest was
het te doen. En ik twist niet met de schatting die ge hebt
van uzelf. Maar, om de wijze waarop de koetsier zijn hand
tusschen boven- en beneden-dij geklemd hield was het onmogelijk. Makkelijk, meent ge ? Zie dan dat bronzen ruiterbeeld.
De wreede ruiter houdt al twee eeuwen het bit in zijn paards
bek geklemd. Ontbreidel hem, wilt ge, een oogenblik, en
-
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wasch zijn bek met water. Makkelijk, meent ge ? Werp dan
uit zijn zadel dien keizerlijken ruiter ; bons me die marmeren
voeten uit die marmen stijgbeugels van Charlemagne.
De geluiden vooruit werden sterker, en waren nu te duidelijk wielengeluid. Wie en wat het wezen kon ? Was het
negotie in een kar met een nummer erop ? Was het jeugdige
luchtigheid in een sjees? Was het verdriet dat draalde of
vreugde die wedrende ? Want nog altijd waren de geluidsdeelen te kort van duur om den aard van de beweging te
ontcijferen. Maar wie ook de reizigers waren, iets moest
gedaan om hen te waarschuwen. Op de andere partij rust
de dadeljke verantwoordelijkheid, op ons en wee mij, dat
ons was tot mijn zwak opium-krank zelf bepaald rust die
voor de waarschuwing. Doch, hoe zou ik die uitvoeren ? Kon
ik niet de waker's hoorn blazen ? Bij de eerste gedachte al
zocht ik mijn weg over de kap naar waar de waker zat.
Maar dit, door het toeval dat ik vermeld heb, dat de vreemde
posten op de kap waren opgestapeld, bleek een moeielijke
en zelfs gevaarlijke onderneming voor iemand die verstijfd
was door haast drie honderd mijl buitenop rijden. En gelukkig,
voor ik veel tijd met de poging verloren had, zwaaiden onze
bezeten paarden om een hoek van den weg heen en lag die
laatste statie voor ons open waar de aanrijding moest plaats
hebben en het onheil worden volvoerd. Alles was klaarblijkelijk afgeloopen. Het hof zat ; de zaak was voorgeweest ;
de rechter had uitgesproken ; en alleen de uitspraak werd
nog verwacht.
Voor ons lag een laan, pijlrecht, zeshonderd ellen lang
misschien, en de loofrijke boomen die van weerskanten in
rechte lijn rezen om saamtekomen hoog boven ons, gaven
er het voorkomen aan van de zijgang van een kathedraal.
Een dieper plechtigheid kreeg onder die boomen het morgenlicht ; maar er was licht genoeg om aan het andere eind
van die Gothische gang een broos wagentje van vlechtwerk
te zien aankomen, waarin een jonge man zat met naast hem
een jonge dame. 0, mijn jonge mensch, wat doet ge daar?
Indien het noodzakelijk is dat ge uw mededeelingen toefluis-
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tert aan die jonge dame -- hoewel ik waarlijk niemand zie,
op een uur en een weg die zoo eenzaam zijn, die u zou
beluisteren is het daarom noodzakelijk dat ge uw lippen
zoo na aan de hare brengt. Het kleine rijtuig kruipt met
een mijl per uur ; en die daar zoo teer met elkaar bezig zijn,
buigen natuurlijk de hoofden omlaag. Tusschen hen en de
eeuwigheid is er, naar menschelijke berekening, maar een en
een halve minuut. Hemel, wat is er dat ik doen kan?
Sprekend of handelend, wat hulp kan ik aanbrengen ? Vreemd
is het en voor den enkelen luisteraar naar 't verhaal misschien
belachelijk, dat ik een herinnering aan de Ilias noodig had
om mij de eenige hulp te doen zien die er was. Toch was
het zoo. Ik herinnerde mij het geschreeuw van Achilles en
zijn uitwerking. Maar kon ik wanen te schreeuwen als
Achilles, door Pallas bijgestaan ? Neen ; maar ook behoefde
ik niet den schreeuw, die ontzetting wierp in heel strijdbaar
Azië : een zulke schreeuw was voldoende als schrik mocht
dragen in de harten van twee onnadenkende jonge lieden en
een sjeespaard. Ik schreeuwde en de jonge man hoorde
mij niet. Een tweeden keer schreeuwde ik en nu hoorde
hij mij, want nu hief hij het hoofd.
Hier dan was alles gedaan wat, door mij, kon gedaan
worden ; meer van min kant was niet mogelijk. Mijn was
de eerste stap geweest ; de tweede was voor den jongen man,
de derde voor God. Indien, zei ik, deze vreemdeling dapper
is, en indien hij werkelijk het meisje aan zijn zij liefheeft, of,
ook al heeft hij haar niet lief, indien hij de verplichting voelt
die op elk man, waardig man genoemd te worden, rust, van
zijn uiterste best te doen voor de vrouw die aan zijn bescherming is toevertrpuwd dan zal hij, tenminste, een poging
doen om haar te redden. Mist hem die, dan zal hij niet
zekerder, niet door een wreeder dood omkomen dan als hij
ze gelaten had ; en hij zal sterven als een dapper man moet,
met zijn gezicht naar 't gevaar en met zijn arm om de vrouw
die hij vruchteloos te redden zocht. Maar doet hij geen poging,
schrikt hij, zonder een worsteling, van zijn plicht terug, hij
zal er niet minder zeker om omkomen omdat hij zoo'n lage

DE ENGELSCHE POSTWAGEN.

221

lafaard is geweest. Hij sterft er niet minder om, en waarom
ook niet ? Waarom leeddragen omdat er een lafaard minder
in de wereld is ? Neen, laat hem sterven, zonder een gedachte
van meelij verspild aan hem ; en laat, in dat geval, al onze
smart bewaard blijven voor het hulpeloos meisje, dat nu, bij
de geringste schaduw van tekortkoming in hem, moet, met
den plotselingsten schok, moet, zonder tijd voor een gebed,
moet, binnen zeventig sekonden staan voor Gods rechterstoel.
Maar een lafaard was hij niet : plotseling was de roep op
hem afgekomen, en plotseling was zijn antwoord op den roep.
Hij zag, hij hoorde, hij begreep den ondergang die naderde:
zijn zwarte schaduw donkerde al boven hem ; en reeds mat
hij zijn kracht om hem te staan. 0, wat een gemeene zaak
lijkt moed, als we hem volken koopen en verkoopen zien
voor een shilling daags : o ! wat een heerlijke zaak blijkt moed,
als een ontzettende noodzaak een mensch op de groote levensdiepten, als hollende voor een orkaan, voert op tot de duizelingwekkende kruin van een stormende branding, waarvan
twee wegen gaan, en een stem zegt hem hoorbaar : »Hierheen ligt hoop, daarheen eeuwige rouw !" Welk een heerlijke
triumf als in dat oogenblik in het midden van de woeling
van alles rond hem, en den waanzin van het gevaar, die mensch
in staat is zijn toestand te overzien in staat is zich voor
één oogenblik in de eenzaamheid met God terug te trekken,
en raad te vragen van Hem !
Zeven sekonden misschien van zijn zeventig hield de
vreemdeling zijn gezicht loodrecht op ons gericht als om elk
element te erkennen en te wegen in de worsteling die voor
hem lag. Vijf sekonden langer zat hij onbewegelijk, als
iemand die zon op eenig groot voornemen. Vijf andere nog,
misschien, zat hij met de pogen omhoog geslagen als een
die bad in leed, in een spanning van twijfel, om licht dat
hem leiden zou naar de beste keus. Toen stond hij eensklaps
op, stond recht, en met een gespierde strekking van de
teugels, tilde hij zijn paards voorpooten van den grond en
wielde hem rond op zijn achterpooten als op een spil, zoodat
het wagentje in een richting bijna loodrecht op de onze
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kwam. Tot dusver was zijn toestand ,niet verbeterd ; behalve
voorzoover dit een eerste stap was naar de mogelijkheid van
een tweeden. Als niet meer werd gedaan was niets gedaan;
want het rijtuigje nam nog juist het midden van onze baan
in, hoewel het in een andere richting stond. Toch mocht
het nu zelfs nog te laat zijn : vijftien van de zeventig sekonden
mogen nog over zijn, en één almachtige sprong kan volstaan
om uit onze vaart te zijn. Haast u dan, haast u 1 want de
vliegende oogenblikken, zij haasten ? 0 haast u, haast u,
dappere jonkman 1 want de wreede hoeven van onze paarden
zij ook haasten. Snel zijn de vliegende oogenblikken,
sneller zijn de hoeven van onze paarden. Maar vrees niet
voor hem, indien menschelijke geestkracht helpen kan;
getrouw was aan zijn vreeselijke plicht de rijder ; getrouw
was het paard aan zijn gebod. Eén zweepslag, een aandrijving met stem en hand, van den vreemdeling, een ruk
van het paard, een sprong of hij de hoogte van een haag
beschreed, landde het gehoorzame beest met de voorvoeten
op de kroon of 't gewelfde midden van den weg. De grootste
helft van het wagentje had toen den toren van onze schaduw
geruimd : dat was zelfs mijn opgewonden blik duidelijk. Maar
weinig baatte het dat één wrak afdreef en veilig was, als
het wrak dat verongelukte de menschelijke lading droeg. De
achterhelft van het rijtuig, was die zeker uit de lijn van
stelligen ondergang ? Welke macht kon er op antwoorden?
Blik van oog, gedachte van mensch, vleugel van engel, welke
van deze had snelheid om te schieten tusschen vraag en
antwoord, en de eene verdeelen van het andere ? Licht treedt
op de stappen van licht niet onscheidbaarder, dan onze allesoverheerschende aankomst op de ontsnappings-pogingen van de
sjees. Dàt moest de jonge man te deugdelijk gevoeld hebben.
Zijn rug was nu naar ons toegekeerd ; niet door het oog kon
hij meer gemeenschap met het gevaar houden ; maar door
het schrikverwekkend schudden van onze tuigen was zijn oor
te zeker ingelicht dat alles geëindigd was wat betrof
eenige verdere poging van hem. Reeds rustte hij in berusting
van zijn worsteling ; en fluisterde in zin hart misschien : Vader
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die in den hemel zijt, eindig gij daarboven wat ik op aarde
heb gepoogd. Sneller dan ooit wieken van een molen,
renden we hen voorbij in onze onverbiddelijke vaart. 0,
dreuning van orkanen die moet verklonken zijn in hun ooren
de sekonde toen we • langs gingen 1, In dat eigen oogenblik sprak luid de donder van de aanrijding. Het zij met
het lemoen, of met de heup van ons . bijdehandsche
voorpaard hadden wij het linker wiel getroffen van het
sjeesje, dat eenigszins schuin stond en nog niet zooveel
naar voren dat het precies evenwijdig aan het rechter kwam.
De slag, door de woede van de vaart, dreunde angstwekkend.
Ik stond op in ontzetting om te zien naar de verwoesting
die we misschien hadden aangericht. Van mijn verheven
standplaats zag ik neer, en zag terug op het tooneel dat in
een oogenblik zijn eigen verhaal deed en al zijn feiten in
mijn hart schreef voor altijd.
Hier was de kaart van de passie die geëindigd was. Het
paard stond geplant, onbewegelijk, met zijn voorpooten op
de geplaveide kruin van den middenweg. Hij in elk geval
mocht geacht worden door de doodspassie niet te zijn aangeraakt. Het mandewagentje gedeeltelijk, misschien, door
de heftige draaiing van de wielen in zijn wenteling van zooeven, gedeeltelijk door den donderenden stoot dien het ontvangen had, stond alsof het meevoelde met de menschelijke
ontzetting, sidderend en bevend. De jonge man beefde noch
sidderde. Hij zat als een rots. Maar zijn stilte was die van
opwinding tot kalmte gevroren door afgrijzen. Nog dorst
hij niet rondkijken ; want hij wist dat als iets nog gedaan
moest worden, het niet door hem kon worden gedaan. En
nog wist hij niet zeker of hun veiligheid voldongen was.
Maar het meisje
Maar het meisje 1 0 hemel 1 zal dat schouwspel ooit
weggaan uit mijn droomen, zooals zij rees en daalde, daalde
en rees op haar zitplaats, haar armen wild ten hemel wierp,
greep naar een denkbeeldig voorwerp in de lucht, zwijmend, biddend, ijlend, vertwijfelend ? Stel u voor, lezer, de
elementen van de gebeurtenis ; duld dat ik voor uw geest de
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omstandigheden terugroep van dezen toestand zonder wederga.
Uit de stilte en diepen vrede van dezen heiligen zomernacht
uit de aandoenlijke ineenvloeiing van dit zoete maanlicht,
ochtendlicht, droomlicht -- uit de mannelijke teerheid van
deze vleiende, fluisterende, murmelende liefde
plotseling
als uit de bosschen en velden
plotseling als uit de kamers
van de lucht ppengaand in openbaring,
plotseling als uit
den bodem gapend aan haar voeten, wierp zich op haar, met
een glimp van katarakten, de Dood het gekroonde Spooksel,
met de heele uitrusting van zijn verschrikkingen, en het tijgerbrullen van zijn stem.
De oogenblikken waren geteld
de strijd was geëindigd
het vizioen was voorbij. In een oogwenk hadden onze vliegende paarden ons naar het eind gevoerd van de loofgang;
met rechten hoek wielden wij in onze vroegere richting; de
draai van den weg voerde het tooneel uit mijn oogen in een
oogenblik, en wierp het in mijn droomen voor altijd.
7/13 Dec. '96.

DE ENGELSCHE POSTWAGEN
VAN

THOMAS DE QUINCEY.

DERDE DEEL.

DROOM-FUGA.

Gegrond op het voorgaande thema van plotselingen dood.

»Whence the sound
Of instruments that made melodious chime,
Was heard, of harp and organ ; and who moved
Their stops and chords, was seen ; his volant touch
Instinct through all proportions, low and high,
Fled and pursued transverse the resonant fugue".
PAR. LOST, B XI.

Tumultuosissimamente.
Passie van plotselingen dood 1 die eens in mijn jeugd ik
las en uitlei naar de schaduwen van uw ruggelingsche teekens 1 vervoering van doodsangst die den vorm nam (dien
ik gezien heb tusschen tomben in kerken) van een vrouw
haar graf boeien brekend van een vrouws ionische gestalte
voorwaarts buigend uit de verwoesting van haar graf met
gewelfden voet, met geheven oogen, met gevouwen aanbiddende handen wachtend, wakend, bevend, biddend om
het trompet-geschal dat de dooden uit hun stof roept voor
altijd 1 0, te vreeselijk vizioen van sidderende menschlijkheid
op den rand van almachtige afgronden ! Vizioen dat
terugschrikte, dat terugduizelde als een rol die geschroeid
wordt door de woede van een brand die rent op de vleugels
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van den wind 1 Zoo korte waanzin van ontzetting, waarom
sterft gij niet ? Die zoo haastig in den nacht zinkt, waarom
waait ge nog uw droeve grafpesten over de bloemvolle
mozaieken van mijn droom. Muziekvlaag te lijdensvol, eens
en toen nooit meer gehoord, wat scheelt u dan, dat uw diep
dreunende snaren bij poozen door al de werelden van den
slaap opgolven, en na veertig jaar geen deel van hun verschrikking zijn kwijtgegaan ?

10
Zie, het is zomer
volkomen zomer 1 De altijddurende
poorten van leven en zomer zijn wijd open geworpen ; en
op 't zeevlak, kalm en groenend als een savanna, drijven de
naamlooze jonkvrouw van het schrikwekkend vizioen en ikzelf
zij op een feeën-speeljacht en ik op een engelsche driedekker.
Beiden loópen we om briesjes van feestelijke blijdschap in
het domein van ons beider geboorteland, in dat aloude waterpark, in die padelooze jachtgronden van den oceaan, waar
Engeland als een jageres haar vermaak neemt winter en
zomer, van de opgaande tot de ondergaande zon. 0 welk
een wildernis van bloemenschoonheid was verborgen of
openbaarde zich eensklaps op de tropische eilanden waar het
speeljacht zich langs bewoog ! En op haar dek wat een
volte van mensche-bloemen jonge vrouwen hoe liefelijk,
jonge mannen hoe edel, die tezamen dansten, en langzaam
afdreven naar ons temidden van muziek en wierook, temidden
van bloesems uit wouden en weeldrige corymbi uit wijngaarden, temidden van natuurlijk zingen en de echoos van zoet
meisjesgelach. Langzaam nadert het speeljacht ons, vroolijk
salueert het ons, en geruischloos verdwijnt het onder de
schaduw van onzen machtigen romp. Maar dan, als op een
sein uit den hemel, zijn ze allen, de muziek, de liederen,
de zoete echoos van het lachen van meisjes zijn ze verstomd. Welk onheil heeft het speeljacht geslagen, het ontmoetende of achterhalende ? Sluimerde ondergang voor onze
vrienden in onze eigen vreeselijke schaduw? Was onze schaduw
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de schaduw van den dood ? Ik boog over den boeg om een
antwoord, en zie, het speeljacht was ontmanteld ; het feest
en de feestvierders waren verdwenen ; de roem van den
wijnstok was stof, en de wouden met hun schoonheid waren
zonder een getuige gelaten op de zeeën. »Maar waar"
en ik wendde mij tot onze manschap »waar zijn de liefelijke
vrouwen die dansten onder het afdak van bloemen en trossige
corymbi ? Waarheen zijn de edele jonge mannen gevloden
die dansten met hen ?" Antwoord ontving ik niet. Maar
eensklaps van omhoog, van den man in de mast, wiens aangezicht door schrik verdonkerd was, klonk het: » Zeil aan de
lijboordzij! Neer op ons komt het: in zeventig sekonden
splijt dat ook."
II.
Ik zag naar lijboordzij en de zomer was voorbijgegaan.
De zee rolde en schudde van zich saampakkenden toorn.
Op haar oppervlak zaten vervaarlijke nevels die zich groepten
tot bogen en lange kathedraalgangen. Onder een daarvan
door, liep met de felle vaart van een pijl uit een kruisboog,
een fregat loodrecht op onzen loop. »Zijn zij gek," hoorde
ik een stem van ons dek roepen. »Zoeken ze hun ondergang?" Maar in een oogenblik terwijl het vlak op ons was,
gaf de onzichtbare drang van een hoofdstrooming of plaatselijken draaikolk zijn loop een afbuiging, en weg deinde het
zonder schok. Terwijl het langs ons liep stond hoog tusschen
liet touwwerk de jonkvrouw van het speeljacht. Vóór haar
openden zich boosaardig om haar te ontvangen de diepten,
torenhooge schuimvlagen stormden achter haar, de golven
huilden om haar te bemachtigen. Maar weg werd zij gedragen in woeste plaatsen van de zee terwijl mijn oog haar
nog volgde daar zij liep voor den gierenden stormwind,
gejaagd door vertoornde vogels en razende golven ; nog zag
ik haar als op het oogenblik toen ze ' langs ons liep, staande
in het touwwerk, met haar witte kleeden stroomende voor
den wind. Daar stond zij, met losgeraakt haar, een hand
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geklemd tusschen het touwwerk
rijzend, dalend, sidderend,
bevend, biddend
daar, mijlen ver, zag ik haar daar ze
stond, heffend bij poozen een hand ten hemel tusschen de
woeste koppen van de vervolgende golven en het woeden
van den storm; totdat eindelijk, op een geluid uit de verte
van boosaardig gelach en hoon, alles voor altijd verborgen
was in jagende vlagen; en later, maar wanneer weet ik niet,
noch hoe,
III.
ontwaakten mij zoete begrafenisklokken uit onberekenbare
verte, jammerend over de dooden die sterven voor den
dageraad, terwijl ik sliep in een boot geankerd aan een bekende kust. De morgenschemer was juist aan het doorbreken,
en in zijn nevelige openbaringen zag ik een meisje, getooid
met een guirlande van witte rozen om haar hoofd als voor
een groot feest, loopende langs het eenzame strand in de
uiterste haast. , Haar loopen was als loopen in doodsangst;
en meermaals keek ze om naar een vreeselijken vijand achter
haar. Maar toen ik aan land sprong en haar stappen volgde
om haar te waarschuwen voor een gevaar van voren, vlood
ze van mij als van een ander gevaar, helaas 1 en riep ik tot
haar vergeefs van drijfzand dat voor haar lag. Sneller en
sneller vluchtte ze, om een voorgebergte van rotsen draaide
ze uit het gezicht, in een oogenblik draaide ik er ook omheen
maar alleen om de verraderlijke zanden te zien saamvloeien
over haar hoofd. Haar lichaam was al begraven ; alleen
waren het schoone jonge hoofd en de diadeem van witte
rozen er omheen nog zichtbaar voor de beklagende hemelen,
en, laatst van al, was zichtbaar een witte marmeren arm. Ik
zag in het ochtendlicht dat schoone jonge hoofd, terwijl het
weg in het duister zonk zag dien marmeren arm, terwijl
hij rees boven haar hoofd en haar verraderlijk graf, rukkend,
aarzelend, reikend, grijpend, als naar een valsche bedriegende
hand uitgestrekt uit de wolken zag dien marmeren arm
haar stervende hoop uitende, dan uitende haar stervende
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vertwijfeling. Het hoofd, de diadeem, de arm — die allen
waren verzonken ; ook over deze had zich eindelijk het gruwlijk
drijfzand gesloten ; en geen gedachtenis bleef van het schoone
jonge meisje op aarde, dan mijn eigen eenzame tranen, en
de begrafenisklokken van de verlaten zeeën, die, zachter
weer rijzende, een requiem zongen over het graf van het
begraven kind en haar dageraad die verblonk.
Ik zat en weende - in stilte de tranen die de menschen altijd
hebben gegeven aan de gedachtenis van hen die stierven
voor den dageraad, en door het verraad van de aarde onze
moeder. Maar opeens werden de tranen en de begrafenisklokken overjoeld door een kreet als van veel volken, en
door een gedreun als van het geschut van een groot koning,
haastig voortschrijdend door de dalen en gehoord van ver
door berg-echoos. »Stil", zei ik en boog mijn oor naar de
aarde om te luisteren, »stil, dit is óf de losgelatenheid
zelf van de worsteling, óf anders" — en toen luisterde ik
opmerkzaam en fluisterde terwijl ik mijn hoofd verhief » of
anders, o hemel! is het overwinning die volkomen is, overwinning die alle worsteling verzwelgt."
IV.
Onmiddelijk, in den droom, werd ik gevoerd over land en
zee naar een verwijderd koninkrijk, en geplaatst op een zegekar te midden van metgezellen gekroond met lauwers. De
duisternis van den naderenden middernacht broedende over
al het land, verborg voor ons de machtige menigten die rusteloos rond ons bewogen als om hun middelpunt : we hoorden
ze, maar zagen ze niet. Tijdingen waren aangekomen, in het
laatste uur, van een roem die zich meten kon met de eeuwen;
te vol van trots waren ze, te vol van vreugde om zich anders
te kunnen uiten dan door tranen, door voortdurende lofzangen,
en Te Deums weergalmden van de koren en orkesten van
de aarde. Deze tijdingen hadden wij die op de gelauwerde
kar zaten het voorrecht te verkondigen onder de volken. En
door teekenen die hoorbaar waren in de duisternis, door ge-
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briesch en gestamp, verweten reeds onze toornende paarden
die wisten van vrees noch vleeschelijke vermoeienis, ons onzen
stilstand. Waarvoor zvas het dat we stilstonden ? Wij wachten
op een geheimwoord dat een teeken zou zijn voor de volken
dat hun hoop nu voldongen was. Te middernacht was het
geheimwoord daar, en het was Waterloo en Herwonnen Christenheid ! Het schrikwekkende woord scheen door zijn eigen licht;
het ging voor ons ; het reed hoog boven de koppen van ons
voorspan en het verspreidde een gouden licht over de paden
waar we langs gingen. Elke stad wierp, op de tegenwoordigheid van het geheimwoord, haar poorten open. De rivieren
wisten het als we ze overstaken. Al de bosschen, als wij
liepen langs hun randen, huiverden hun hulde aan het geheimwoord. En de duisternissen verstonden het.
Twee uur na middernacht naderden we een machtigen Dom.
Zijn poorten die tot de wolken rezen waren gesloten. Maar
toen het schrikwekkende woord dat voor ons reed, hen met
zijn gouden licht bereikte, bewogen zij doodstil terug op hun
hengsels, en in vliegenden galop voer onze wagen in de
groote gang van de kathedraal. Toomeloos was onze vaart;
en bij elk altaar in de kleine kapellen en bidkapellen rechts
en links van onzen loop, ontbrandden de lampen, stervend
of verflauwend, opnieuw in meegevoel met het geheimwoord
dat langs hen vloog. Veertig mijlen mochten wij in den Dom
hebben gereden, en nog had geen sterkte ons bereikt van
ochtendlicht, toen wij voor ons de luchtige galerijen zagen
van orgel en koor. Ieder torentje van het beeldwerk, ieder
vooruitspringend plekje tusschen het snijwerk was gekroond
met witgewadige koorzangers die zongen de bevrijding ; die
weenden geen tranen meer, zooals eens hun vaders geweend
hadden, maar die zongen bij poozen samen voor de geslachten,
zeggende
>Zing den Verlosser eer in elke taal,"

en antwoord ontvingen ze uit de verte
i Z ooals eens gezongen werd in den hemel en op aarde."
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En aan hun gezang was geen einde ; en van onze toomelooze vaart was stilstand noch verlangzaming.
Zoo, terwijl wij liepen als bergstroomen — zoo, terwijl wij
in bruidelijke vervoering stormden over het Campo Santo van
de kerkgraven, was het ons eensklaps als zagen wij een
uitgebreide doodenstad rijzend op den uitersten horizon een stad van graftomben, in de heilige kathedraal gebouwd
voor de gestorven krijgers die daar rustten van hun twisten
op aard. Van purper graniet was de doodenstad ; toch, in de
eerste minuut lag ze zoo groot was de afstand als een
purperen vlek op den horizon. In de tweede minuut zoo
groot was de snelheid beefde ze door velerlei verandering,
groeiend tot terrassen en torens van wondere hoogte. In de
derde minuut reeds, met onzen angstwekkenden galop, reden
we door haar voorsteden. Weidsche sarkophagen verhieven
zich aan alle zijden, met torens en torentjes, die op de grenzen
van de middengang vooruitschreden met hooghartigen overmoed, die terugdeinsden met machtige schaduwen in hen
ontvangende holen. Elke sarkophaag was met bas-reliefs
rondom bebeiteld : bas-reliefs van veldslagen en slagvelden;
veldslagen van vergeten eeuwen, veldslagen van gisteren;
slagvelden die sints lang de natuur geheeld en met zich
verzoend had door de zoete vergetelheid van bloemen ; slagvelden die nog toornig en rood waren van slachting. Waar
de terrassen liepen, daar liepen wij; waar de torens bogen,
daar bogen wij. Met de vlucht van zwaluwen zwaaiden onze
paarden om iederen uitstek. Als vloedende rivieren, draaiende
om schiereilanden als orkanen die in de geheimenissen van
bosschen rijden vlugger dan licht ooit de mazen ontweefde
van de donkerheid, droeg ons vliegende voertuig aardsche
hartstochten, ontstak de instinkten van den oorlog, in het
stof dat rondom ons lag, stof somtijds van onze edele vaders
die in God hadden geslapen van Créci tot Trafálgar. En nu
waren wij den laatsten sarkophaag genaderd, nu stond het
laatste bas-relief vlak voor ons, reeds waren wij bij de pijlgelijke vlucht van de grenzelooze middengang aangekomen,
toen we tot ons komend door die gang, heel in de verte,
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een kind zagen, een meisje, dat reed in een rijtuig zoo broos
als bloemen. De misten die haar voorgingen verborgen
de reëen die haar trokken, maar konden de schelpen en
tropische bloemen niet verbergen waarmee zij speelde
maar konden de liefelijke lachjes niet verbergen waarmee zij
haar vertrouwen uitte in de machtige kathedraal en in de
cherubim die op haar neerzagen van de machtige zuilen van
haar pilaren. Van aangezicht tot aangezicht ontmoette zij ons;
van aangezicht tot aangezicht reed zij of gevaar er niet kon
zijn. „O, kindje" riep ik uit „zult gij het rantsoen zijn voor
Waterloo? Moeten wij, die tijdingen van groote vreugd tot
elk volk brengen, boodschappers van ondergang zijn voor u 1"
In ontzetting stond ik op bij de gedachte ; maar toen, in ontzetting bij de gedachte, stond een op die ginder gebeiteld was
een Stervende Trompetter op een bas-relief. Plechtig van het
slagveld rijzend stond hij ; en uit den riem zijn steenen trompet
lichtend, tilde dien in zijn doodsangst tot zijn steenen lippen
op blazend eens, en nog eens weer; een verkondiging
die in uw ooren o kindje ! klonk als van de wallen van den
dood. Dadelijk vielen diepe schaduwen tusschen ons, en
stilte als uit den afgrond. Het koor had met zingen opgehouden. De hoeven van onze paarden, het vreeselijk gerammel
van onze tuigen, het gekreun van onze wielen verontrustten
niet langer de graven. Door ontzetting was het bas-relief
ontsloten ten leven. Door ontzetting waren wij die zoo
vol leven waren, wij mannen en onze paarden, met hun
vurige voorpooten halverwege in de lucht voor hun altijddurenden galop, bevroren tot een bas-relief. Toen klonk de
trompet een derde maal; de zegels waren genomen van alle
polsen ; leven, en de waanzin des levens, stortten zich weer
in hun beddingen ; weer brak het koor uit in zonnige heerlijkheid als uit de hulsels van stormen en duisternis ; weer
bracht het gedonder van onze paarden verleiding tot in de
graven. Een kreet barstte van onze lippen toen de wolken
die uit de gang optrokken haar ledig voor ons uit toonden. —
»Waarheen is het kind gevlucht? -- is het kindje opgenomen tot God?" Zie! ver in de verte, in een breede nis,
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rezen drie machtige vensters tot de wolken, en op een lijn
met hun toppen, op een hoogte die den mensch onbevatbaar
was, rees een altaar van het reinste albast. Op zijn oostelijk
aanzicht beefde een roode lichtschijn. Was het een schijn
van den rozen dageraad die nu stroomde door de vensters?
Was het van de roode gewaden van de martelaars geschilderd
op de vensters ? Was het van de bloedige bas-reliefs op aarde?
Daar, plotseling, binnen die roode stralenkrans, rees de verschijning van een vrouwenhoofd, toen van een vrouwe-gestalte. Het kind was het nu tot vrouw gegroeid. Zich
vastklemmend aan de horens van het altaar, stond ze stemloos dalend, rijzend, ijlend, vertwijfelend; en achter de wolk
van wierook die nacht en dag opwaarts stroomde van het
altaar werd donker de vurige vont gezien en de schaduwen
van dat schrikwekkende wezen dat haar zou gedoopt hebben
met den doop des doods. Maar aan haar zij knielde haar
betere engel, die zijn gezicht verborg in zijn vleugels ; die
weende en pleitte voor haar ; die bad als zij het niet kon;
die vocht met den Hemel door te schreien om haar bevrijding; die ik ook, toen hij zijn onsterfelijk aangezicht ophief
van uit zijn vleugels, aan de heerlijkheid van zijn oog zag
dat hij eindelijk van den Hemel gewonnen had.
0
Toen werd de passie van de machtige fuga voleind. De
gouden pijpen van het orgel die tot nu slechts bij poozen
hadden gemurmeld
blinkend door wolken en vlagen van
wierook
wierpen als uit onpeilbare fonteinen zuilen op
van hart-verbrijzelende muziek. Koor en tegen-koor vulden
zich snel met onbekende zangstemmen. Gij ook, Stervende
Trompetter 1 - met uw liefde die overwinnend was en uw
doodsangst die ging eindigen
deedt mede in de beroering;
trompet en weergalm,
afscheids-liefde en afscheids-doodsangst
schetterden door het schrikwekkende Sanctus. 0,
duisternis van het graf! die van het roode altaar en van de
vurige vont bezocht en doorzocht waart door den lichtglans
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in het oog van den engel
waren deze werkelijk uw kinderen ? Praal van leven, die uit de graftomben van eeuwen
herrees tot de stem van volmaakte vreugde, mengde ge u
werkelijk in de feestviering van den Dood ? Zie, terwijl ik
terugzag zeventig mijlen de geweldige kathedraal door, zag
ik de levenden en de dooden die tezamen tot God zongen,
tezamen zongen tot de geslachten der menschen. Al de
heerscharen van jubileering, als legers die rijden in vervolging, bewogen met gelijken stap. Ons, die met gelauwerde
hoofden uit de kathedraal gingen, achterhaalden zij, en zij
hulden ons als in een kleed in donders grooter dan onze
eigene. Als broeders bewogen wij samen ; naar den dageraad
die naderde -- naar de sterren die vloden ; dankende God
in de hoogste die een geslacht lang zijn gelaat hebbend
verborgen achter dikke wolken van Oorlog nog eenmaal
opsteeg van Waterloo's Campo Santo opsteeg — in de
vizioenen van Vrede ; dankende voor u, jong meisje ! met
wie, nadat hij u eerst overschaduwd had met zijn onuitsprekelijke doodspassie, God eensklaps deernis had, eensklaps
duldde dat uw engel zijn arm terzij schoof ; en in u zelf,
onbekende zuster ! die mij éen oogwenk getoond werd alleen
om mij dan te worden verborgen voor eeuwig, een aanleiding
vond tot verheerlijking van Zijn goedheid. Duizend maal
tusschen de schimmen van den slaap heb ik u de poorten
zien ingaan van den gulden dageraad met het geheimwoord
dat voor u reed met de legers van het graf u volgend,
u zien dalen, rijzen, ijlen, vertwijfelen ; duizend maal in de
werelden van den slaap heb ik u door Gods engel zien volgen
door stormen, door eenzame zeeën, door de duisternissen
van drijfzand, door droomen en de vreeselijke openbaringen
die in droomen zijn -- alleen opdat ten laatste met een zwaai
van Zijn overwinnenden arm, Hij u mocht ontrukken aan
vernietiging, en in uwe verlossing mocht afbeelden de eindeboze wederopstandingen van Zijn liefde 1
14/15 Dec. '96.

OVER HALLUCINATIES
Door.
FREDERIK VAN EEDEN.

(Voordracht gehouden ob lo Februari 1897, in Teylers Natuur kundi,
Genootschap te Haarlem)

M. H.!
Ieder uwer weet wat een hallucinatie genoemd wordt. Het
woord komt van een latijnsch werkwoord alucinor dat » bazelen" beteekent, verwarde onzin praten, maar wat wij er onder
verstaan, is een bedriegelijke zinsgewaarwording (Droorwaarneming). Deze definitie is echter niet zuiver. Een optisch
bedrog is geen hallucinatie. En wel beschouwd, zijn alle
zinsgewaarwordingen bedriegelijk. Nader onderzoek, ervaring en overdenking helpen ons het bedrog te corrigeeren
dat in alle zinsgewaarwordingen schuilt.
Maar het zal u ook niet vreemd zijn te hooren dat hoe
verder het onderzoek en de overdenking gaan, hoe meer wij
tot de overtuiging komen dat bij geen enkelen zinsindruk het
bedrog geheel te ontkomen is.
Dat namelijk geen enkel onzer zintuigen ons de onmiddellijke zuivere waarheid overbrengt, maar dat ieder zintuig,
om het zoo uit te drukken, van een zelfde geval een andere
lezing geeft en wel naar zijn eigen begrip en in zijn
eigen taal.
Er kan eenzelfde feit gebeuren waarvan het oog zegt : het is
de tong:
licht,
het oor : het is .geluid, gesuis, gebrom,
het is wrangheid of scherpte,
de huid : het is warmte of
prikkeling,
de neus : het is geur. Het is duidelijk dat zij
niet allen gelijk kunnen hebben.
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Als vijf kinderen u elk een ander verhaal doen van eenzelfde gebeurtenis, dan begrijpt gij dat zij alle vijf zich min
of meer vergissen, en gij construeert uit de verhalen uw
eigen voorstelling van 't gebeurde.
En er is geen zintuig dat gij volkomen vertrouwt. Uw
oordeel stelt zich er boven als een volwassene boven een kind.
Het oog stellen wij het hoogst. En toch is het oog het
lichtst te bedriegen. Van alle zins-bedrog is gezichts-bedrog
het meest bekend.
Den tastzin vertrouwen wij het best. Wat men tasten kan,
tastbaar, is de uitdrukking voor iets zekers, iets niet-bedriegelijks. Toch zijn er evengoed tast-hallucinaties als gezichtshallucinaties en vele gevoelsgewaarwordingen moeten wij
voor geheel en al bedriegelijk houden.
Hoe kunnen wij dan het begrip hallucinatie omschrijven,
wanneer in elke zins-gewaarwording bedrog schuilt?
Oogenschijnlijk zou men de zaak voor opgelost houden
wanneer men, grootere nauwkeurigheid voor 't moment verwaarloozend, alles hallucinatie noemt wat van de buitenwereld
tot onze zintuigen schijnt te komen maar inderdaad blijkt
alleen in onszelf te bestaan. Of om een bekende terminologie
te volgen, wat objectief schijnt maar subjectief blijkt te zijn.
Maar spoedig vinden wij hier weer moeielijkheden. De
termen objectief en subjectief zijn grof en onbepaald. Wij
noemen een zaak objectief en plaatsen haar in de buitenwereld, noodra wij een zeker bestendig verband vinden tusschen
hetgeen ons de verschillende zintuigen omtrent die zaak
mededeelen. Wanneer wij een lichtschijnsel zien in 't donker,
dan trachten wij er naar toe te gaan en iets er bij te voelen,
te hooren of te ruiken. Dan eerst gelooven wij dat er iets
buiten ons is dat licht geeft. Maar dan zijn wij nog niet
zeker. Wanneer er andere personen bij ons zijn die ons
allen verzekeren dat ze niets zien, noch voelen, noch ruiken,
dan zullen we denken dat we het ons »verbeeld" hebben.
En bij bevestiging hebben wij nog niet een voldoende zekerheid. Immers in onze droomen hebben wij allerlei gewaarwordingen die wij bevestigd vinden door personen die in onzen
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droom voorkomen. In den droom zelf gelooven wij aan die gewaarwordingen, als kwamen ze van objectieve oorzaken. Maar
wakker geworden, noemen we het alles droom en verbeelding.
Waarom ? Omdat de waarnemingen geen bestendigen samenhang hebben. Omdat wij ze vergelijken met de gewaarwordingen van het waken, en deze laatste veel bestendiger en
samenhangender vinden. En dan gelooven wij wel aan de
objectiviteit van wat zich elken dag in een vast verband
voordoet en noemen het verwarde droomleven subjectief.
Om dus een objectieve oorzaak aan te nemen van gewaarwording moeten wij vinden een verband in ruimte d. i.
gelijktijdige waarneming door verschillende zintuigen en verschillende personen, liefst zooveel mogelijk, en een verband
in tijd, d. i. een zich gelijkblijven van dat verband in den
duur van tijd, liefst zoo lang mogelijk.
En nu maak ik u er terstond in 't bizonder opmerkzaam
op, dat al deze zekerheid maar betrekkelijk is. Dat wij leven
in een opklimmende oneindige reeks van zekerheden.
Iemand alléén op een onbewoond eiland, kan nooit de
zekerheid hebben, die voor ons bereikbaar is door de getuigenis van andere menschen. Wanneer zijn vijf zinnen, of
twee of drie er van, hem zeggen, dat er iets objectiefs voorhanden is, dan moet hij 't wel aannemen, al weet hij dat hij
bedrogen kan worden.
En voor ons is de getuigenis van andere menschen eveneens betrekkelijk. Andere menschen zijn voor ons ook maar
zins-gewaarwordingen. Wij kunnen ons in hun objectiviteit
bedriegen, of zij zich in hun gewaarwordingen.
En dat ons wakend leven berust op objectieve oorzaken
en ons droomleven niet ook dat kan geen volstrekte zekerlieid voor ons zijn. Ieder weet hoe buitengewoon waarschijnlijk
een droom-tooneel zich kan voordoen, en hoe wij er iederen
nacht weer opnieuw inloopen en al droomend denken, dat
het nu toch heusch geen droom is. Even goed kan iemand
beweren dat ons wakend leven ons vaag en verward zou
lijken, wanneer wij iets kenden, nog veel vaster en béstendiger
in verband.
-

16
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Onze zekerheid zou dan eerst volstrekt mogen heeten,
wanneer wij de getuigenis hadden van alle, dus oneindig veel
waarnemende ikheden, en dat door een oneindig lang tijdsverloop. Nu echter is ze nooit iets anders dan een groote
waarschijnlijkheid, die grooter wordt met iedere seconde en
met iedere nieuwe getuigenis, maar nooit volstrekt.
En nu komt de tweede moeielijkheid, waaruit wederom blijkt
hoe wij in vaagheden denken waar wij aanvankelijk meenden
zeer stellig en nauwkeurig te zijn.
Dat is namelijk deze : waar ligt de grens tusschen objectieve dingen en subjectieve dingen?
Waar begint de buitenwereld ? en wat verstaan we onder
de binnenwereld, de subjectieve wereld?
We bedoelen zeker toch niet dat ons lichaam de grens
bepaalt. Maken wij een boterham van een objectief tot een
subjectief ding, zoodra wij hem opeten?
En . als de huid de grens niet is, dan kan er dieper in evenmin een grens gelegen zijn, waarvan men zou kunnen zeggen:
ziezoo, hier beginnen wij zelf, en houdt de buitenwereld op.
Met andere woorden, en ik verzoek u dit goed levendig
in uw gedachten te houden, want het is uiterst belangrijk
ons heele lichaam, met bloed en hersenen en alles tot in
zijn fijnste structuur is buitenwereld, wanneer wij tenminste
aan dat woord eenige beteekenis hechten.
Hieruit volgt weer onmiddellijk dat als er iets binnenwereld,
subjectieve wereld kan genoemd worden, dan is dat niet ons

lichaam.
Ik denk dat sommigen onder u deze logica, waardoor ze,
eenvoudig omdat ze gewoon zijn van objectief en subjectief
te spreken, zouden moeten aannemen dat zij nog iets anders
zijn dan een lichaam, iets wat niet lichaam is, niet willen slikken.
En toch is er niets noodig dan dit eenvoudige dilemma
om hen er toe te dwingen. Is er volgens u een buitenwereld
en een binnenwereld, welnu wijs mij dan de grens. Tot
waartoe zijt gij subject en waar begint gij object te worden?
Wijs mij ' eens een deeltje van uw lichaam dat subject is en
niet object.
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Door deze tweede moeielijkheid nu raakt onze geheele
definitie van het begrip hallucinatie in de war.
Het subject is het Zelf, de Ikheid. En als wij daar aandachtig over denken komen wij tot de conclusie dat wij nooit
gewaarwordingen subjectief kunnen noemen, want zoodra men
iets gewaar wordt is het van zelf al object. Het subject, het
Ik, trekt zich onmiddellijk achter de gewaarwording terug, het
neemt waar, maar wordt nooit waargenomen.
Het heeft dus eenvoudig geen zin, het is vage, onnauwkeurige taal, ontstaan door begripsverwarring en gebrekkige
onderscheiding, om hallucinaties als subjectieve dingen te
onderscheiden van een objectieve buitenwereld. Het berust
op de onbewuste aanname van de huid van ons lichaam als
grens tusschen buiten- en binnenwereld.
Wie veel kennis heeft gemaakt met het verschijnsel »pijn"
zal hierop spoedig attent zijn geworden. Ik heb menig malen
te doen gehad met een eigenaardig ziekte-symptoom, dat ik
niet anders als pijn-hallucinatie kon noemen. De lijders geven
de hevigste pijn-aandoening te kennen in een bepaald lichaamsdeel. Maar dat deel is oogenschijnlijk geheel gezond en men
kan de zenuwen doorsnijden, of het deel amputeeren zonder
dat de pijn afneemt. Kan men nu spreken van subjectieve
en objectieve pijn ? In het medisch spraakgebruik heet pijn
altijd een subjectief verschijnsel, omdat de pijn nooit object
kan zijn voor een ander dan wie haar voelt. Wat is dan het
onderscheid tusschen de gewone pijn en de pijn-hallucinatie?
Dat onderscheid is niet gelegen in het feit, dat er geen
zichtbare veranderingen zijn in het deel waar de pijn gevoeld
wordt ook zelfs niet dat het deel kan worden afgesneden
zonder dat de pijn afneemt. Want het is u wellicht niet
onbekend, dat men pijn kan voelen niet gehallucineerde,
maar echte pijn in een geamputeerd been, door de prikkeling van de overgebleven stomp. De afgesneden zenuwvezels doen de pijn voelen alsof er nog een been is, omdat
men gewoon is alle pijngewaarwordingen, door die vezels
overgebracht, in het been te localiseeren.
Maar de pijn-hallucinatie heeft een geheel ander karakter.
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Het schijnt namelijk alsof de gewone gevoelswerktuigen niets
met die gewaarwording te maken hebben. Om redenen, die
ik hier niet uiteen kan zetten, schijnt het alsof de patiënt
pijn zou voelen, ook al had hij in 't geheel geen gevoelszenuwen.
En hierdoor komen wij tot een zuiverder omschrijving van
het begrip hallucinatie.
Hallucinatie is een gewaarwording die overeenkomt met
gewaarwordingen door prikkeling van een zintuig opgewekt,
maar die blijkt niet tot de zintuigen in de gewone betrekking
te staan.
Of nog zuiverder uitgedrukt : Hallucinaties zijn gewaarwordingen die onderling een geheel ander en raadselachtiger
verband blijken te bezitten, dan de welbekende, gewaarwordingen waar zij op gelijken.
Deze laatste definitie is zuiverder omdat het »geprikkelde
zintuig" er uit is gelaten. Het begrip zintuig omvat toch niet
alleen het uitwendige orgaan maar ook de centripetale zenuwbanen. Het licht dat gezien wordt door electrische prikkeling
van de gezichtszenuw, buiten de oogbol om, dus achter het
netvlies, zal niemand hallucinatie noemen.
En wie kan zeggen of er bij de echte hallucinatie niet
ergens tusschen het oog en de centrale zenuw-cellen iets gebeurt wat overeenkomt met hetgeen we onder 't begrip
prikkeling meenen te verstaan?
Hallucinaties zijn dus gewaarwordingen die een ander verband hebben dan bekende gewaarwordingen die er op lijken.
Zij passen niet in het groote geheel onzer gewaarwordingen,
waartoe zij schenen te behooren.
Dit is de eenige definitie die geldig kan genoemd worden,
en die beantwoordt aan de algemeene opvatting.
Wanneer gij dit vast in 't oog blijft houden zult ge veel
vergissingen vermijden die dagelijks met aplomb door menschen van beteekenis en gezag worden begaan.
Het bepalen van hallucinaties als niet-reëele, of subjectieve
dingen is onnauwkeurig en leidt tot dwaalbegrippen. Een
droom is een feit, even goed reëel als een aardbeving. Alleen
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hebben droom-gewaarwordingen een geheel ander , en veel
minder bekend verband cb,n de gewone feiten. Dat zij een
verband hebben betwijfelt niemand.
En subjectief, in den zin van behoorende tot het subject,
is niets dan het waarnemend ik. Al het waargenomene is
object.
Bedoelt men daarentegen met subjectief iets wat slechts
voor één persoon object kan zijn, zooals pijn b.v., welnu
dan zijn alle gewaarwordingen subjectief, kleur, licht, warmte.
Want niemand weet of hij kleur precies zoo gewaarwordt
als een ander. Niemands gewaarwording kan object zijn
voor een ander. Het eenige waaromtrent wij ons verstaan
is de abstractie, dat is dus ook het eenige wat inderdaad
objectief kan genoemd worden.
Bedenkt dit feit dat iemand kleurenblind kan zijn zonder
het te weten. Die man spreekt over roode aardbeien en
groene boomen alsof hij er alles van wist, en hij meent ze
rood en groen te zien als iedereen. Bij onderzoek blijkt dat
hij de kleuren nauwelijks onderscheiden kan, dat een roode
zonsondergang er dus niet anders voor hem uitziet dan een
groene zou doen. Hij verbergt zijn gebrek zonder het zelf
te weten, door behendig gebruik te maken van het verband
waarin de dingen genoemd worden. Dat verband, de abstractie, is het eenige waaromtrent wij ons verstaan, het eenige
wat niet is ons zelf speciaal eigen. Onthoud dit, het eenige

waarlijk g emeenschapeljke, objectieve is abstractie.
Na deze begripsbepaling iets over de zaak zelf.
Hallucinaties kunnen op alle zintuigelijke gewaarwordingen
gelijken. Men heeft gezichts-, gehoor-, smaak-, reuk- en tasthallucinaties. Ze kunnen zich enkelvoudig voordoen, als één
geluid, één geur, en ook samengesteld en in alle combinaties.
Wanneer men de droom-hallucinaties in beschouwing trekt,
kan men ook zeggen dat de niet-zintuigelijke gewaarwordingen
zooals droefheid, angst, drift, vroolijkheid gehallucineerd voorkomen. En dit past ook in de door ons laatst gegeven definitie.
De droomen kan men normale of physiologische hallucinaties noemen. En er is een overgang tusschen deze slaap-
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hallucinaties en de wakende hallucinaties die meestal van
pathologischen aard zijn.
Immers de droomen van een koortslijder, en van sommige
lijders aan neurasthenie krijgen een ander, veel levendiger
karakter en komen dikwijls in half-slaap, in een toestand
weinig van waken verschillend.
Eindelijk gelden de echte waak-hallucinaties voor een zuiver
pathologisch verschijnsel, voor een symptoom van ernstig psychisch lijden, dikwijls de voorbode en de blijvende begeleider
van krankzinnigheid.
Maar bovendien hebben wij in de laatste jaren nog een
nieuwen vorm leeren kennen, voor de studie der zaak wel de
interessantste. Ik bedoel de kunstmatige of experimenteele
hallucinatie, de hallucinatie door suggestie.
Wie dit verschijnsel ooit zag of ondervond, moet er een
diepen indruk van behouden hebben.
Het schokt onze meest vaste begrippen, wanneer we een
oogenschijnlijk normaal, gezond, klaar-wakker mensch naar
willekeur kunnen laten zien, hooren en tasten wat ons belieft.
Wanneer men tegen een ontwikkeld, wetenschappelijk man,
die bovendien op zijn hoede is en weet dat hij tot een proef
zal dienen, kan zeggen : »kijk 1 daar zit je vriend die-en-die i"
hoewel die vriend mijlen ver weg is, en wanneer dan die
man zijn vriend ziet, hoort en voelt met volmaakt dezelfde
intensiteit en klaarheid alsof hij er werkelijk zat.
Ikzelf heb een ouderen collega van mij, een geleerd en
sceptisch man, zien rondwandelen en praten met de hallucinatie
van zijn vrouw aan den arm, in grooten ernst en zonder eenig
merkbaar vermoeden van het feit dat het een gesuggereerd
beeld was. En hij verzekerde later dat het beeld tot in de
kleinste details beantwoordde aan de werkelijkheid.
Als men over deze dingen nadenkt, en overweegt hoe
verbazend ingewikkeld het proces moet zijn dat hier verloopt,
om voor de waarneming van iemand een levend mensch af
te beelden met alle bizonderheden van spraak, kleeding,
stem en gebaar en dat vizioen een consequente rol te laten
spelen zoolang het den proefnemer goeddunkt, op een
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enkele korte aanwijzing, zonder aangifte van details, dan
duizelt men bij de gedachte aan die wonderlijke, gehoorzame, vindingrijke, machtige slaaf die in ieder mensch verborgen zit, en die zonder voorkennis van zijn meester de
moeielijkste bevelen opvolgt van een vreemde, wien het gelukt
is zijn autoriteit te doen gelden.
En dat die slaaf niet alleen vizioenen kan voortooveren
maar ook de lichaamsfunctiën kan wijzigen, ten kwade of ten
goede, daarvan zult ge waarschijnlijk wel eens gehoord hebben.
Maar het was hedenavond voornamelijk mijn doel te spreken
over een vierde soort hallucinaties die niet is experimenteel
en die men ook niet met volle recht pathologisch kan noemen.
Namelijk de hallucinaties bij gezonde personen in wakenden
toestand.
Ik weet zeer goed dat er veel geleerden zijn die zullen
zeggen, dat zulke hallucinaties niet bestaan, omdat iemand
die een hallucinatie krijgt, door het feit reeds bewijst op dat
oogenblik niet gezond te zijn.
Dit is nu een fraai voorbeeld van tautologie. Een hallucinatie is een ziekte-verschijnsel, want het komt niet bij gezonden
voor. Want die een hallucinatie krijgt is ziek, waarom?
Wel omdat een hallucinatie een ziekteverschijnsel is.
Daar hiertegen niet te redeneeren is, bepaal ik mij tot de
verzekering, dat van elke tien personen van doorloopend
goede gezondheid één veel eens of meermalen in zijn leven
een hallucinatie gehad heeft. Meestal een hallucinatie van
gezicht, gehoor of gevoel zeldzamer van reuk, bijna nooit
van smaak. Wil men al die personen alleen om dat feit
zenuwlijders noemen, mij wel. Op wat zenuwlijders meer
of min wil ik niet zien.
Dikwijls zijn die verschijnselen geheel zonder eenigen samenhang. Men hoort onverwacht een bel luiden, waar geen bel
kan zijn en waar niemand anders het hoort, of men ziet een
gestalte, een vreemde figuur, of men hoort zijn naam roepen
door een onbekende stem, of men voelt de aanraking van
een hand, van een luchtstroom of iets dergelijks.
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Maar soms gelijkt de stem die gehoord of de gestalte die
gezien wordt duidelijk op de stem of de gestalte van een
bekend persoon, een vriend of bloedverwant. Er is dan verband tusschen het hallucinatie-verschijnsel en de bekende
wereld. De vraag is nu, of dit verband alleen is het verband
van herinnering, zooals dat ongetwijfeld bij de meesten van
onze droomen het geval is, of dat ' er nog een andere meer
onmiddellijke betrekking bestaat. Of het met andere woorden
mogelijk is dat de eene mensch aan den anderen geheel of gedeeltelijk kan verschijnen, zooals men 't noemt, onder omstandigheden waarbij de gewone zintuigelijke waarneming onmogelijk is.
Gij weet dat overlevering en ook de verborgen opinie der
meerderheid zulk een mogelijkheid aanneemt. De natuurwetenschap echter heeft tot nog toe naar zulk een verband niet
gezocht. Want waar in het verband der gewone waarnemingen
nog zooveel onduidelijk is, mag een nieuw onbekend en geheel
raadselachtig verband tusschen ongewone waarnemingen niet
aangenomen worden, eer het zich letterlijk niet meer ontkennen
laat. Het werk der natuurwetenschap is al moeielijk genoeg,
en men doet niet graag opmetingen op een terrein waar men
heel geen kans ziet te bouwen.
Evenwel, het al of niet bestaan van zulk een betrekking
is iets dat ons allen uitermate belang inboezemt. De richting
van het wetenschappelijk onderzoek wordt toch per slot van
rekening altijd bepaald door wat wij het liefst weten, wat ons
het meest interresseert.
Het ontdekken van een nieuwe asteroïde laat ons tegenwoordig tamelijk koel. Nu wij eenmaal weten dat er veel
meer zijn dan men vroeger dacht, nu is 't ons eender of er
300 of 3000 zijn. Maar • iets wat ver buiten het bekende verband der dingen ligt dat boeit de aandacht, wekt den weetlust.
Stralen die door hout heendringen, dat zijn dingen die ons
interesseeren, die onze begripskringen verwijden.
Zoo is het ook met het »verschijnen" van personen. En
het volksgeloof was in deze zoo algemeen en zoo vast, de
geest, de schim, het spook is een ding dat men zoo herhaal-
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delijk in alle tijden, bij alle volken, zoowel in historie als
fictie terugvindt, dat wetenschappelijke menschen zich genoopt
hebben gevoeld een onderzoek in te stellen op de eenige
daartoe geschikte wijze, namelijk door het verzamelen van
een zoo groot mogelijk aantal wel geconstateerde feiten.
Men weet het, de natuurwetenschap vraagt feiten. Ze vergeet alleen wel eens dat alles wat gebeurt feiten zijn. Vele
menschen, als ze met nadruk het woord »feiten" bezigen, zijn
zich niet bewust dat ze door een zekere onklaarheid in gedachten en door onvaste woordbepaling, hiermede eigenlijk
zintuigelijk waarneembare gebeurtenissen bedoelen. Dat
droomen, vizioenen, gedachten, gevoelens ook feiten zijn,
volstrekt niet minder reëel, eerder meer, dat kunnen zij wel
niet ontkennen, maar het schijnt toch niet in hunne bedoeling
begrepen te zijn geweest.
Nu is er, zooals gij wel weten zult, in Engeland een vereeniging voor psychologisch onderzoek, die zich ten doel stelt
het verzamelen van feiten waarmede men tot nog toe geen
raad wist, waarvan het verband met de meer bekende natuurverschijnselen duister is, en die dus daarom, omdat ze buiten
den gewonen loop der dingen schijnen te staan, iets wonderbaarlijks en onwaarschijnlijks hebben.
Zulke feiten zijn o. a. de telepathie, de clairvoyance, en de
verschijningen.
Gij kunt u geen begrip vormen van de verbazende moeielijkheden van zulk een onderzoek. Men moet de methode
van onderzoek vormen onder den arbeid, want men stuit op
bezwaren waarvan men te voren geen vermoeden had. Alle
evidentie berust hier op mededeeling, en overal liggen valstrikken. Opzettelijk bedrog komt betrekkelijk weinig in 't spel,
maar onopzettelijk zooveel te meer. De onderzoeker moet
steeds op zijn hoede zijn, steeds achterdochtig, sceptisch en
kritisch, en vooral waar het hemzelven betreft. Menig twijfelaar
zou zich volkomen overtuigd achten door feiten, die de man
van 't vak als onbetrouwbaar en waardeloos verwerpen moet.
Feiten, die u en mij geloofwaardig en betrouwbaar zouden
toeschijnen, zendt de vereeniging terug met beleefd verzoek
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om nadere evidentie, omdat ze zoo niet bruikbaar zijn.
En wie weet hoeveel moeite er verbonden is aan het verkrijgen van voldoende evidentie voor een paar schijnbaar wel
geconstateerde feiten, die zal ontzag voelen voor den reuzenarbeid dier onderzoekers, hun volharding, toewijding en geduld.
Zij hebben nog meer bedrog ontdekt dan de felste tegenstanders van hun werk. Zij zijn de ontmaskeraars bij uitnemendheid. De bekende profeet der theosofen, mevrouw
Blavatsky, is door hen voor goed en zonder genade aan de
kaak gesteld, tot groote verbittering der theosofen, die hun
deze heiligschennis nooit vergeven. Eusapia Paladino, het
bekende medium, dat den beroemden Lombroso bekeerde, is
door de Engelsche Vereeniging zoolang in alle omstandigheden onderzocht en beproefd, tot het uitkwam dat zij een
bedriegster was. Dat wil zeggen, er werd bewezen dat zij soms
tot bedrog haar toevlucht nam, niet dat zij in alles bedrogen
hetgeen niet voor mogelijk gehouden werd. Maar dit was had,
genoeg om haar terstond als onbetrouwbaar te signaleeren.
Een lid der Vereeniging heeft er zijn leven aan gewijd om
aan te toonen dat de verrichtingen der mediums, waarop de
spiritisten hun overtuiging vestigen als feiten van onbetwijfelbaar bovenzinlijken aard, zooals het schrijven op gesloten
leien, het lezen van verzegelde brieven, door kunstgrepen
na te bootsen waren. Deze onderzoeker heeft ontdekt dat
men den scherpsten waarnemer kan bedriegen door met berekening zijn aandacht uit te putten en dan behendig van
kleine verzwakkingen dier aandacht partij te trekken ook,
dat drie of vier geoefende waarnemers, die eenzelfde twijfelachtig feit onafhankelijk van elkaar uit hun geheugen opschrijven, onveranderlijk drie of vier verschillende lezingen
geven, geïnfluenceerd door hunne vooropgestelde overtuiging.
Dit zijn alle psychologisch hoogst belangrijke zaken, -- en
wat men ook van de genoemde Vereeniging moge zeggen,
tot bestrijding van bijgeloof, van spiritisten of theosofisten,
heeft zij zeker meer gedaan dan eenige andere corporatie.
Deze vereeniging nu heeft zich de geweldige taak opgelegd, om
door een groote collectie feiten, uit te maken of er eenige reden
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bestond om een verband aan te nemen tusschen hallucinaties
en de personen waarop zij betrekking schijnen te hebben.
Een begin was reeds gemaakt door een lid der vereeniging,
Edmund Gurney, met zijn bekend boek : Phantasms of the
Living. Hierin werden de hallucinaties van 527 personen besproken en de mogelijkheid van een samenhang tusschen
verschijning en levenden mensch positief erkend en aangetoond.
Maar dit getal was te klein. Immers, wil men met eenigen
grond de factor uitsluiten, die altijd het eerst ter verklaring
wordt aangevoerd, n.l. het toeval, dan moet men getallen
hebben, waarbij kansrekening mogelijk is.
De enquête-commissie voor deze zaak, onder leiding van
professor Sidgwick te Cambridge, telde voor haren arbeid niet
minder dan 410 medehelpers, heeft de antwoorden verzameld
van 17000 gezonde volwassen personen, en besteedde drie jaren
aan het schiften en verwerken van dit ontzaglijk materiaal.
Door ieder dier 17,000 personen werd een lijst ingevuld
met vijf-en-twintig vragen, terwijl bij een positief antwoord
alles wat op het feit betrekking had, zooals getuigenis van betrokken personen, dagboek-aanteekeningen, brieven, doodsberichten, nieuwsblad-tijdingen en zoo voort, zoo volledig
mogelijk werd bijeengebracht. Elk der medehelpers moest
instaan voor het bijgebrachte bericht en had, bij positief
antwoord, een persoonlijk onderhoud met den hallucinant of
met de in het geval betrokken personen.
Nu bleek dan vooreerst dat van deze i 7,000 gezonden er
2272 bevestigend antwoord gaven. Dat dus zooals ik zooeven
zeide, minstens één van elke tien personen wel eens of meermalen in zijn leven een hallucinatie gehad heeft.
Het spreekt van zelf dat droomen, hoe levendig ook, waren
uitgesloten. Maar bovendien ging de commissie bij de schifting streng te werk en nam nog 522 gevallen van de positieve
antwoorden af, hetzij omdat ze met droomen verward konden
worden, hetzij omdat ze niet duidelijk, of slecht gewaarborgd,
of om andere redenen ongeldig moesten heeten. Bovendien
werden onbruikbaar verklaard de gevallen die niet nader waren
gespecificeerd.
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Zoodoende hield men 1684 personen over, die mededeeling
deden omtrent 1 942 hallucinaties. Er waren er namelijk bij
die meer dan één hallucinatie gehad hadden.
Maar er was reden om te denken dat . het totale aantal
hallucinaties door deze 1 648 personen ondervonden, veel grooter
was. Want men merkte op dat de berichtgevers meer gevallen
opnoemden van recenten datum dan van lang geleden, zij
waren dus blijkbaar de vroegeren vergeten.
Op grond eener waarschijnlijkheids-berekening schatte de
commissie het getal hallucinaties, dat door de berichtgevers
werkelijk was ondervonden, op 6 [/2 maal het door hen medegedeelde aantal.
Het is mij natuurlijk niet mogelijk al de interessante bizonderheden op te sommen, die bij nader onderzoek en ordening
der gegevens aan 't licht kwamen.
Zoo bleek dat vrouwen iets meer ontfankelijk zijn dan mannen. Van de 1684 waren 655 mannen en 1029 vrouwen.
Verder dat de leeftijd van 20 tot 30 jaar de meeste praedispositie vertoont. Dat de meeste hallucinaties werden ondervonden niet in bed, maar op, en binnenshuis.
1112 hallucinaties waren visueele, of gezichts-hallucinaties.
Hiervan waren 830 verschijningen van menschen. Van deze
830 betroffen weer 352 levende menschen, 163 dooden, en
315 werden niet herkend.
Nu leerde de commissie nog drie soorten van hallucinaties
onderscheiden, en wel vizioenen, pseudo-hallucinaties, en echte.
Pseudo-hallucinaties zijn eenvoudig inwendige voorstellingen
van buitengewone levendigheid en bestendigheid. Men ziet,
zonder merkbare reden en zonder dat men er invloed op
kan uitoefenen, het gezicht van een vriend of kennis bizonder
duidelijk in verbeelding. Wat men noemt voor het geestesoog, ook bij gesloten oogen.
Bij vizoenen ziet men het gezicht of de gestalte werkelijk
v66r zich, maar men zal er niet toe komen het geziene te
verwarren met de voorwerpen van de omgeving. Men weet
dat men een vizoen ziet.
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Maar bij de echte hallucinaties ziet men de persoon even
reëel als de voorwerpen van de omgeving, en men meent dat
ieder aanwezige hetzelfde moet zien.
En nu komt eindelijk de interessantste conclusie, namelijk
dat de kans om van iemand de hallucinatie te krijgen grooter
wordt om en bij het tijdstip van diens dood.
Laat ik u het terstond duidelijk voorhouden : deze formuleering drukt de zaak het zuiverst uit : de cijfers wijzen aan
een vermeerdering van het aantal hallucinaties die betrekking
hebben op personen, naarmate het tijdstip van hun dood
dichter is. Dus zoowel voor als na den dood. En deze vermeerdering is te groot om aan het toeval te kunnen worden
toegeschreven.
Een eenvoudige berekening leidde tot deze conclusie. Er
sterven jaarlijks in Engeland van elke i000personen ruim ig.
De gemiddelde kans dat een willekeurig persoon in een bepaald
jaar sterft is dus de kans dat hij op een bepaalden
dag sterft is dus 365 maal kleiner, of of 1 /190
Wanneer ik dus van daag, in 24 uur, de verschijning zag
van 19.000 menschen dan zou ik mogen verwachten dat het
de sterfdag was van
van deze 19.000.
Nu heeft de commissie, om zoo streng mogelijk te rekenen,
alleen in aanmerking genomen de hallucinaties die betrekking
hadden op levende personen, dus personen waarvan de
hallucinant wist of meende te weten dat ze leefden op het uur
der verschijning. Het aantal dier hallucinaties bedroeg 350.
Nu, van die 350 waren er 30, wier schijnbeeld gezien werd
binnen 12 uur voor of na den dood.
In plaats van i op 19.000, is dus dit een verhouding van
één op tien.
Maar de commissie nam aan dat men het getal 350 vergrooten moest tot 1300, en wel met het oog op den zooeven
genoemden factor van vergeten. Zij onderstelde dat men de
hallucinaties zonder coïncidentie vergat,
maar die met
coïncidentie niet. Maar dan nog komt men tot een verhouding
van I op 43.

een

-
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Of, om het anders voor te stellen, om alleen door toeval
30 ' gevallen van samentreffen te vinden, van verschijning en
sterfdag, zou men 5 70.000 verschijningen moeten verzameld
hebben, en als men aanneemt dat daarvan 3 / 4 vergeten werd,
toch nog 140.000 in plaats van 3 50.
Nu zal men de opmerking maken, zooals die ook gemaakt
is, dat in vele gevallen de verschijning betrekking had op
personen die ziek waren of in gevaar, wier sterfkans dus
aanmerkelijk grooter was. En dat de hallucinant, dit wetende,
in spanning verkeerde, en dus voorbeschikt was tot het krijgen
der hallucinatie.
Maar in 19 van de 30 gevallen wist de hallucinant niets van
ziekte of gevaar der betrokken persoon. En ook dat cijfer is nog
veel te groot om op rekening van het toeval geschoven te
worden.
Maar bovendien is de geheele berekening, en naar mij
dunkt, terecht, zooveel mogelijk gemaakt ten gunste van een
negatieve uitkomst.
Als men de rapporten bestudeert ziet men dat het werkelijk gerapporteerde aantal samentreffingen twee à drie maal
grooter is, maar dat alleen de zuiverste best-geconstateerde
gevallen in aanmerking zijn genomen.
En dan, het is duidelijk dat het nemen van een etmaal,
een sterfdag, in de berekening die tot de verhouding i op
9.000 leidde, nog onbillijk is. Want in de groote meerderheid van samentreffingen (als men de minder goed geconstateerde gevallen er bij neemt) trof de verschijning
samen met het sterfuur. En de kans dat iemand op een
bepaald uur zal sterven is natuurlijk 24 maal kleiner. Ja, er
zijn enkele gevallen medegedeeld, die door de nauwkeurigheid
van details, op zich zelve reeds voldoende zouden zijn den
factor van het toeval tot een minimum te brengen.
Zoo zag mrs. Baldwin, te Camareah in Eng. Indie, haar
oom die te Mirzapore woonde, plotseling voor zich, zooals
hij op een sofa lag, met twee bedienden bij zich. De bedienden
gingen af en aan, en de hallucinant zag dat haar oom stervende was. Zij zelve zat op, met haar kind op schoot, en
-
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riep haar man die te bed lag. Zij beschreef haar man wat
zij zag en hoe haar oom stervende was. De echtgenoot stond
op en maakte een aanteekening van het geval en het uur,
en schreef onmiddellijk naar Mirzapore. Er kwam terstond
antwoord dat de oom, die schijnbaar volmaakt gezond was
geweest en zich ook voor gezond hield, plotseling was overleden aan een hartkwaal, en wel precies op het zelfde uur,
en in dezelfde omstandigheden, op de sofa en met de bedienden
om zich, alles zooals dat door de hallucinant was gezien. i)
Men zal gereedelijk toegeven dat bij een samentreffen van
zooveel bizonderheden het waarschijnlijkheids-cijfer 1 / 19300 veel
te groot is, en dat de mogelijkheid van toeval hoe langer
hoe verder weggaat.
Nog merkwaardiger is een ander geval, medegedeeld door
den heer Amiel Amosof te Petersburg.
Deze vertelt dat hij met 6 andere personen, zijn moeder,
4 broers en zusters en een bediende, in een kamer bijeen zat,
toen de aandacht van allen werd getrokken door de onrust
van een hondje, dat al blaffende naar de kachel was geloopen.
Toen zag de geheele familie, bij de kachel, de gestalte van een
vijfjarig knaapje, in zijn hemd. De figuur ging door de kamer,
achtervolgd door den blaffenden hond, en verdween bij het
venster. Zij herkenden in den jongen den zoon van een melkvrouw die dichtbij hen woonde. Korten tijd daarop kwam deze
vrouw zelf vertellen dat haar zoontje dien dag gestorven was. 2)
In dit geval wist de familie dat de jongen ziek was. Niettemin maakt de collectieve waarneming, door drie volwassenen
en 4 kinderen geconstateerd, en vooral de bizonderheid van
den hond, het merkwaardig.
Nog één voorbeeld kies ik uit den voorraad, om de kortheid
en duidelijkheid van het bericht.
i) Report of the Census of Hallucinations, By Professor Sidgwicks Committee.
Proceedings of the Society for Psychical Research Part XX.VI Vol. X, pg. 217.
2) op. cit. pg 227.
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De heer H. deelt mede dat hij 14 jaar geleden te Bury
(Lancashire) 's morgens wakker werd door een gerammel
van het venster. Hij maakte zijn stiefbroeder wakker en
vroeg of die niets hoorde. Deze zeide niets gehoord te hebben
en verzocht hem te gaan slapen. Na eenige oogenblikken
hoorde hij het weer en zag de gestalte van een stief broeder,
die toen te Blackpool was, door de kamer gaan. Hij wekte
weer zijn broeder en vertelde het. Zijn vader, wakker geworden
door het gesprek, komt in de kamer, hoort wat zijn zoon
gezien heeft, ziet op zijn horloge en constateert dat het
2.30 is, zeggende : »We zullen zien of wij wat van hem
hooren."
Den volgenden morgen komt bericht dat de bedoelde
stiefbroeder te Blackpool plotseling ziek was geworden en
overleden. Hij was eenige maanden van huis geweest. Het
sterf-uur was ongeveer 2.30. 1)
Het bericht is uit de eerste hand, en ook door den anderen
broeder schriftelijk bevestigd. De getuigenis van den vader
ontbreekt, daar deze in den tusschentijd gestorven was.
Ik noem dit als een typisch voorbeeld, en ik durf er wel
op rekenen dat vele uwer dergelijke berichten uit de eerste
of tweede hand in den kring van familie of kennissen hebben
gehoord.
Het rapport der commissie is een boekdeel van ruim 400
bladzijden. Daarnaar moet ik verwijzen wie de kwestie nader
bestudeeren wil.
Een resumé van het rapport werd uitgebracht op het derde
internationale congres voor Psychologie onder voorzitterschap
van prof. Dr. Stumpf, den 6 en 7 Augustus 11. te München gehouden.
Ik behoef u wel niet te zeggen dat de conclusie der
enquête-commissie, luidende : »tusschen den dood en het verschijnen van den stervende aan anderen, bestaat een verband
dat niet enkel aan het toeval kan worden toegeschreven" .

I) Op. Cit. pg 228.

OVER HALLUCINATIES.

253

door de leden van het congres niet zonder tegenspraak werd
aangehoord.
Ik zal u de voornaamste bezwaren mededeelen die werden
te berde gebracht.
Hoogst • karakteristiek was de rede van Dr. Dechterew uit
Petersburg, den eersten en heftigsten bestrijder van het rapport. Zijn argumenten, dié ik u verzoek aandachtig te volgen, zijn kenschetsend voor de summiere en bekrompen wijze,
waarop een welbekend slag van dogmatische geleerden zich
afmaken van zaken, die niet in den kring hunner begrippen
passen.
»Als men het werk en de beschrijving der zoogenaamde
verschijningen analyseert, zei hij, wat blijft er van over ?
was bleibt davon ?"
(Verder liet hij zich over zijn analyse niet uit).
»In die zeer enkele gevallen, vervolgde hij, die als positief
worden genoemd, blijft niets als een schijnbare samenhang,
die echter in de hersenen der percipienten al gegeven was,
en wel als probabiliteit. Voorbeeld : iemand weet of vermoedt dat zijn dierbare, afwezige vader ziek is "f zijn kan i)
zijn gemoed is verontrust en daardoor voor phantasmen en
hallucinaties geprepareerd ; een simpel toeval van coïncideeen terstond wordt een schijnbaar
rende dood of ziekte
natuurlijk alleen door diegenen die neiging
verband gezien
hebben tot mysticisme."
Gij ziet hoe nauwkeurig de analyse geweest is. Om maar
het eene zooeven verhaalde geval te nemen, denk u een gezin van moeder, vijf kinderen, een bediende en een hond,
allen voor hallucinaties geprepareerd door de onrust voor het
zoontje van een melkvrouw. De 19 gevallen waarin niet
aan ziekte of dood gedacht werd, worden genegeerd. Van
de zorgvuldige kansrekening wordt geen notitie genomen.
»Mijn idee over het werk der commissie, vervolgt Dechterew, is dit, dat er te veel groote arbeid is gewijd aan een
slechte zaak, dat zij de neiging tot bijgeloof, occultisme en
1)

Wanneer kan iemand niet ziek zijn?
;7
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spiritisme versterkt en schadelijk kan zijn voor den groei van
het algemeene denken."
Men ziet, dit zijn allen weer louter sentiments-motieven,
gevoels-argumenten, die niets met een wetenschappelijk onderzoek te maken hebben. Welke zaak kan van te voren slecht
genoemd worden, zoolang wij er niets van weten? Wat bekommert het een wetenschappelijk'man, die de waarheid zoekt,
welke neigingen der menigte hij versterkt of verzwakt ? En
hoe kan het algemeene denken, geschaad worden door een
eerlijk onderzoek?
»Willen wij ernstib spreken van het verschijnen van dooden,"
zoo eindigde Dechterew, »nu, laten wij dan meteen maar
weer tot de Engelen en Duivelen teruggaan, en uit de psychologie naar de middel-eeuwsche theologie. Wij kunnen dan
ten slotte er ampel over redeneeren of er heusch nog appels
in het paradijs groeien, en of die zuur zijn of zoet."
-

Dit, mijne hoorders, zijn de argumenten w'aarmeê een negentiende-eeuwsehe geleerde conclusies bestrijdt die hem onwaarschijnlijk voorkomen.
Een waardiger en krachtiger bestrijding van het comité
werd geleverd door de heeren Edmund Parish, die zelf zijn
meeningen in een uitvoerige studie » Vber die Trugwahrnehmung" i) heeft uiteengezet, en Dr. Bager Sjögren, een
Zweed, die zich met onderzoekingen over 'telepathie heeft
beziggehouden.
Ik zal trachten u hun bezwaren zoo duidelijk mogelijk uiteen te zetten,
De argumenten van Dr. Bager Sjögren waren in hoofdzaak ontleend aan het boek van Parish en deze laatste kan
dus als de eigenlijke bestrijder gelden.
Het eerste argument was, dat de commissie het aantal
samentreffingen te groot had genomen en het getal niet-coïni) Schriften der Gesellschaft fiir psychologische Forschung. Heft 7/8 (II
Sammlung).
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cideerende hallucinaties te klein, en dat dáárdoor de verhouding i op 43 in plaats van i op 19.000 ten deele verklaard
moest worden.
Want, zeide Parish, de commissie heeft geheel willekeurig
een tijdruimte van I2 uur vastgesteld en alles wat daarin
viel, coincideercnd genoemd. Terwijl alleen een nauwkeurig
samentreffen van sterfuur en hallucinatie als coïncidentie zou
mogen gelden.
Daarbij komt, dat de niet-coïncideerende gevallen veel te
weinig zijn gerekend, want al heeft men het aantal verviervoudigd om de vergeten gevallen te compenseeren, zoo heeft
men daarmede nog niet alle droomen, die toch ook hallucinaties zijn, geteld.
En wanneer men nu tot de coïncidenties rekent alleen de
werkelijk nauwkeurig samentreffende gevallen. en tot de nietcoïncideerende alle droomen en vergeten hallucinaties, dan
zal men wel tot een verhouding komen die tot i op i 9.000
nadert.
Ik denk wel, M. H., dat de onjuistheid van dit schijn.
argument u niet is ontgaan.
Immers de verhouding i op 19.000 is ook berekend met
het oog op 12 uren voor en na den dood. Bij een volmaakt
nauwkeurig samentreffen zooals dat in vele gevallen werkelijk plaats vond is de toevals-kans honderden malen kleiner.
Bij een samentreffen op de minuut 6o X 24 1440 maal.
En dan is het even willekeurig alles wat niet volmaakt
coïncideert niet-coïncideerend te noemen. Men weet immers
omtrent de wetten der coïncidentie niets, en mag niet als
't ware eischen dat die geheel compleet is of niet gelden zou.
Wat geconstateerd werd, is dit, dat de kans op een hallucinatie vermeerderde in de nabijheid van het tijdstip van den
dood van den persoon wiens beeld gezien wordt. Deze vondst
is belangrijk genoeg, en het is volkomen gewettigd een willekeurigen afstand van dat tijdstip te bepalen, om die vermeerdering duidelijk te kunnen aantoonen.
En dan, het is geheel onlogisch en onredelijk om, waar bij
coïncideerende gevallen droomen waren uitgesloten, zooals ik
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uitdrukkelijk vermeldde, om dan bij de niet-coïncideerende
gevallen de droomen wèl op te nemen. Wil men verhoudingen bepalen, dan moet men toch gelijksoortige dingen vergelijken, of men zou wel alle ontmoetingen en gesprekken
en gedachten er ook bij kunnen trekken. Wil men droomen
als niet-coïncideerende hallucinatie beschouwen, dan moet men
ook alle wel-coïncideerende droomen bij de coïncidenties rekenen. Maar de commissie heeft alleen met hallucinaties gerekend,
die zonder twijfel heel iets anders waren dan droomen, en in
die soort gewaarwordingen een bepaald verband ontdekt. Of
er in gewone droomen een dergelijk verband bestaat, dat is
een tweede kwestie, die door een nieuwe statistiek zou moeten worden uitgemaakt.
Maar eindelijk, en dit is dunkt mij nog het best houdbare tegen
argument, voerde Dr. Bager Sjögren aan, dat men met een
dergelijke statistiek toch nooit iets bereikt, omdat de betrouwbaarheid der berichtgevers altijd in twijfel kan worden getrokken. Vele gevallen dateeren van jaren her, de meest
overtuigende documenten, zooals verzegelde getuigenissen,
opgemaakt tusschen hallucinatie en doodstijding, ontbreken,
en bijkomende omstandigheden, die tot een meer gewone
verklaring hadden kunnen leiden, zijn wellicht voorbij gezien
of niet uitgevraagd. Dikwijls gebeurt het immers dat men bij
psychologisch onderzoek door schrander en behendig uitvragen
achter bizonderheden komt, die de leek voorbijziet, maar die
voor den deskundige de oplossing geven van oogenschijnlijk
raadselachtige mededeelingen. Men moet volgens den gulden
regel van Newton geen nieuwe principes invoeren zoolang
men nog maar eenigszins met de oude toe kan. Het aannemen
van een » telepathische impuls" een » werking uit de verte" van
een mensch op den andere mag niet geschieden voor dat alle
normale mogelijkheden ter verklaring zijn uitgesloten. En dat
is nagenoeg onmogelijk. Dus geldt ook voor de telepathie
het woord van Hume : » dat het wel met de ervaring strijdt,
dat er wonderen gebeuren, maar niet dat er valsche getuigenissen worden gegeven."
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Dit standpunt, M. H., ik geef het toe, is met eenige kans
op goeden uitslag te verdedigen. Men kan altijd aan menschelijke getuigenis blijven twijfelen.
Ik geef echter niet toe dat dit wijsgeerig of wetenschappelijk is.
Immers, er is geen enkele ervarings-wetenschap, die het
zonder menschelijke getuigenis stellen kan, en volstrekte zekerheid wordt nimmer bereikt. Zelfs in de mathesis is de zekerheid niet werkelijk volstrekt, maar alleen zeer groot. Ze steunt
op axiomata die onbewijsbaar zijn, en die hun zekerheid alleen
daaraan ontleenen, dat niemand, voor zoover wij weten, ze in
twijfel trekt. Ze kunnen betwijfeld worden, door een zieke
of excentrieke geest, zooals het axioma dat twee evenwijdige
lijnen elkaar nooit snijden, of dat de ruimte oneindig is,
werkelijk betwijfeld is.
De geheele astronomie berust op waarschijnlijkheden. Wil
iemand beweren dat alle vaste sterren zich in een zelfde bolvormig vlak bewegen en even ver van de aarde afstaan,
niemand kan hem het tegendeel bewijzen. Er is in den hemel
geen perspectief, en wij besluiten alleen op grond eener zeer
groote waarschijnlijkheid, dat zij onregelmatig verspreid zijn
op verschillende afstanden.
De eisch dat men het toeval uitsluit, is absurd en principiëel onhoudbaar. Er is natuurlijk geen toeval zooals wij dat
verstaan, alles heeft reden en verband. Waar die reden en
dat verband ons ontgaan spreken wij van toeval. Om het
toeval te kunnen uitsluiten moeten wij alwetend zijn, en ook
verheven boven ruimte en tijd.
Het is eenvoudig onzin, taal zonder beteekenis, te spreken
van »wonderen die niet gebeuren kunnen."
Wat verstaat men onder een wonder ? Iets waarvan het
volledige verband ons ontgaat ? Wel dan is alles een wonder,
zoowel een kind dat geboren wordt als een steen die valt.
Dus dan gebeuren er steeds wonderen.
En verstaat men onder een wonder iets dat in strijd is met
de wereld-orde, wel dan definieert men een wonder als iets
dat niet gebeuren kan, en dan is het gezegde »wonderen
kunnen niet gebeuren" een tautologie.
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En wat weten wij er van, wat gebeuren kan of niet ? Hebben wij de wereld-orde in onzen zak ? Als er morgen een
mensch uit den dood wordt opgewekt kunnen wij dan zeggen:
ziedaar een wonder ! Neen, want dan is het gebeurd en dus
geen wonder meer. We kunnen alleen zeggen »er is iets
gebeurd wat nog nooit gebeurde, zoover onze ervaring reikt."
En kunnen wij bepalen wat nooit gebeuren kan ? Eiken dag
gebeurt er iets wat nog nooit gebeurd is.
Dit lijkt u wellicht een sofisme, want, denkt gij, er gebeurt
toch nooit iets zonder analogie. En toch zit in dit schijnbare
sofisme de diepe grond voor onze begripszwakte. Alles wat
gebeurt is feitelijk nieuw voor ons, en al onze zekerheid berust op den twijfelachtigen steun van analogieën. Alleen een
weten zonder analogie, een weten waarvoor niets nieuw is,
of nieuw zou kunnen zijn, alleen zulk een weten kan bepalen
wat gebeuren kan of niet.
Het is waar dat in de door het Engelsche comité verzamelde statistiek documenten van de grootst denkbare bewijskracht ontbreken. Er is bijvoorbeeld geen getuigenis opgemaakt en onderteekend onmiddellijk na de hallucinatie, en
voor de bevestiging der coïncidentie in handen van de commissie gesteld.
Maar zeer terecht merkte een der rapporteurs op dat zulke
documenten niet verwacht konden worden bij een eerste
statistiek, zoolang de menschen nog niet weten of durven
aannemen dat hun mededeelingen ernstig zullen worden opgenomen, en ook nog geen begrip hebben van de strengheid waarmede een wetenschappelijk onderzoek behoort te worden gevoerd.
Maar juist dit ligt in de bedoeling van het omvangrijke
werk dezer statistiek, om door het voorloopig en aanvankelijk
vaststellen van een waarschijnl j/eheid, nader onderzoek uit te
lokken. Vóór dezen arbeid hing alles geheel in de lucht,
men schold elkaar wederkeerig uit voor mystieken en materialisten en ieder nam aan of loochende naar het hem goeddacht.
Nu tast men niet meer geheel in den blinde, men heeft
cijfers en een positieve conclusie. Voldoende mag dit in geen
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geval heeten, geen enkele wetenschappelijke overtuiging
berust op één experiment of op één statistiek. Maar er valt
nu niet naeer rondweg te loochenen. Wie de uitkomst betwijfelt moet haar verifieeren of medehelpen aan haar verificatie. En nu men ziet dat de zaak ernstig wordt beschouwd,
zal het ook gemakkelijker vallen documenten van grooter
bewijskracht te verzamelen. Meer onderzoekers van ervaring,
die weten wat bij een wetenschappelijk psychologisch onderzoek
vereischt wordt, zullen zich met de zaak bemoeien, en het
intelligente deel van 't publiek zal hun het werk vergemakkelijken. Een paar wel-geconstateerde berichten, behoorlijk
geverifiëerd en in handen van de onderzoekers gesteld eer de
bevestiging komt, zouden in staat zijn tegen een geheele
statistiek op te wegen.
Inderdaad is de Engelsche enquête reeds gevolgd door een
kleinere Duitsche, in München verzameld door Dr. von Schrenck
Notzing. Daarbij waren elf verschijningen van bekende personen, en van die elf troffen er 5 samen met den sterfdag.
En door een Fransche enquête, door L. Marillier met 3393
vragen 679 positieve antwoorden en 35 coïncidenties.
Gedurende de zitting van het congres kwam er bericht
van een Amerikaansche enquête op eenigszins grootere schaal,
geleid door Prof. William James, den bekenden schrijver van
Principles . of Psychology.
Daarin waren 7123 personen ondervraagd, en 586 positieve
antwoorden ontvangen, die als geldig mochten beschouwd
worden ; hiervan betroffen 71 de verschijning van bekende
personen en van deze troffen er I2 met den sterfdag samen.
Ook hier dus een percentage dat ver overtreft wat men
volgens kansrekening zou mogen verwachten.
Prof. James voegde er bij, dat hij bij het uitsluiten van
onzekere gevallen en bij de kansrekening nog strenger was
te werk gegaan dan de Engelsche commissie. »We can afford
to be generous," het kan wat lijden. Hoe streng men ook
rekent, men houdt altijd getallen over die te groot zijn om
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op rekening van het toeval geschoven te worden. Ook al
komt hij tegemoet aan het bezwaar dat de niet-coïncideerende
hallucinaties worden vergeten, het hoofdbezwaar van
Parish — door hun aantal io maal grooter te nemen dan
de berichten opgeven, en al neemt hij de helft van de
samentreffende gevallen, dan nog vindt hij een cijfer dat 126
maal grooter is dan de kansrekening zou doen verwachten.
En wat ik in zijn kleine enquête merkwaardig vind en
waar James ook zelf op wijst, is de overeenstemming in
verhouding met de Engelsche cijfers. Deze overeenkomst van
een tweede, geheel onafhankelijk van de eerste verzamelde
statistiek, vergoedt het zooveel kleiner aantal berichten.
Maar zooals James zeide : ik verwacht niet en heb nooit
verwacht dat deze cijfers het ongeloof zullen overwinnen.
Maar zij zijn alleen nuttig tegenover de dogmatische verzekering der geleerden, dat deze coïncidenties toevallig zijn.
En wat nu betreft de tegenwerping van Bager-Sjögren en
Parish, dat men geen nieuwe principen in mag voeren zoolang
de mogelijkheid van een normale verklaring niet is uitgesloten,
en dat dit toch nooit kan gebeuren, hierbij wordt de gewone
fout van onwijsgeerige natuur-onderzoekers begaan, namelijk
onmiddellijk verder te willen gaan dan de feiten toelaten en
waar dit niet gelukt, de feiten als ongeldig te beschouwen.
Nog eens moet ik de conclusie nauwkeurig formuleeren : er
is niets anders ontdekt dan dat de kans om van een persoon
een verschijning te zien grooter schijnt te worden om en bij
het tijdstip van zijn dood.
De ontdekking is zonder twijfel gewichtig, dit voelt ieder,
maar het gewicht, de portée er van kan niemand aangeven.
Elke verdere conclusie is voorbarig. Er is niets meer gevonden
dan dit naakte feit. Het spreken zooals Parish en Bager
Sjögren doen van een »telepathische impuls", een »werking uit
de verte" is voorbarig en ongeoorloofd. Het is volkomen onjuist
tegen de conclusie te velde te trekken, omdat men weigert
aan een » telepathische impuls" te gelooven. Het begrip » verte",
»afstand" past misschien in 't geheel niet bij 't verschijnsel.
-
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Er wordt geen nieuw »principe" ingevoerd, er wordt een
verband, een samenhang geconstateerd, dat ons allen bizonder
belang inboezemt. Deducties, afleidingen zijn voorshands
ongeoorloofd.
Niettemin is deze conclusie, en gij voelt dit zonder twijfel
allen, zoo buitengewoon en zoo belangrijk dat het wel de
moeite waard is haar met alle denkbare menschelijke gewisheid vast te stellen. Wat dwaze en noodelooze bespiegelingen
zouden er vervallen, wat domme boeken zouden er nooit geschreven, wat dwalingen voorkomen worden, wanneer dit feit
boven twijfel en algemeen bekend is.
Hiermee moest men genoegen nemen, en vooral zich niet
terstond te buiten gaan aan hypothesen, gevolgtrekkingen
en voorstellingen.
Toen Lombroso door een medium tot de overtuiging werd
gebracht, die hij ook eenvoudiger had kunnen krijgen, dat
er dingen gebeuren kunnen die hij voor onmogelijk had gehouden, toen had hij binnen een paar weken de theorie er
van kant en klaar, met hersen-moleculen en aether-trillingen
en alles wat er verder bij hoort. Wat er van zoo'n theorie
overblijft behoeft gij niet te vragen, vooral als dan nog blijkt
dat zijn waarnemingen onbetrouwbaar waren.
Het schijnt ontzachlijk moeilijk voor onze hedendaagsche
psychologen feiten te observeeren zonder hypothesen te maken.
Dat komt omdat onze psychologen worden groot-gebracht in
de studie der natuurwetenschappen, waar men zonder het
maken van hypothesen, gewaagd of niet, en zonder het maken
van zinnelijke voorstellingen niet verder komt.
Maar men moest bijtijds leeren onderscheiden dat er in de
psychologie eenigszins anders moet gestudeerd worden. Dat
de psychologie iets anders is als een gewone natuurwetenschap en anders behandeld moet worden. Want, zooals ik
dat reeds meermalen, maar naar het schijnt nog niet vaak
genoeg, heb uiteengezet, midden in het terrein der psychologie ligt het waarnemende zelf, het minst voorstelbare maar
toch het best bekende, het ik, voor de natuurwetenschap
een onpeilbaar ledig, voor den denker de bron van alle kennis.
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Vruchteloos ziet men de psychologen om het Zelf heendraaien,
als katten voor een spiegel, grijpende naar hun eigen beeld.
Om den geheel anderen aard van de psychologische feiten
dan de natuurwetenschappelijke feiten moet men er zich bij tijds
aan wennen somtijds dingen aan te nemen die men zich niet
denken kan. Dingen die nooit een voorstelling kunnen zijn. En
ook feiten en hun betrekking te constateeren, zonder dadelijk
te beproeven er ver-reikende gevolgtrekkingen uit te maken.
Want in de psychologie liggen feiten die hun grond kunnen
hebben buiten datgene wat wij de wereld van ruimte en tijd
noemen. Ons Ik is iets anders dan ruimte en tijd, want het
neemt beiden waar. En de geheele natuurwetenschap kan
niet zonder ruimte en tijd, zonder causaal en materieel verband. Wat nu wellicht reikt buiten causaal en materieel
verband, hoe zouden wij dat op natuurwetenschappelijke wijze
kunnen behandelen en verklaren?
En het spijt mij dat ook in de annalen van de genoemde
Engelsche Vereeniging bespiegelingen over telepathie, over
het leven na den dood, over tijd en eeuwigheid voorkomen
die ik voor niet anders dan onvruchtbaar en onwijsgeerig
kan houden. Want het zijn pogingen om natuurwetenschappelijke methoden toe te passen op zaken, die er ten
eenenmale ongeschikt voor zijn, en die er noodwendig door
worden verduisterd in plaats van verklaard.
Gij vraagt, is dit dan wetenschap?
Zeer zeker is het dat, al raad ik, het zorgvuldig te onderscheiden van physica en chemie.
Vraag uzelf eens ernstig af, wat is wetenschap ? kennis,
zult gij zeggen.
Kennis heeft een hond en een kind ook.
Ja maar, geordende kennis, dus begrip.
Juist, maar wat brengt er de orde in ? Wanneer spreken
wij van begrip?
Als wij de orde begrijpen, als wij grijpen, omvatten het
verband, de samenhang.
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Maar wat brengt samenhang? Waardoor verbinden wij de
massa onzer gewaarwordingen?
Door iets wat geen gewaarwording is, maar een abstractie.
En wel de maat.
Wij vergelijken en meten. Wij kiezen een eenheid. Met
die eenheid verbinden wij alles aan elkaar. Is liet aldus
verbonden dan zeggen wij dat wij begrijpen. Dat noemen
wij dan weten.
Verklaren noemen wij, het te voren onsamenhangende terugbrengen tot het allereenvoudigste, tot de eenheid van maat.
Weten is meten. Ieder natuurgeleerde zal u dit voorhouden.
Wetenschap en begrip bedoelt dus het tot eenheid brengen
van het veelvoudige. Dit is wat wij allen, bewust of onbewust, wenschen en doen. Wij willen het vele tot één brengen.
Dat is wat wij allen om 't zeerst begeeren of wij 't nu zoo
uitdrukken of niet. En daarom stellen wij de wetenschap
zoo hoog. Want die doet dat het krachtigst en duidelijkst.
En ieder ook neemt aan, hetzij met zooveel woorden, hetzij
door implicatie van zijn werk, dat hij aan één volstrekte
eenheid gelooft die alles zal verbinden. Alles, zonder uitzondering.
Dit staat dus vast, dat er een eenheid van maat is voor
alle dingen. Niemand ontkent, niemand betwijfelt het. Noch
de mysticus die aan één éénig God gelooft, noch de materialist die zich monist, éénheidszoeker noemt, noch zelfs het
kind dat van alles vraagt »waarom ?" Want die vraag sluit
in dat alles een reden heeft, dus dat alles in verband is, in
eenzelfde verband.
Maar de vraag is, hebben wij die eenheid van maat, of
kunnen wij haar vinden?
Het antwoord is nu werkelijk niet moeielijk. Overdenk
wat de natuurwetenschap doet, en de mathesis.
Alles wordt teruggebracht in de natuurwetenschap tot de
lengte-eenheid, het 40-millioenste deel van den aarde-omtrek,
de meter, en tot de tijdseenheid het 86,400ste deel van
de aswenteling der aarde, de seconde.
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Dat zijn er dus twee.
Hebben wij één maat, één eenheid voor beiden?
Als u een natuurgeleerde vraagt of ge soms mystieke
neigingen hebt, houdt hem dan met de eene hand den tijd
en met de andere de ruimte voor en verzoek hem die beide
zaken met één maat te meten.
Hij zal zeggen : dat zijn incommensurabele grootheden, dat
gaat niet.
Zeer wel, dan een van tweeën : of er is geen maat voor
alle dingen, of die maat is mystiek.
Mij dunkt, dat kan ieder hoogere-burgerscholier begrijpen.
En daarover, M. H., hebben bolleboozen onzer eeuw getwist met een groot vertoon van geleerdheid. Er is gebulderd »ignorabimus" en »credamus" alsof er iets geweldig
nieuws en ongehoords werd uitgesproken.
Is hier zooveel diepzinnigheid en geleerdheid voor noodig?
En de mathesis leert hetzelfde. In de rekenkunde heeft
men één eenheid, één maat voor alle getallen het cijfer i. Maar
die eenheid is geen ding, geen zaak, het is een ledige vorm.
Nauwelijks echter voert men een werkelijk iets in, de lengteeenheid, als inhoud der betrekkingen, of er ontstaan onderling
onmeetbare grootheden (cirkel-kwadratuur). Terstond leeren
wij dat de menschelijke rede, als gebonden aan tijd en ruimte,
absoluut onmachtig is alle dingen met één maat te meten.
En dan hebben werkelijk. nog groote geleerden durven
uitspreken, dat de natuurwetenschap, die toch niet anders
doet dan meten, al het bestaande zou kunnen verklaren, dus
tot één maat terugbrengen.
Men zou dat deze menschen nog niet zoo kwalijk nemen,
als zij hun vergissing zelf hadden moeten ontdekken. Maar
zulke dingen worden gezegd honderd jaren na Kant, drie
eeuwen na Spinoza, twintig eeuwen na Plato. Zij konden dus,
dunkt me, bijtijds beter weten. Maar in plaats daarvan zien
ze met minachting op die groote mannen neer, omdat ze de
atoomtheorie of de evolutieleer niet schenen te kennen.
Maar gij zult de waarlijk groote mannen onmiddellijk daaraan herkennen, dat zij vrij zijn van de speciale wanbegrippen
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hunner eeuw. En zoo heeft onze eeuw er ook gehad. Ik wil
er twee noemen : Charles Darwin en von Helmholtz.
Men vindt bij hen nooit een voorbarig onderstellen, een
onvoorzichtig loochenen van gebeurlijkheden, zij gaan nooit
verder dan de feiten hen gedoogen. Zij zijn zich steeds bewust, dat zij slechts met waarschijnlijkheden rekenen, dat er
geen absolute zekerheid voor ons is, dat er over wat mogelijk
of onmogelijk is niet door ons valt te beslissen, en dat de
menschelijke rede een relatief, betrekkelijk ontoereikend ding is.
Von Helmholtz is het, die het causaal verband genoemd
heeft de specifieke energie van onze rede. En deze diepe en
juiste uitdrukking geeft te kennen, dat het causaal verband
is voor ons verstand wat licht is voor ons oog, een wijze van
verstaan, niet een absolute werkelijkheid. Wij zien iets als
licht, maar weten dat het wat anders is, omdat het oog nu
eenmaal alles als licht moet zien. Zoo verstaan wij de dingen
alleen in causaal verband, maar wij weten dat er nog een
ander, dieper verband moet zijn, buiten ruimte en tijd, waarvoor onze rede niet toereikend is.
En Darwin en von Helmholtz vertegenwoordigen elk een
andere richting der wetenschap.
Het groote werk van von Helmholtz is geweest het tot de
eenheid terugvoeren der doode natuurkrachten. Vooral door
hem is het, dat wij alle natuurverschijnselen thans begrijpen
als de verschillende uitingen van één ding, één entiteit, die
wij voorloopig kracht of ook energie hebben genoemd. Dit
is maar een voorstelling, een naam voor een onkenbaar iets,
een beeld voor iets ondeelbaars. Maar wat gewonnen werd
is het begrip, en dat is, als wij het wel overdenken, een
reëel ding, een zielseigenheid, een gevoel, dat gemeengoed,
en wel een kostelijke schat is geworden der geheele menschheid.
En zoo heeft Darwin ons een gelijksoortig begrip gegeven
over het leven. Hij heeft aangetoond de eenheid, die er is
in alle levensvormen. Waar wij niets zagen dan toeval, willekeur, verbandloosheid, heeft hij samenhang gevonden en een
wonderbaar inéénvloeien.
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Waar men zich vroeger alleen verbazen kon over de vernuftige inrichting van een Orchis-bloem, over de prachtige
teekening der veeren van de Argus-faisant, en moest denken
aan een leidend vernuft, een smaakvollen kunstenaar, werkend
en scheppend van buiten-af, zooals de mensch een horloge
of een teekening maakt, daar toonde Darwin hoe die
wonderlijke werkingen scholen in de levende dingen zelf, hoe
de bloem zich zelf zoo inricht tot zijn eigen bedoelingen en
hoe de vlekken op de faisante-veeren zich zoo prachtig vormen
onder leiding eener keuze, eener smaak, die schuilt in het
ras dier vogels zelf.
Maar de groote ontdekker, wijzer dan zijn epigonen, was
de eerste om te verklaren, dat hiermede het mysterie alleen
verlegd werd en misschien nog geheimzinniger was geworden
omdat zijn ondoorgrondelijke aard nog scherper uitkwam.
Want het kinderlijke beeld van een Schepper, staande buiten
zijn schepselen, verdween, maar dat wat de wijzen van eeuwen
her hadden geweten, bleek met verrassende klaarheid, de
scheppende kracht werkt in en dóór de schepselen, niet van
buiten af. En in haar wezen blijkt die kracht, voor wie de
strekking dezer nieuwe inzichten diep voelt en helder ziet,
niet minder, maar méér wonderbaarlijk en verheven.
Deze beide geleerden vertegenwoordigen twee vormen van
wetenschap, de wetenschap die eenheid brengt in de verschijnselen der zoogenaamd niet-levende natuur, en de wetenschap die eenheid brengt in de levens-uitingen, en hiermede
in overeenstemming vertegenwoordigen zij ook twee methoden.
Het physisch onderzoek is inductief, opbouwend en experimenteel. Het begint met een paar zoo eenvoudig mogelijke
gegevens, construeert daaruit een hypothese, en toetst dan
door experiment, door onderzoek, de juistheid der onderstelling. Het acht alle denkbare verklaring gevonden, wanneer
de verschijnselen zijn teruggebracht tot die eenvoudigste
gegevens, en wanneer hun onwrikbare samenhang daarmee
door herhaald en herhaald experiment is gebleken. De grondbegrippen zijn kracht of energie, massa, en snelheid of be-
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weging. De eenheden, de lengte en de tijds-eenheid. Over
deze grondbegrippen heerscht, wel is waar, nog verdeeldheid;
de woorden kracht, energie en massa hebben niet voor elk
denzelfden inhoud, maar het onderzoek wordt daarmede niet
belemmerd en de definities zijn vrij scherp en constant.
Het biologisch onderzoek daarentegen is deductief, afleidend
en meer verzamelend dan experimenteel. Men weet welke
enorme feitencollecties door Darwin werden verzameld. Uit
die veelheid en verscheidenheid deduceerde hij, leidde hij af
de algemeene begrippen. Het toetsen aan experiment was
slechts bij uitzondering mogelijk, hij moest zich meest bepalen
tot waarneming.
Van een terugbrengen tot de grondbegrippen der physica
was daarbij geen kwestie, evenmin tot een eenheid in lengte
en tijd. Maar er ontstonden door zijn werk nieuwe begrippen,
zooals »evolutie", »teeltkeus", »overleving der geschiktsten,"
die nu voor 't eerst gemeengoed werden der geheele menschheid en van ontzachlijke waarde en grooten invloed.
Deze begrippen zijn volstrekt niet zoo zuiver als dat b.v.
van het behoud van arbeidsvermogen, en zij laten evenmin
een zoo scherpe definitie toe als de grondbegrippen der physica.
En de reden daarvan is dat zij in zich moeten sluiten het
leven zelf, de scheppende kracht, die niet is een zintuigelijk
waarneembaar, voorstelbaar, af beeldbaar ding, maar een
essentieel ondergrondelijke entiteit, het Zelf, mystiek en voor
onze rede onbereikbaar, omdat het iets anders is dan ruimte
en tijd.
Versta mij wel, de grond, het eigenlijke wezen der physische
begrippen kracht, energie, massa, snelheid is volmaakt even
mystiek. Maar men kan, door scherpe woordbepalingen, ze
geheel bruikbaar maken voor logische behandeling.
Terwijl bij de levens-verschijnselen de geheimzinnige kern
zelf steeds in 't spel en in beschouwing blijft, en door zijn
essentieele onvoorstelbaarheid nooit een streng logische behandeling toelaat.
Dat het beginsel van het behoud der energie nergens en
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nooit geschonden zal worden, is iets waaromtrent wij veel
dieper en vaster zekerheid kunnen gevoelen, dan dat er nooit
afwijkingen zullen voorkomen in zake herediteit, eeltkeus,
evolutie en dergelijke begrippen.
Als ik bijvoorbeeld hoor beweren dat onder bepaalde omstandigheden sommige, voor ongeneeslijk gehouden ziekten,
zooals kanker, kunnen genezen, of dat een verwoest lichaams
deel kan regenereeren, dan mag ik alleen antwoorden dat
het geen bekende ervaring is, maar niet, dat het even onmogelijk is als het perpetuum mobile.
Toch komt het, geloof ik, bij niemand op Darwin niet
onder de wetenschappelijke mannen te tellen, zijn methode
onwetenschappelijk te noemen, of te zeggen dat hij ons geen
wetenschap gaf.
• En de psychologie is de biologische wetenschap bij uitnemendheid, het hoogste maar ook het gevaarlijkste punt der
wetenschap. En hier is evenzeer als in de biologie de
methode van Darwin, het verzamelen van veel gegevens tot
afleiding der algemeene begrippen, geldig.
Er is wel een experimenteele psychologie, maar een breede
kloof gaapt tusschen de experimenteele psychologie, die b. v.
het tijdsverloop bepaalt tusschen zinneprikkel en reactie, en de ervarings-psychologie, die uit veel waarnemingen een
algemeen begrip, b. v. het begrip suggestibiliteit heeft afgeleid.
Door de onwijsgeerigheid onzer psychologen wordt de ontzachlijke afstand tusschen beide methoden vaak vergeten, en
men ziet ze over den afgrond voltigeeren, zoodat iemand die
aandachtig leest en denkt, er draaierig van worden moet.
Vergeten worden namelijk, de grondbegrippen waarvan
men uitgaat, de eenheden van maat waartoe men tracht te
herleiden, en de inhoud der termen waarmede men werkt.
Voor wie gewend is aandachtig deze dingen te onthouden,
steeds na te gaan wat men eigenlijk zoekt, en wat men
eigenlijk zegt voor die is de hedendaagsche psychologie
dikwijls nog een chaos.
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Er is verleden jaar door een aanzienlijke Engelsche dame,
Lady Welby, een prijs uitgeloofd van £ 50, toe te kennen
door een jury van bekende psychologen in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Amerika, i) voor het beste opstel over.
de oorzaken van de tegenwoordige duisternis en verwarring in
psychologische en philosophische terminologie, en de richting
tot practische verbetering.
»In het donkerst taal-gebied en de weg er uit" zou dat
opstel wel mogen heeten.
Onze natuur-geleerden bespotten menigmaal theosofen en
spiritisten om de groote massa zinledige wartaal waarmede
zij boeken vullen.
Ik kan niet ontkennen dat het verwijt verdiend is. Maar
wie boeken leest over psychologie door bekende mannen van
't vak, en daarbij ernstig blijft nagaan wat inderdaad gezegd
wordt, die zal zich menigmaal bevinden in een doolhof van
veel grondeloozer verwarring dan het verwardste spiritistische boek.
Zoo bestaan er boeken over den zetel van de ziel, en de
localisatie van 't bewustzijn. Zoo worden , er vellen papier
bedrukt met bespiegelingen over wil, emotie, apperceptie,
gevoel, aandacht, bewustzijn, associatie, verbeelding, voorstelling, ziel, impuls — en al dergelijke termen, die zuivere definitie missen, en wier inhoud waarschijnlijk verschilt bij
ieder persoon die 't woord gebruikt.
Zoo heb ik onlangs in een wetenschappelijk werk de vraag
gelezen naar »'t nut van 't bewustzijn."
Dit is een enormiteit om raar van te worden. Men kon
evengoed vragen naar de zindelijkheid van den Melkweg, of
de overschoenen van 't Heelal. En dan zei men nog tastbaren
onzin, maar de combinatie van de woorden » nut" en » bewustzijn" is zulk een ledig gebazel, dat geen spiritist zich aan
iets ergers heeft schuldig gemaakt.

i) Onder leiding van Prof. Sully, Portland Villas East Heath Road, Hampstead,
London N. W.
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En menschen die zulke dingen zeggen, durven anderen nog
wel eens beschuldigen van vaagheid, of oppervlakkigheid, en
zich beroepen op exacte wetenschap of reëele feiten.
De studie van een goed handboek over physica, zooals dat
van onzen landgenoot Lorentz, is een genot. Men gevoelt
hoe de eenvoudigste begrippen zoo scherp mogelijk worden
bepaald en hoe aan deze bepaling angstvallig wordt vastgehouden. Het is zuivere taal.
Evenzoo is het lezen van Darwin een genot. Nooit verlaat
hij den grond zijner feitelijke gegevens, of verliest hij den
relatieven aard zijner waarschijnlijkheids-conclusies uit het oog.
Maar de lectuur eener moderne psychologische studie,
waar vage, inhoudslooze termen worden behandeld of het
cijfers waren, en waarin de meest elementaire kennis van de
kritiek van het kenvermogen ontbreekt, is vaak een nuttelooze
zelf kwelling.
Tusschen de wetenschap die het leven uitsluit, en de wetenschap die het insluit, is een essentieel verschil, in aard, in
methode en in uitkomst.
En het is de kritiek van ons kenvermogen die ons dit verschil doet begrijpenDeze kennis-kritiek behoort dus voor den psycholoog de
meest elementaire studie te zijn, gelijkstaande met de studie
der anatomie voor den medicus of physioloog.
Te praten over den » zetel der ziel" of het » nut van het
bewustzijn" verraadt een onkunde in de kennis-kritiek, even
groot als die van den aspirant-physioloog, die meende dat al
het veneuse bloed in de linker helft van 't lichaam zat en
't arterieelle bloed in de rechter helft.
Het is u bekend dat Kant de kennis-kritiek tot een vast
geheel heeft weten te maken. Zonder twijfel kan dit geheel
worden gezuiverd, bevestigd en vooral vereenvoudigd. Maar
niettemin is het er, als een vast-staande grondslag. En wie
aan psychologie doet zonder er mee vertrouwd te zijn, bedrijft den schadelijken vorm van dilettantisme.
En zulke dilettant-psychologen zijn het die de soort onder-
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zoekingen, welke ik heden avond besprak, onwetenschappelijk
noemen. Zij mogen doorkneed zijn in de kennis der lichaamsstructuur, en der functiën van het organisme, in psychologie
en philosophie zijn zij niet bevoegd.
Ieder die iets aan mathesis heeft gedaan weet toch dat
men niet kan rekenen met termen, wier waarde ongelijksoortig,
of onbepaald, of veranderlijk is.
De geheele wetenschap nu, natuurwetenschap en psychologie,
gebruikt tot termen woorden. Hiermede moet zij rekenen, zij
heeft niet anders.
Het is dus duidelijk dat, om deze termen logisch te behandelen, zij een vaste, gelijksoortige, onveranderlijke waarde
moeten hebben.
In de natuurwetenschap wordt deze waarde zoo scherp
mogelijk vastgesteld en daar is dit tot op zekere hoogte mogelijk. Wat snelheid, spanning, warmte, temperatuur is, daarover
zijn de meenings-verschillen gering.
Maar in de psychologie wordt over zulk een vaststelling
niet genoeg gedacht. Men praat elkaar na over objectief en
subjectief, reëel en abstract, gevoel en rede, ziel en bewustzijn,
zonder de noodige aandacht of vastheid.
En men vergeet wat het eigenlijk is dat de inhoud, de
waarde dezer woorden bepaalt. Deze inhoud kan namelijk nooit
iets anders zijn dan iets, dat men nog het best »gevoel" kan
noemen, dat zich dus nooit direct vergelijken laat, en dat
alleen bepaald wordt door traditie, door gebruik. Een willekeurig
vaststellen van de waarde der psychologische technische termen
is derhalve onmogelijk. Men kan niet, zooals in de physica of chemie, een taal. maken men moet ze gebruiken, zooals ze door
de massa gemaakt is. En hoe ondoenlijk het is, met dergelijke
onbestemde grootheden te redeneeren, behoeft geen betoog.
De feiten der natuurwetenschap zijn meestal zuivere, steeds
getoetste gevoelens. De feiten der psychologie zijn meestal
onzuivere, door woorden onnauwkeurig gerepresenteerde gevoelens. Een inductieve opbouw van een systeem, een terug-
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leiden tot primitieve eenheden is daarom veel bezwaarlijker en
pogingen daartoe leiden veelal tot verwarring en meerder
duisternis.
Maar het deduceeren van abstracte begrippen uit een
menigte waarnemingen, zooals Darwin en ook de Engelsche vereeniging het deed, is een veilige wetenschappelijke
methode in de psychologie en die heeft reeds schoone uitkomsten opgeleverd. Experiment blijft daarbij uitzondering.
Wij mogen ons soms veroorloven met planten en dieren te
experirnenteeren, het experimenteeren op menschen zooals
dat in zake hypnotisme, vooral door Fransche onderzoekers
is geschiedt, strijdt tegen onze moreele overtuigingen zoodra
de proefpersoon den rol speelt van object en niet van helper.
Het leven is geen zaak van proefnemingen, en behoort in
zijn eigen, ernstigen weg geëerbiedigd te worden.
Dus, zult gij zeggen, blijft het eigenlijk weten alleen een
zaak der natuurwetenschap, in psychologie en philosophie
moeten wij toekomen met gelooven en vermoeden.
Ook hier, waarde hoorders, stuit ik op een diepgaande
begrips-verwarring.
Gij zijt overtuigd te weten, dat de aarde om de zon draait.
Maar dat gij zelf bestaat, dat gij warmte, licht, kou, pijn of
plezier voelt, is dat een kwestie van gelooven of vermoeden?
Wat zoudt gij zeggen dat gij zekerder weet ? Wat lijkt
meer op een geloof of vermoeden?
Ik heb er niets tegen als gij voortaan zegt : ik weet dat de
maan van avond om half negen zal opgaan, maar dat ik
besta, dat is een geloof, een vermoeden.
Ik heb er niets tegen, mits gij dan erkent dat geloof iets
zekerders, iets van meer gewisheid is dan weten.
Ik vest hier uw aandacht op, omdat er tegenwoordig wel
door sommigen, als zij de ontoereikendheid der rede inzien,
met een zekere wanhopige berusting wordt uitgeroepen : ach,
weten kunnen wij toch niet, laat ons dan maar gelooven.
Dit is onzin. En de verwarring ontstaat door de dubbelzinnige beteekenis van het woord gelooven. Men verstaat dan onder
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gelooven een aannemen op gezag, een ding van minder zekerheid, een treurig surrogaat van weten. En eigenlijk bedoelt men
het meest positieve weten, het directe, onmiddellijke, ontwijfelbare weten, het weten dat geen bewijs of bevestiging behoeft.
Dit directe weten kan ook genoemd worden een Non.
Zonder het taalgebruik te forceeren, kan men zeggen dat
iemand die smart voelt, zelf ten deele smart is, iemand die
muziek voelt, zelf ten deele muziek is, iemand die wijding
voelt zelf wijding is.
Om nu de verwarring in uw begrippen te ontkomen raad
ik u steeds onderscheid te blijven maken tusschen dit directe
weten, dat is Zijn, en het indirecte weten, dat gewoonlijk
alleen bedoeld wordt als men van weten spreekt.
En dan zult gij bemerken dat het directe weten is het
meest zekere weten, en datgene waarnaar wij allen streven.
En dat de geheele natuurwetenschap is een indirect weten,
iets van geringer zekerheid, iets waarop het begrip geloof en
vermoeden eerder toepasselijk is, en iets dat wij allen zoo
zeer nastreven en vereeren, omdat het ons verder brengt in
direct weten, in dat wat men 't beste wijsheid noemen moet.
Immers, het opnemen van zooveel mogelijk feiten is ons
doel niet. Hoeveel droppels er in de zee zijn, kan ons weinig
schelen. Wij willen de feiten kennen om hun beteekenis, om hun
verband, om de begrippen, die wij er uit afleiden. En een
gewonnen begrip, dat is gewonnen wijsheid, dat is een verandering, een blijvende verandering in ons geheele wezen,
dat is een ander zon, en dat is wat wij beoogen.
En zulk een verband, zulk een begrip kan men vinden,
ook zonder herleiden tot de natuurwetenschappelijke eenheden
van lengte en tijd.
Zonder twijfel is het verband der indirecte kennis, der natuurwetenschap zuiverder en hechter, dan het verband der
dingen van directe kennis.
Maar het verband der mathesis is nog zuiverder. En toch
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is de mathesis niets als een leege vorm. 2 X 2 = 4 is niets,
het is leeg. 2 menschen en nog 2 menschen zijn 4 menschen,
dat is iets, hier is de inhoud in de betrekkingen gebracht.
En hoe meer inhoud, hoe meer werkelijkheid in de relaties
komt, des te ingewikkelder en duisterder wordt hun verband.
En in het meest positief weten, het meest ontwijfelbare : ik
ben ik, daarin is geen verband.
Want de rede is maar een hulpmiddel tot ordening van
het zijnde. En zoo is de natuurwetenschap maar een voorstelling, een beeld door rede geordend, van het zijnde.
Het zijnde zelf, dat kennen wij alleen onmiddellijk, en wij
weten, ontwijfelbaar en door innerlijk besef, dat het iets geheel anders is dan de voorstelling der natuurwetenschap, en
dat het zich verheft boven ruimte en tijd, en dus een eenheid, een verband heeft, geheel anders dan de eenheid van
ruimte of de eenheid van tijd, en geheel anders dan het verband der rede.
En die eenheid en dat verband ontgaat ons. Wij weten
dat zij is, en wij weten dat onze rede alleen er niet toe voe-.
ren kan. Maar wij weten niet, en niemand kan beweren , dat
zij onbereikbaar is, want elken dag zijn wij meer en anders,
en alle vooruitbepaling is absurd, waar het geldt wat wezen
kan, waar het geldt het volstrekt onbepaalde, zonder grens
of attribuut, waarop geen woord kan toegepast worden als
»dat wat is", en waarvan wij toch ook deelen zijn.

Een Arabisch natuurphilosoof in de 9de eeuw
DOOR

G. VAN VLOTEN.

De vraag wat de Arabieren voor de wetenschap geweest
zijn, welke de aard en het karakter was van hun invloed op
de ontwikkeling der wetenschap in het Westen, de oorsprong
van de beoefening der wetenschap bij hen zelven, ja de vraag
of die Oostersche wetenschap wel met recht Arabisch genoemd
is en niet veeleer Grieksch of Perzisch heeten moest, dit
alles wacht nog op een definitieve oplossing. Deze zal echter
niet gemakkelijk zijn te geven, omdat zooveel van de literatuur
die hier in aanmerking komt, is verloren gegaan of wel nog
onuitgegeven rust in de bibliotheken. Wat het laatste punt
betreft is door goede tekstuitgaven reeds veel verricht. Ook
aan de historische studiën van mannen als Leclerc, Sédillot,
Berthelot, Reinaud, Wcepcke, Wiedemann, Meyer e. a. hebben
wij zeer veel te danken. Maar hoeveel en hoe verdienstelijk
werk reeds gedaan is, toch blijft er meen ik nog meer te
doen over. Het geleerden-lexicon van al-Qifti is nog niet uitgegeven. Wat de botanie betreft, zijn de latere auteurs als
Ibn Baitar en Ibn Auwam reeds lang in druk en vertaling
verschenen. Andere auteurs, die wij tot nog toe slechts uit
de fragmentarische mededeelingen dier lateren kennen, liggen
nog onbewerkt in de handschriften-verzamelingen. Zoo de
Arabische Dioscorides en de oude pharmacopoeën. Ook de
Nabateesche Landbouw van Ibn Wahschijja wacht nog op een
uitgever. Want al heeft men het geloof aan den chaldeeuwschen
oorsprong van dit werk reeds lang laten varen, zoo bevat het
toch een menigte gegevens, die voor de natuurkennis van de
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dagen des auteurs zoowel als van vroeger tijden van groot
belang zijn. Met de zoölogie is het niet anders gesteld. Het
groote zoölogische woordenboek van Damiri (t 1405) is nog
niet in zijn geheel vertaald. In Londen en Berlijn bevinden
zich zoölogische werken die nog niet in druk verschenen zijn.
Terecht zegt dan ook von Kremer in zijn Cultur-geschichte
des Orients unter den Khalifen (II, 456) : »Man schrieb über
die Eigenschaften der Pflanzen, Mineralien und Thiere, aber
es lâsst sich ein zuverlâssiges Urtheil über den Werth dieser
Leistungen nicht abgeben, da dieses Feld nog viel zu wenig
von der Fachmannern bearbeitet worden ist." Dit laatste is
trouwens niet verwonderlijk, daar het onderzoek waarvan hier
sprake is, zoo uiteenloopende kennis vereischt als slechts zelden
in één persoon vereenigd wordt aangetroffen. Zoöloog-arabisten
waren tot nog toe zeldzaam en zullen wel altijd zeldzaam blijven.
In afwachting daarvan mogen wij niet stilzitten. De verplichting rust op ons, wat ons van het wetenschappelijk werk der
Arabieren bekend is, zoo zorgvuldig mogelijk uit te geven en
de beoefenaars der natuurwetenschappen steeds op het gewichtige dier stof voor de geschiedenis van hun vak opmerkzaam
te maken. De lezer beschouwe dan ook deze verhandeling
als een poging belangstelling te wekken voor een nog niet
uitgegeven auteur van de derde eeuw der Hedjra. Zijn
zoölogisch werk is niet alleen om zijn inhoud, maar ook
daarom belangrijk, dat het een der eerste produkten is der
Arabische prozaliteratuur, die tot ons gekomen zijn. Ik bedoel
het kitáb al-hajawán of dierenboek van Djahitz. Dit werk
was reeds lang bekend, maar de eigenaardige wijze waarop
de schrijver bij de samenstelling te werk ging, heeft gemaakt
dat het nog niet voldoende is begrepen. Men heeft het terzijde gelegd als een literarisch produkt waaruit voor de zoölogie
niets te putten viel. Leclerc die in het Escuriaal een uittreksel leerde kennen, schrijft in zijn histoire de la Médecine
arabe (I, 3 1 5). » C'est un ouvrage farci de citations, de poésies,
d'anecdotes, ou l'histoire naturelle tient peu de place. A
l'article chien des faits de bestialités par trop complaisemrnent racontés ne présentent pas l'auteur sous un jour bien
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sérieux." Ook Von Hamteer en Flügel lieten zich in den
zelfden zin uit. Zie den Cat. der k.k. Hofbiblotheek II, 500
en Jahrbücher der Litteratur LXVI, Anz. Bl. p. 31 v.v.,
(aldaar tevens een opgave van den inhoud.)
Ik heb het kits b aI-hajawn in handschrift vrij nauwkeurig
bestudeerd en gezien dat dit oordeel niet juist is, maar dat
wij in dit boek de merkwaardige uiting bezitten van een
hoogst eigenaardigen geest, welken te kennen reeds de moeite
van een onderzoek loont. Ook geloof ik niet dat de inhoud
voor de zoölogie zoo onbelangrijk is als men gemeend heeft.
Daartegen zou alleen het feit reeds pleiten dat het door latere
zoölogen als Damiri, Qazwini, Ibn Auwam ijverig werd gebruikt.
Men verwachte slechts geen natuurwetenschappelijke ontdekkingen, maar stelle zich tevreden eenige inlichtingen te ontvangen over wat men in den tijd des schrijvers van de natuur
en de dierenwereld heeft gedacht. Zonder de minste aanspraak
te maken op volledigheid heb ik getracht, datgene uit het
dierenboek, wat mij in dit opzicht belangrijk voorkwam, bijeen
te zetten. Ik heb mijn taak zelfs nog iets uitgebreider opgevat
en mij eenige opmerkingen veroorloofd, io over de wetenschappelijke evolutie van het Abbasiden tijdvak 9. 0 over het
leven van den schrijver ; 3° over de natuurkennis der oude
Arabieren. Mijn verhandeling werd daardoor vanzelf niet louter
de beschrijving van een boek, maar zooals ik haar genoemd
heb, die van een Arabisch natuurfilosoof in de gde eeuw. i)
;

I.
De eerste periode der Arabische heerschappij was eene
van strijd en organisatie geweest. Zij eindigde toen de volken
van voor-Azië den Islam en daarmede de Arabische taal
hadden aangenomen en, om zoo te zeggen, waren g eàrabiseerd.
i) De in het vervolg aangehaalde folia van het dierenboek zijn die van het
Weener handschrift, tot voor korten tijd behalve twee fragmenten die te Cambridge bewaard worden, het eenige bekende. De liberaliteit der Turksche
autoriteiten heeft thans een vergelijking met de Constantinopelsche handschriften
en daardoor een toekomstige uitgave van het boek mogelijk gemaakt.
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De troonsbestijging der Abbasiden drukte op dezen nieuwen
toestand den stempel door oud-moslims en nieuw bekeerden,
Arabieren en onderworpenen politieke gelijkstelling te verschaffen.
Ten onrechte heeft men in deze troonsbestijging het begin
van een Iranische reactie willen zien. Van zulk eene reactie
kan eerst twee eeuwen later sprake zijn, zij vond haar uitgangspunt ook niet in Bagdad, de residentie der Abbasiden, maar
in het verre Oosten, in Khorasán. De partij der nieuwbekeerden,
aan welke de Abbasiden hoofdzakelijk hun verheffing te danken
hadden, gaf zich zelf nooit voor Persisch uit, de onderworpenen
achtten zich door hun bekeering en wat daarmede samenhing
(besnijdenis) Arabieren geworden en waren dat volgens de
heerschende begrippen inderdaad, omdat zij opgenomen waren
in het stamverbond der woestijn-bewoners. i) Wat zij gewild
hadden was deze assimilatie ook in het staatkundige en
maatschappelijke doorgevoerd te zien. Dat Persische invloeden
niet geheel en al buiten gesloten waren, spreekt van zelf,
ook dat moslims van niet-Arabischen oorsprong onder den
nieuwen toestand meer op den voorgrond traden, dan in de
periode die vooraf was gegaan. Doch evenmin als men bijv.
in het Romeinsche keizerrijk een Grieksche reactie heeft te
zien, omdat daarin Grieken een groote rol speelden, evenmin
mag men de Abbasiden-periode als Iranisch kenschetsen, ook
al waren de voorouders van menigeen, die toen zijn gedachten
in het Arabisch uitdrukte, geen Arabieren.
Dat niet de Arabieren geïraniseerd, maar veeleer de nietArabische volkeren á earabiseerd waren, daarvan is wel het
beste bewijs de verbreiding der Arabische taal over geheel
voor-Azië. Want een volk dat zijn taal geeft, geeft meer dan
dat, het geeft tevens zijn geest en een volk dat van zijn taal
afstand doet, verliest het beste deel van zijn zelfstandigheid.
i) Een onuitgegeven werk van Djahitz : n over de voortreffelijkheden der
Turken," biedt voor deze beschouwing een menigte aanknoopingspunten. Het
streven der Schoti bija (vgl. Goldziher Muh. Studiën I, 147 v.v.) was een naijverig
protest der ondergaande nationaliteiten tegen den wassenden invloed van het
Arabisch element.
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Daarom is het van belang te constateeren dat de Arabische
taal en literatuur langzamerhand die der andere volken van
voor-Azie op den achtergrond dringen en beoefend worden niet
door nieuw-bekeerden alleen, maar zelfs door christenen en heidenen. Philologen trekken de woestijn in om bij de bedoeïnen
naar de juiste uitspraak en beteekenis van een of ander woord te
vragen en stof te verzamelen voor lexicographische en grammaticale , werken. De voor-Islamische gedichten worden met
groote piëteit verzameld en uitgegeven en de zangen der
Omaijaden-dichters klinken in de huizen der grooten.
In de studie der Arabische taal en letterkunde hebben wij de
eerste openbaring te zien van dien wetenschappelijken zin die
het Abbasiden tijdperk kenmerkt. Ongeveer gelijk daarmede
ontwikkelden zich de andere zoogenaamde Arabische wetenschappen: Qoran, heilige overlevering, geschiedenis, genealogie.
Doch tevens ontwaakte de liefde voor natuurstudie, medicijnen,
astronomie, philosophie.
De oudste Arabische schrijver over plantkunde, dien wij
kennen, is Abu Hanifa van Dináwer (j 282 of 290 H 895 of
903 n. chr.). Zijn werk is ongelukkig niet meer bewaard
gebleven, maar een later botanist en pharmacoloog (Ibn
Baita^ r) nam er uitvoerige extracten uit op in zijn lexicon der
simplicia. » Abu Hanifa's-artikelen, zegt Leclerc in zijn geschiedenis der Arabische geneeskunde, i) dragen den stempel van
direct onderzoek. Hij heeft vooral geobserveerd in Oman.
Hij heeft ook gegevens verzameld in Sorra[man-ra^ ] ." Abu
Hamfa citeert geen Grieksche bronnen en wij moeten hieruit
met Leclerc de gevolgtrekking maken : » dat er in het oosten
reeds een zekere wetenschappelijke beweging ontstaan was,
onafhankelijk van en voorafgaande aan de door de studie der
Grieken verwekte." Deze beweging zou zich dus op natuurlijke
wijze aansluiten bij de philologisch-historische, waarvan zooeven sprake was.
Zij vond nieuwe stof in de natuurwetenschappelijke en
philosophische werken der Grieken. Syrische christenen veri) Hist. de la Médecine arabe I, 299.
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talen voor de Arabieren, Aristoteles, Galenus, Hippocrates,
enz. enz. i). Niet alleen kaliefen, maar ook andere voorname
personen en geleerden hadden vertalers in hun dienst. 2)
Alraschid, Mamun en de Barmakiden verzamelden bibliotheken,
»schatkamers der wijsheid", voor welke een menigte vertalers
werkten. 3)
Men kan zonder overdrijving spreken van een algemeene
leeswoede. De geschiedschrijver Wagidi kocht voor 2000
denaren 4) boeken. Bovendien waren voor hem twee slaven
nacht en dag bezig met het opschrijven van boeken. Bij zijn
dood liet hij 600 kisten (gomzator) boeken na ; elke kist de
vracht van twee man. 5) Er worden ons drie voorbeelden
verteld van een werkelijk buitengewone leesgierigheid. Amr
ibn 'Bahr al- Djahitz las elk boek uit dat hem in handen
kwam, onverschillig welk het was. Hij huurde de winkels der
boekverkoopers af om de aanwezige boekenvoorraad uit te
lezen. Fath ibn Khága^ n placht zijn opwachting te maken bij
den kalief Motawakkil; zoodra hij opstond voor zekere
behoefte, haalde hij een boek uit zijn mouw of uit zijn pantoffels en las dit, nog in het vertrek van den kalief zijnde, tot
zijn terugkeer toe ; zelfs in het privaat hield hij met lezen niet
op. Ismail ibn Isháq eindelijk, werd nooit gezien dan in boeken
bladend, in boeken kijkend -of in boeken lezende. 6)
»Al was er in het boeken lezen geen ander voordeel, zegt
Djahitz, dan dat het u belet voor de deur te zitten kijken
naar de voorbijgangers, met wat daaraan verbonden is van
noodeloos begeeren, zich blootstellen aan zijn schuldeischers
i) In Bagdad werd Homerus gereciteerd. Ibn abi Osaibia I, 185, 8v. Dat deze
niet in Arabische vertaling bestond, zooals Wenrich aanvoert (De auctorum
graecorum versionibus etc., p. 76) schijnt twijfelachtig door de citaten bij Alberuni
(Indica.)
2) Ibn abi Os. I, 205.
3) Ibid. 146, Fihrist (Fltigel) p. 105, 120.
4) z denaar was ongev. 5 gulden, dat zou bij den tegenw. muntstandaard
ongev. io gulden zijn. De vizier Ibn az- Zaiját besteedde aan boeken elke maand
deze som. Ibn ab. Os. I, 205.
5) Fihrist p 98. Vgl. de beschrijving der bibliotheek van Abu Amr ihn al.
Alá Kitab al- Bajan waltabjin (Cairo 1313) I, 123.
6) Fihr. 116.
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en het contact met uw minderen, wier onbeschaafde taal en
ruwe manieren gij te verdragen hebt, dan al was het een
heerlijke uitkomst." 1)
Er is dikwijls gezegd dat de Arabieren op natuurwetenschappelijk gebied niet zelfstandig werkten, dat hun geleerdheid bestond in een passief in zich opnemen der van elders
tot hen gekomen stof. Nog verder gaat Renan ; volgens hem
ontbreekt het den Semietischen volken bijna geheel aan weetgierigheid. Hun voorstelling der goddelijke almacht is van
dien aard, dat niets hen verbaast. Bij de verwonderlijkste
verhalen, de verrassendste schouwspelen, komt den Arabier
slechts één gedachte op : God is groot. Zooals hij ook in
twijfelachtige gevallen, na het voor en tegen van een zaak te
hebben uiteengezet, het trekken van een besluit met de formule Allali a'larn (Allah weet het) ontwijkt. 2) De uitslag van
iedere zaak is in hunne oogen te voor de hand liggend en te
eenvoudig om plaats te laten voor redelijk onderzoek. God
is, God heeft de wereld geschapen, dit gezegd, zegt alles. 3)
Renan schijnt hier te veel aan één Semietisch volk, het
hebreeuwsche, en van dit nog wel aan een zeer bizondere
uiting, het boek Prediker gedacht te hebben. Van de Arabische litteratuur had hij niet zoo omvangrijke studie gemaakt.
Eerst wie ook deze overzag en hoe ver zijn wij, bij al wat
verloren gegaan en nog onuitgegeven is, van een overzicht
verwijderd, zou zich over de intellectueele vermogens der
Semieten, zoo scherp mogen uitlaten, wilde zijn oordeel ten
minste op eenige duurzaamheid aanspraak maken.
Ook wij willen niet beslissen. Wij willen slechts op enkele
feiten wijzen, die, wat het Abbasiden-tijdperk aangaat, op dit
Semietisch gebrek aan nadenken en weetgierigheid een eigenaardig licht werpen.
In Ramadha^ n van het jaar 221 (836 n. Chr.) kwam een
i) K. al. Hajawán. Inleiding.
2) Met de woorden God is groot" geeft de Arabier geen gedachte, maar
zijn verbazing te kennen, de tweede uitdrukking is een euphemisme voor : ik wil
niet beslissen.
3) Renan Les langces Sémitiques. Inleiding.
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Nubisch vorst te Bagdad, die als geschenk aan den kalief
o. a. een collectie apen medebracht. Een dienaar van den
kalief bracht een mannelijk exemplaar van deze bij den medicus
Johannes ibn Mesawaih met verzoek hem te laten paren met
zijn wijfjesaap Homáhim. »Zeg aan uw meester," antwoordde
Johannes, »dat ik Homáhim voor een ander doel bestemd
heb. Ik wil haar ontleden en er een boek over schrijven in
den trant van Galenus' anatomie. Tot nog toe toe was zij te
jong en waren hare spieren en bloedvaten voor de operatie
ongeschikt, daarom wilde ik haar eerst laten groot worden.
Ik zal het nu met den aap van den vorst der geloovigen
beproeven en er een boek over schrijven dat in den Islam
zin b el jke niet hebben zal. i) Naar aanleiding hiervan kwam
inderdaad een boek tot stand dat zelfs Johannes' vijanden
moesten bewonderen, laat staan zijn vrienden. 2)
Johannes had een achterlijken zoon, die zooals zijn vader
zeide, van zijn beide ouders de slechtste eigenschappen had
overgeërfd en »wanneer niet de overheid gewoon was zich
met alles te bemoeien, wat haar niet aangaat, ik zou er niets
in zien, mijn zoon levend te dissequeeren, om uit zijn anatomie
de reden van zijn verstomptheid op te maken." 3) Ook een
volgende uitspraak van Johannes moet vermeld worden, daar
zij in zijn tijd groote beweging veroorzaakte. »Als Galenus
en Hippocrates het hadden mogen beleven, mijn medische
exposities te hooren, dan zouden zij voor hun andere zintuigen
aan God nog een tweede zintuig des gehoors verzocht hebben
om mijn wijsheid en mijne beschrijvingen des te beter in zich
op te nemen." 4)
Men zou hier kunnen aanmerken dat ibn Mesawaih hoewel
Syriër en Semiet geen Arabier genoemd kan worden. Daarom
willen wij nog wijzen op hetgeen ons van den Arabischen
medicus Abdallatif bekend is. Deze gevoelde terwijl hij in
Cairo aan zijn leerlingen Galenus' anatomie doceerde, de
-

1)
2)
3)
4)

Deze woorden zijn merkwaardig omdat de spreker een Christen was.
Ibn abi Osaibia I, 178.
Ibid. 180.
Ibid. 174•
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behoefte de opgaven van den Griekschen auteur aan de natuur
te toetsen. Toevallig was dat jaar groote hongersnood en
sterfte in Egypte. Te Maka buiten Cario lag een heuvel
bedekt met cadavers, zoodat men zelfs den grond niet meer
zag. Abdallatif trekt van deze onderzoekingsstof partij om
tot een juister kennis der verhoudingen van de beenderen
en gewrichten te komen, dan de boeken leerden. Hij onderzocht o. a. op twee honderd hoofden de constructie van de
onderkaak om te zien of deze, zooals Galenus leerde, uit twee
stukken bestaat. Hij vraagt aan een aantal personen om
voor zich hetzelfde onderzoek te doen, en komt tot het besluit
dat Galenus ongelijk had, daar hij altijd slechts één been
vond zonder geleding of gewricht. i)
Meyer, de geleerde schrijver van de » Geschichte der
Botanik'' gaat niet zoover als Renan. Hij zegt w. i. w. dat
de Arabier oorspronkelijk en om zijn godsdienst voor de
wetenschap weinig aanleg bezit, maar hij moet althans erkennen
dat zij bij hem » Aufnahrne, Gunst, Pflege und Heimath"
vond. En wat de Arabieren voor de wetenschap deden
noemt hij terecht » ein neuer Beweis ihrer Unsterblichkeit und
des unverwüstlichen Dranges der die Menschen nach jeder
Verwirrung, jeder Verwilderung stets nach ihr zuruckfuhrt." 2)
Dit laatste schijnt mij het eenige juiste standpunt. Het streven
naar wetenschap en kennis is zoo menschelijk, dat het à priori
reeds onwaarschijnlijk heeten moest dat eenig menschenras, laat
staan het zoo begaafde Semiotische, daarvan verstoken zou zijn.
Er blijft ons slechts over na te gaan in hoeverre de Islam
voor de wetenschappelijke aspiratiën der Arabieren een beletsel kon zijn. 3) Ik kan dit niet anders toestemmen, dan
i) Leclerc II, 185 vv. Abdallatif (de Sacy) p. 419•
2) Geschichte der Botanik III, 102 v. vgl Leclerc I, 320 (over de wetensch.
ontdekkingen der Arabieren). Steiner, die Motaziliten p. 17 : » Der Feuereifer und
die záhe Ausdauer, womit die Araber ihren plötzlich erwachenden Wissensdrang
zu befriedigen suchten, steht einzig da in der Geschichte und verdient volle
Bewunderung."
3) In een boek als de Qoran, kan men geen aansporing tot wetenschappelijk
onderzoek verwachten. Uit sommige Qoranplaatsen blijkt echter duidelijk dat
Mohammed voor de veroveringen der beschaving, met name de schrijfkunst, de
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in zooverre men aannemen moet dat elke godsdienst een
belemmering was van elk wetenschappelijk streven. Ik bedoel
dit als volgt : In tijden dat de godsdienstige drang groot is
en overheerschend, keert zich deze tegen de weinige beoefenaars der wetenschap, verkettert die of maakt hen zich ondergeschikt. In tijden van groote verstandelijke evolutie is de
verhouding juist tegenovergesteld. Het wetenschappelijk streven
wendt zich tegen het dogma en draait dit om naar zijn inzicht.
Er ontstaat naast eene volstrekte ongodsdienstigheid, de
neiging om wetenschap en godsdienst te verzoenen. Zulke
perioden heeft de Islam zoo goed gekend als het Christendom.
En het beste bewijs dat de eerste zoo min als het laatste
een belemmering was voor de dorst naar kennis, waar deze
zich sterk genoeg openbaarde, is juist de periode die ons
bezig houdt.
Voor den ouden geloofsijver en strijdlust was bij de Arabieren
een nieuw en niet minder hevig sentiment in de plaats getreden. De zucht naar kennis, naar begrijpen. Bij velen ging
de invloed der nieuwe kennis tot een verwerpen van den
Islam. Er is dikwijls sprake van materialisten (dalirija, die
in de eeuwigheid der stof, in de ongeschapenheid dezer wereld
geloofden. Niet alleen stond bijv. zekere Abul-Abb^as van welken
verteld wordt, dat hij slechts aan de sterren i. e. aan de fataliteit geloofde en niets aannam dan wat hij op natuurlijke
wijze verklaren kon. i) Ook velen waren er die met de nieuwe
wetenschap niets te maken wilden hebben en zich angstig
vastklampten aan den Qora^n en de traditie des profeten.
Maar de meesten en besten hebben een middenweg bewandeld. Dit waren zij die men Motazilieten noemde.
Het Motazilitisme vertegenwoordigt in den Islacn de richting,
die met het geloof in Mohammed en zijne openbaring, het
hoogste bewondering koesterde: zie bijv. Qor. LXVIII,I; XCVI, 4. Hij gebruikt
onophoudelijk de natuur en hare verschijnselen tot argumenten zijner leer en
wekt op tot hare kennis. Qor. VII, 183 XXX, 7; XXXI, 26; VI, 95 vvlgs. 142
enz. Later hebben de Arabieren in zulke plaatsen terecht een aanmoediging gezien
van hun wetenschappelijk streven. Ibn attaijib bij Ibn Rosteh ed. de Goeje
p. 6-8. Kit. al. Haiaw. f. 36a.
i) Kit al. Haiaw. fol. 95a.
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volgen van de eischen van hun verstand en gevoel meenden
te kunnen vereenigen. Hun doen, zegt Steiner, t) laat zich
het best characteriseeren als een voortdurend protest van het
gezonde menschenverstand tegen de eischen die het de orthodoxe leer stelde. Zij meenden dat God niet het vermogen
tot iets wat redelijk onmogelijk was bezat 2) en stelden
daarmede een rechter boven God en de openbaring. Zij
streefden er naar het idee van een persoonlijk God met dat
van een ordelijk natuurverloop en een redelijke wereldorde
in verband te brengen. 3) Daarom streden zij voor de eenheid Gods en den vrijen wil, voor het geschapen zijn van den
Qoran, die de orthodoxen eeuwig noemden, en stelden zij
Gods rechtvaardigheid boven zijn almacht. Groote bewonderaars der Grieksche wijsheid en der logica van Aristoteles,
bespraken de Motazilieten deze vraagstukken systematisch en
dialectisch en werden daarvan ook inotakallim's en hun
wetenschap kalam genoemd. Kalârn beteekent redeneering,
het is misschien een vertaling van het Grieksche logos in den
zin van rede, ratio. Niet geheel ten onrechte heeft men derhalve de Motazilieten de rationalisten van den Islam genoemd.
De groote werkzaamheid der motakallims valt natuurlijk
op dogmatisch gebied, maar de aard , van hun streven moest'
hen ook met de groote natuurwetenschappelijke vraagstukken
in aanraking brengen. Er was dan ook geen punt van natuurwetenschappelijk belang, waarover zij niet tot klaarheid meenden te kunnen komen. Wat de Grieken hadden geleerd over
de atomen, over de natuurlijke eigenschappen der elementen,
over de ziel, dat vindt men bij de motakallimns opnieuw
stof van discussie gemaakt. Ook psychologische vraagstukken
trekken de aandacht. Men schreef over de zelfkennis, 4) over
de natuurwording der gewoonte. 5) Over het feit »dat hetgeen
1) Die Mutaziliten p. 4.
2) Schreiner, der Kalám in der Jiidischen Literatur (Beigabe z. XIII Ber. d.
Leliranst. f. d. Wissensch. d. Judenth. z. Berlin 18 95) P- 1 3.
3) Steiner p. 55. Er werden boeken geschreven over de overeenstemming tusschen de philosophie en de leer der profeten. Ibn abi Osaibia I, 146.
4) Fihr. 155.
5) Ibid. 302.
ig
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de mensch noodig heeft, hem reeds voor hij het bedenkt door
zijn eigen verstand is toegestaan" i) enz. Eigenaardige theoriën
ontstaan over het vuur, de werking der lucht, verbinding der
elementen, enz. Soms schijnt het zelfs, heeft motakallim den
zin van natuur-philosoof en is kalen niets anders dan philosophie. 2) In ieder geval heeft hun vasthouden aan den Islam
en Mohammed's openbaring deze denkers niet belet de hun
door de Grieken overgeleverde stof zelfstandig in zich op te
nemen en te verwerken. 3)
II.
De Basrenser theoloog en literator Abu Othmán Amr ibn
Bahr ibn Mahbub al-Dj áhitz was van het Motazilitisme een
der meest gevierde vertegenwoordigers.
Zijn afkomst is twijfelachtig. Volgens sommigen was zijn
grootvader een negerslaaf, die voor Amr ibn Qal' al-Kina^ ni
sjouwerdiensten deed en later door hem werd vrijgelaten. 4)
Djahitz laat zich over dit punt niet uit, hij spreekt van zich
als een Arabier en noemt de Arabieren zijn volk. 5) Zijn
bijnaam al-Djahitz beteekent : »iemand met uitpuilende oogen."
Hij was van een verpletterende leelijkheid.6) Een eigenlijk
i) Ibn abi Osaibia I, 212. Voorbeelden van psychische geneeswijze ibid. 155 vv.
van suggestie ibid 127, 1 432) Bijv. Ibn abi Os. 1 2 34.
3) Schreiner p. i schat den invloed der Grieken nog geringer. »Bei einer
Untersuchung der uns jetzt zugí nglichen mutazilitischen Kalámwerke gewinnt man
den Eindruck, dass diese fair die Geschichte der Philosophie, ins besondere fttr
die Geschichte der Ethik eine grossere Bedeutung besitzen, als man ihnen gewi hnlich beilegt. Der Einfluss der Griechischen Philosophie, besonders derjenigen des Aristoteles, ist in den Systemen der Mutaziliten ein geringer, trotz dein
dass es mutazilitischen Schriften giebt welche auf eine eingehende Besch iftigung
mit den Schriften des Aristoteles schliessen lassen. Die systematischen Darstellungen des mutazilitischen Kala,m's zeigen uns, dass wir es mit einer ganz eigenartigen Weltanschauung zu thun haben, welche aber von ihrer Eigenartigkeit unter
dein Einflusse der Griechen immer mehr einbüsst." Vgl. ook I-Ioutsma, De strijd
over het dogma in den Islam, p. 88.
4) Cod. Mus. Britt. Add. 7248 Rich. (afschrift van Prof. Rosen) f. 279 b.
(Masudi, Tanbzh 218 ) (over Jasnut vgl. I. Khallik, no. 844).
5) K. al. Haiw. f. 164a.
6) Vgl. Wtistenfeld, Gesch. d: Ar. Aerzte und Naturforscher p. 25.
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beroep schijnt hij niet bekleed te hebben. Zijn letterkundige
en maatschappelijke kwaliteiten verschaften - hem de gunst der
grooten. Uit verre streken zocht men hem op. Misschien
hield hij ook geleerde voordrachten.
Djahitz' opkomst in maatschappelijken zin dagteekent van
zijn verhouding tot Ibn az-Zaija^t, vizier van den kalief Mótasim.
Deze was een zeer geletterd man. De opleiding der hooge
regeeringsbeambten in den stand der schrijvers (bureauklerken)
bracht dit mede. Er was voor dat vak een soort encyclopedische kennis vereischt en vooral op een goeden stijl werd
gelet. Schrijvers van eenigen oorspronkelijken aanleg, kennis
der Arabische letterkunde, vaardigheid in schrijven en spreken
kwamen snel vooruit. De opkomst van Ibn az-Zaija^t is hiervan
een goed voorbeeld. Mótasim kreeg een brief, waarin van
kal (veevoeder) sprake was. »Wat is kak ?" vroeg de kalief
aan den toenmaligen vizier. Deze wist het niet. Een domme
kalief en een ongeletterde vizier passen niet te zamen ; men
roepe mij een der aanwezige schrijvers," Ibn az-Zaiját werd
geroepen en de kalief legde hem de vraag voor. Hij wist
dadelijk bescheid : »kaM, zei hij, zijn alle kruiden die het vee
eet. Gedroogd heet het haschisch, versch kali en hij begaf
zich in een gedetailleerde beschrijving der verschillende plantensoorten. Mótasim kreeg van zijn kennis een hoogen dunk en
maakte hem vizier in plaats van den ongeletterden. i )
Zoolang Ibn az-Zaija^t aan het bewind was verkeerde Djahitz
aanhoudend in Bagdad en Sorra-man-ra^, de toenmalige residentie
En de vizier, die als het geheele hof, de motazilitische richting
toegedaan, zelf zeer ontwikkeld en ook een niet onverdienstelijk
dichter was, deed hem alle voordeelen van zijn gunst genieten.
Djahitz stond op het toppunt van zijn roem. » Gij vraagt mij hoe
het mij gaat, zegt hij aan een belangstellende, zoo weet dan
dat de vizier spreekt volgens mijn oordeel, al mijn verlangens
inwilligt en mij door den kalief laat beschenken. Ik eet de
vetste hoenders en kleed mij in de zachtste gewaden. Ik zit op
tapijten van Tabaristaansche zijde en leun op den donzen peluw
i) Ibn Khallikan (Wustenfeld) no. 706.
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dien gij hier ziet. Ik zal dit trachten uit te houden tot Allah
mij verlossing schenkt." » Verlossing, uit zoo iets benijdbaars ?"
»Zeker, het was mij nog liever dat ik de kalief was en dat
Mohammed ibn Abdalmelik (az-Zaij*a^t) zich naar mij te richten
had en bij mij zijn opwachtig maakte. Dat zou eerst verlossing
mogen heeten." i)
In 23 3 onder het kalifaat van Motawakkil viel Ibn az-Zaiját
in ongenade. Dat Djahitz die niet deelde en het lot ontging als
zijn beschermer onder de grootste pijnen het leven te eindigen,
dankte hij hoogstwaarschijnlijk zijn wetenschappelijke en letterkundige verdiensten. Zwaar geketend werd Djahitz gevoerd
voor den opper-qadhi, Ibn abi Doád, Ibn az-Zaiját's doodsvijand, maar overigens niet minder geletterd man dan deze
en even groote bewonderaar der kaMm. »Ik heb u altijd
gekend als een ondankbaar en kwaadwillig mensch," voegt
hem onder een menigte verwijten de qadhi toe. »Spreek niet
zoo boos tot mij," antwoordt Djahitz, »bij Allah, is het dan
niet beter dat gij mij, dan dat ik u in mijn macht had. Dat
gij mij kwaad met goed vergeldt, geeft u dat niet grooter
naam dan wanneer ik goed gehandeld had en gij mij kwaad
deedt en is een grootmoedige vergiffenis niet schooner dan
een gemakkelijke wraak ?" » Gij waart altijd een listig prater
antwoordt Ibn abi Doád", maar zijn toorn was geweken. Hij
beveelt den gevangene een bad te geven en van behoorlijke
kleeding te voorzien. Als hij weer terug komt wordt hem 111
het vertrek de eereplaats toegewezen en : »nu uw verhalen,
Abu Othmán," zegt de qadhi, die reeds van verlangen brandt
den beroemden man te hoorent 2)
Met de medici van zijn tijd stond Djahitz niet op goeden voet.
Dit verwondert ons niet De kracht der motakallinis bestond
in het vrijmoedig onder de oogen zien van de groote religieuse
vraagstukken. Hun onderzoek had om zoo te zeggen de wetenschap tot basis, niet tot doel. Vandaar een voortdurende wrijving, tusschen de medici die aan de traditie hingen en zich hielden
i) Cod. Mus. Britt. Add. 2748 Rich f. 2881. (Ibn Asakir).
2) Ibn Schákir (MS. de la bibliothéque nationale Ancien fonds 638 A fol.
(t 561) volgens een afschrift van Prof. Rosen.
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aan de praktijk en de nuchtere ervaring, en deze stoute denkers,
die waar het natuurwetenschappelijke vraagstukken betrof, in
onbevangenheid van blik de medici misschien voor waren, maar
dwaalden, waar zij meenden met hun groote beginselen nu
ook de wetenschap dier anderen te beheerschen. De kalief
Mamun dreef den spot met de geneesheeren die, als een
middel verkeerd werkt of een operatie niet gelukt, zeggen : zonder mijne behandeling waart gij er nog veel erger aan toe. i)
Djahitz, wiens philosophische en godsdienstige theorieën de
natuurwetenschap nader stonden dan die der meeste motakallims, heeft dit wantrouwen in de geneeskunde gedeeld.. Hij
verwijt haar met de eischen van het verstand geen rekening
te houden, en schreef twee boeken waarin hij de dwalingen der
geneeskundigen stelt tegenover de resultaten der karn, waarschijnlijk niet onbelangrijke werken, daar zij later zoowel door
den beroemden Razes als door Ibn Mendawaih zijn weerlegd. 2)
Djahitz' dood staat met die verhouding tot de medicijnen
in nauw verband.
Er bestaan daarover verschillende berichten. Vrij zeker is
het dat hij te Basra in 2 5 5 (868 n. Chr.) op meer dan go jangen leeftijd overleed. 3) Evenwel wordt ook het jaar 250
opgegeven en voor zijn geboortejaar 150. 4)
Het verhaal dat hij onder den val van zijn torenhoog opgestapelde boekenvoorraad zou bedolven zijn, 5) kunnen wij als
onwaarschijnlijk ter zijde stellen. Beter gewaarborgd is de
overlevering volgens welke hij door een hemiplegie (falidj)
getroffen werd.
De omstandigheden waaronder dit plaats vond, worden
o.a. verteld door Ibn abi Osaibia. Djahitz en Ibn Mesawaih de medicus waren de gasten van den vizier Ismail ibn
Bulbul (volgens ibn Schakir was de gastheer Ibn abi Doa^ d, de

i) K. al. Haiaw. f. 287b.
2) Ibn abi Osaibia I, 316 ; II, 22. Fihrist. p. 300.
3) Ibn Khallika,n no. 517. Masudi VIII, 33•
4) Abul mahá.sin (ed. Juynboll) I, 766 Ibn Schá,kir 1.1. fol i53b.
5) Wttstenfeld Gesch. d. Arab. Aerzte p. 26 Leclerc I, 315.

290

EEN ARABISCH NATUURPHILOSOOF IN DE

gde

EEUW.

andere genoodigde Ibn Bokhtjeschu.) i) Onder de opgediende
spijzen kwam o.a. visch voor en zure melk (znadliira) Ibn Mesawaih verklaarde deze niet samen te durven nuttigen, maar Djahitz
zeide : Waarom niet? Immers, de natuurlijke eigenschappen van
de visch moeten overeenkomen met die van de melk of daaraan
tegenovergesteld zijn. Is het laatste het geval, dan neutralizeert de werking van de melk die van de visch. Zijn zij
daarentegen van dezelfde natuur dan is het alsof wij van een
van beiden een dubbele portie gegeten hadden. »Ik heb,
antwoordde Ibn Mesawaih, » van de kalm geen verstand, maar,
volg uw zin en zie hoe gij u morgen bevindt. Djahitz at, om
zijn bewering te staven, van beide gerechten een groote hoeveelheid. Dienzelfden nacht nog werd hij door een hemiplegie
getroffen die hem langzaam ten grave sleepte. Eerst toen zou
hij erkend hebben dat hij het slachtoffer was van zijn onjuiste
redeneering. 2)
Djahitz schreef over bijna alle vraagstukken die zijn tijd beroerden. Over het imamaat, i.e-de leiding van het moslimsch gemeenebest, over de verhouding der arabische moslims en der nieuwbekeerden, over de theologische vraagstukken waarin zich de
Motaziliten stelden tegenover de conservativen. Hij schreef het
eerst over taal en stijl en de later zoo uitgebreide adab- litteratuur werd door hem ingewiid. 3)
Ibn Schakir geeft van zijn werken niet minder dan 123
titels, waarbij uit andere bronnen nog een twintigtal gevoegd
moet worden. Daar het ons doel is slechts de natuurwetenschappelijke zijde van Djahitz' werkzaamheid in 't licht te
stellen en wij een vollediger studie van zijn persoon en werken voor een andere plaats bewaren, zouden wij thans reeds
kunnen overgaan tot de bespreking van het dierenboek, als
om zijn inhond nog niet eerst van een ander zijner werken
te gewagen was, nl. het boek der delfstoffen. Hij deelt ons
i) Ibn abi Do^ad stierf 234, er zouden dus tusschen dit voorval en Djahitz' dood
circa 21 jaar moeten liggen, wat niet waarschijnlijk is.
2) Ibn abi Os. I, I8I v.v. Ibn Schakir 1.1.
3) Adab is tucht, opvoeding, beschaving. De adab omvat in wijfleren zin al
wat niet behoort tot het terrein der exacte of theologische wetenschap, in ergeren
zin is het die literatuur die tot vermaak van den ontwikkelden lezer strekken moet.
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den inhoud daarvan mede in de voorrede van zijn kiMb al- hajawan. Er werd in gehandeld : io Over de substantiën der
aarde, over de verschillende ertsen (filaz,-- niet = metaalslak)
over de vloeiende en vaste metalen, de natuurlijke en kunstmatige. Hoe de eenen aan snelle verandering onderhevig
zijn en de anderen slechts langzaam veranderen. 20 Hoe
met sommige kleuren gekleurd wordt, maar zij zich niet laten
kleuren, terwijl anderen alleen voor het laatste bruikbaar zijn
en weer anderen voor beide praktijken. 30 Over het elixir
en het fijn maken (talti^f).
Enkele plaatsen uit het dierenboek schijnen op de hier
ontwikkelde denkbeelden te zinspelen i). Daaruit leeren wij
dat ook in Djahitz' tijd over het ontstaan der metalen, vooral
in verband met de kunst van goudmaken gedacht werd. De
mogelijkheid van dit laatste ontkent Djahitz niet, maar alleen
op den weg van wat hij noemt taulid i. e. elementaire generatie of toevallige samenwerking der elementen. Op dezen weg
zou nl. tot stand komen ook datgene waarvan men zich vooraf
geen voorstelling maken kan. »Want over de gronden der
dingen en de eigenlijke kern der zaken kan het gewoon verstand niet beslissen, tot welks gebied alleen het praktische
en nuttige gezegd kan worden te behooren, maar niet de
kennis van de zuivere (anorganische ?) en onzuivere (organische?)
stoffen." Bij v. glas wordt gemaakt van zand, maar van geel
koper of kwik maakt niemand goud of zilver, terwijl toch
inzonderheid het kwik op vloeibaar zilver en het damasceensche messing op obryzon -goud meer gelijkt dan het zand
op het pharaonen-glas. Ook is dit wonderlijk, dat het glas,
dat kunstmatig voortgebracht wordt, deel heeft aan de deugden van het goud, in zooverre het even als dit laatste, noch
door water, nog door aarde van aard verandert, terwijl het
zilver, dat een oerstof is, in aarde' overgaat als het een tijdlang begraven is. Sommigen maken onderscheid tusschen dat
wat in het heelal geworteld is en gebist en dat wat door
menschenhanden bereid wordt. Aangenomen, zeggen deze,
,

i) Fol. 165 a volgg. 286 b.
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dat het goud een stof is zoo oud als de wereld zelve en dat
men zich zijn ontstaan slechts denken kan in de diepte der
aarde, door de samenwerking der elementen in verband met
zeker tijdsverloop en de zodiacale verhoudingen, dan is het
onmogelijk, dat het goud ooit op een later tijdstip nog eens
zou ontstaan. Tegen dit laatste voert Djahitz een eigenaardig argument aan, dat ons thans een glimlach afdwingt. De
muis, zegt hij, die uit een mannelijk en vrouwelijk dier ontstaan is, daarvan zal men niet spoedig aannemen dat hij een
muis werd door de inwerking van astronomische en physische
verhoudingen. Toch is hem, Djahitz, bekend dat op den weg
der taulid uit de door het water bevruchte aardsoorten, door
de broeiing der lucht en de samenwerking van den tijd en
zekere astronomische en physische verhoudingen muizen ontstaan, volkomen gelijk aan de gewone i). En waarom zou
het bijv. niet mogelijk zijn dat iemand duizend natuurlijke
eigenschappen dooreenmengde, zij het door ontbinding of
verbinding, of door proefneming of bij toeval. Zooals bijv.
de droppels die uit de hand des werkmans in het gesmolten
koper vallen, een wonderlijke werking teweeg brengen en in
zekere hoeveelheid toegediend, het koper in goudkleurig
messing veranderen. Ook de ammonia (nûsc/ud/zir) is geworteld
in het heelal en toch ziet men dat door drooge distillatie (tas'id)
uit dierlijk haar een ammonia verkregen wordt, die behoorlijk
behandeld, overgaat in ammonia-steen, die noch in kracht, noch
in substantie verschilt. Asch en alkali kunnen omgezet worden in zwarte steenen, die als molensteenen gebruikt een uitstekend meel geven (!) Ook loodglit (murdasendj) is geworteld
in het heelal, toch wordt het ook uit lood bereid 2) en het
lood, dat ook geworteld is in het heelal, gaat over in loodglit. Tutia, dat in de natuur voorkomt, wordt toch ook bereid uit koper-cadmia (iqlz"mia ara- nohc's) 3). De glas-substantie
i) Wij komen hierop terug naar aanleiding van Djahitz' denkbeelden over
spontane generatie.
2) Het lood werd daartoe met asch en fijne baksteen in een kuil gelegd en
sterk verhit. Mafatik al- Olii,,a, p. 26,3.
3) Over deze cadmia, vgl. Berthelot, colt. des Alchimistes grecs I, 239•
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(inina, ook=émail) die in de natuur voorkomt, is ook een
product der menschen.
Niettegenstaande dit alles wil Djahitz niet dat men zich
toelegge op het goudmaken en komt hij tot het vrij negatieve
resultaat, dat men beter doet dergelijke veranderingentheoretisch verklaarbaar en aannemelijk tc achten, maar er altijd
aan indachtig te zijn dat, zoo de mensch hierin iets vermocht,
in de duizende jaren dat men er moeite voor deed, toch wel
eens iemand goud gevonden had. » Hoewel men niet met zekerheid zou kunnen zeggen dat het onmogelijk ware goud te
verkrijgen, ook op andere plaatsen dan waar het in de natuur
voorkomt."

III.
Wat men in het Oosten altijd in de natuur gezocht heeft
is wijsheid en vermaning. Het was God's heerlijkheid en
macht die men terug vond in de schepping. Vgl. in het
boek Job de schildering van . nijlpaard en crocodil. Het verst
gaat dit godsdienstig streven in den na-christelijken Physiologus en de Hexahemera. i) Dat, met name bij de Semieten,
naast dit godsdienstig belang, niet tevens een echt weetgierige
belangstelling in de wonderen der aarde in het spel was,
zou ik echter niet wagen te beweren. Het mag voorzeker
uit wat ons van Salomo's plantenkennis medegedeeld wordt,
dwaasheid heeten te willen afleiden dat hij de natuurlijke
plantenfamilies van de Coniferae (ceder) tot de Labiatae (hyssop)
had bestudeerd. Toch werpt het op den aard van Salomo's
natuurkennis een eigenaardig licht als wij ook van den profeet
Mohammed zien vertellen dat er geen vogel langs hem vloog
waarover hij niet alles wist mede te deelen. 2) De Arabische
vertellers (gass) stonden in dit opzicht bij Salomo noch
Mohammed ten achter. Zekere Abdassamad placht met de
beschrijving van de mug alleen zijne toehoorders gedurende
i) Vgl. Land. Anecdo.a Syriaca IV. Inleiding.
Kil. al- Ifaja man fol. 215a.

2)
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drie zittingen bezig te houden. i) De verteller Mansur ibn
Amma^r deed die beschrijving in ééne zitting af. 2) Stellig is
in de verhalen dezer lieden een ethisch-godsdienstig element
aanwezig geweest, maar zij richtten zich daarbij tevens tot
een -natuurwetenschappelijke belangstelling aan den kant der
toehoorders.
Reeds de oude Arabieren bezaten van de hen omringende
natuur een vrij nauwkeurige kennis. Een kennis die niet van
buiten was aangebracht, maar in den aard hunner levenswijze
zelf gegeven was. Het zou mij niet moeilijk vallen uit oude
gedichten een aantal verzen te citeeren, die eene niet alledaagsche medische en astronomische kennis veronderstellen. 3)
Beter schijnt het ons te bepalen tot een plaats uit Djahitz'
dierenboek. Ik steun, zegt Djahitz daar, 4) op hetgeen bij de
(woestijn) Arabieren bekend is, ook al hebben zij die kennis
niet op den weg van het wetenschappelijk onderzoek verworven of omdat zij daaruit hun broodwinning maakten. Neen, de
diersoorten waarover ik handel, leefden verspreid in de wildernissen, waar ook zij woonden en opgroeiden. Zij leefden met
die dieren te zamen en mogen zelf wel haast wilde dieren
genoemd worden. Alle soorten verwondingen door den beet
der dieren kwamen voor en zij leerden onderscheiden tusschen
de gevaarlijke en onschadelijke dieren. Zij verwierven zich
eene kennis van de behandeling der kwetsuren, die van geslacht op geslacht overerfde en door nieuwe waarnemingen
onophoudelijk werd aangevuld. Denzelfden oorsprong heeft
hun kennis van de geologische verschijnselen van den bodem
van de regensterren 5) en de geleidsterren. Want wie in de
barre woestijnen vertoeft en zonder wegteekens of gidsen
groote afstanden moet afleggen, zoekt op elke wijze zijn
behoud. Hij heeft belang bij vochtig weder, zijn leven loopt
gevaar bij droogte, zoo komt hij tot het bestudeeren van
i) Kit. al-Bajan zva't-tabjin (Cairo 1313) I, 119
2) Ad hc2ni III, 142.
3) Vgl. overigens Jacob, Studien in Arabischen Dichtern III, i 54 volgg.
4) Fol. 313a volgg.
5) Vgl. Lane Arabic English lexicon i. v. nat.
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den regen en de regengesternten en omdat hij altijd den
hemel ziet, kan hij waarnemen hoe daarin de sterren wisselen,
dwalende en vaste, enkelvoudige en sterrebeelden in rechte
of omgekeerde beweging. Ik vroeg een bedoeinen vrouw:
kent gij de sterren ? Zij antwoordde : Zou ik verschijningen
(aschkha^ s) niet kennen die ik elken nacht boven mij vind staan?
Een bedoeïen besprak uitvoerig de nau's, de geleidsterren,
de sterren van de uren van den nacht, de gelukkige en
ongelukkige sterren. »Ziet gij wel hoe goed deze bedoeïen
de sterren kent," zei een der omstanders tot een Iba^dhitischen
(christelijken) scheikh uit Hira. »Zou hij dan de palen niet
kennen waar zijn tentdak op rust ?" De hoofdoorzaak dezer
kennis, naast dringende behoefte en langdurig verkeer, noemt
Djahitz een scherp verstand en een merkwaardig goed geheugen.
Dit oude getuigenis voor de belangstelling in de natuur
en hare verschijnselen bij de oude Arabieren wordt door
Europeesche reizigers gestaafd. In de voorrede van Forskol's
Flora Aegyptiaca Arabica schrijft Carsten Niebuhr : Verwonderlijk was de ijver, waarmede tot vermeerdering der plantenverzameling bijdroegen èn oude Arabieren èn knapen en
meisjes. De jongeren die iederen dag de voederkruiden verzamelen, onderzoeken nauwkeurig de flora van hun akkerland.
En deze plantenkennis, die zij jong als het ware spelend verwerven, groeit bij hen met het groeien van den leeftijd. Dit
is de reden dat de flora weinig wetenschappelijke namen
telt, waarvoor de Arabier niet zijne eigene heeft. i)
Ongemeen groot is dan ook in het Arabisch woordenboek,
het aantal woorden dat op natuurvoorwerpen betrekking heeft,
sterre-, planten- en dierennamen. Wat de laatste betreft,
verdient het feit vermelding dat bijna ieder beroemd Arabisch
philoloog en lexicograaf een boek over paarden, kameelen,
antilopen, kruipende dieren, roofdieren naliet. 2) Dat waren
i) Praefatio p. 29. Over de verhouding der bedoeinen tot de natuur vgl. nog
Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XLV, 390 vv. Doughty, Travels in
Arabia deserta I, 405 volgg. II, 270.
2) Hommel. Die Namen der Sáugethiere bei den Süd-Semitischen Volkern,
p. 36. Vgl. ook de anecdote bij Ibn Khallikán IV, 88. Abu Obaida schreef 50
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geen systematische beschrijvingen, maar verzamelingen van
de gebruikelijke termen waarmede deze dieren genoemd en
beschreven werden. Ibn Khalawaih beschreef 500 verschillende
namen voor den leeuw, d. w. z. hij gaf 500 woorden die een
characteristiek van dit roofdier aanduiden. Abul-Qasim ibn
Djafar deed er nog 13o bij. De grammaticus Abu Sahl vond
er 600. i)
Deze droge grammaticale arbeid heeft Djahitz in zijn
dierenboek door iets anders willen vervangen. Hij zegt uitdrukkelijk alleen Arabische dieren te zullen bespreken 2) en
beperkt zich in hoofdzaak tot de nationale fauna. Maar hij
wil meer dan namen geven, hij wil bespreken wat de Arabieren
wisten en dachten van de hun bekende dieren. En hij geeft
daarvoor een onschatbare menigte uitspraken, verzen, anecdoten
die niet alleen voor de zoölogie maar ook voor de kennis
van de levenswijze en gewoonten van het Arabische volk
van groot belang zijn. Ook hier dus vinden wij een
nationale zoölogie onafhankelijk van Griekschen invloed, die
volkomen evenwijdig loopt met de botanische studiën van Abu
Hanifa.
Naast dit nationaal streven echter vindt men in het kitab
al-haiawân overal de sporen van de wij sgeerig-wetenschappelijke
en theologische richting die de auteur vertegenwoordigt. Dit
merkwaardig gebrek aan eenheid in de samenstelling van het
boek, wijst op een gebrek aan eenheid in de geestesrichting
van den tijd waarin het tot stand kwam. Want men bedenke
wel dat wij hier eerst aan het begin zijn der groote intellecdeelen over de ledematen van het paard. Hij kon daarvan echter geen enkel deel
op het dier aanwijzen, want zei hij, ik ben geen paarden-arts, maar heb dit verzameld bij de bedoeïnen. Asmai daarentegen, die één deel schreef over hetzelfde
onderwerp, was in staat alles wat hij beschreef ook bij het paard aan te toonen.
i) Vermelding verdienen ook twee gedichten, over kruipende dieren, (/iascharat)
van Bischr ibn Mótamir, het hoofd der Motaziliten van Bagdad (t- 21o) die Djahitz
in zijn dierenboek opnam f. 343a volgg. Hier worden behalve de namen ook
allerlei eigenaardigheden van de dieren medegedeeld. Ook het gedicht van Behr^ani,
door mij vertaald in het Wener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes VII, 2 44
vv., verraadt een zekere belangstelling in de wonderen der (geesten- en) dierenwereld.
2) Fol. 313a.
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tueele beweging, die later mannen als Al-Kindi, Razi, Alfarabi,
Alberuni, Ibn Sina voortbrengen zou.
Aan den eenen kant stond de overgeleverde stof, de qoranische theologie en alles wat den wereldburger der ge eeuw
verbond aan zijn Arabisch verleden, aan den anderen de drang
naar nieuwe kennis en zelfstandig onderzoek. Men begon,
wel is waar, in te zien, dat de wetenschap om haar zelve
moest beoefend worden en een enkele maal treedt het streven
op den voorgrond, de opgezamelde stof te gebruiken als
bewijsmateriaal (scliawa^hid) voor de wetenschappelijke deducties. Doch in het algemeen staan de historische mededeelingen, de philosophische beschouwingen en eigen observaties
van den schrijver, hoe belangrijk ook elk op zichzelven, naast
en door elkander als een rudis indik estaque 7/toles.
Daarbij komt een eigenaardige breedsprakigheid, die niets
voor zich houdt en onophoudelijk de aandacht der lezers
afbreekt. Djahitz wist veel, maar hij zag niet dat men .niet
alles geven moet wat men weet, dat men tijd en plaats moet
kiezen om te spreken. Daartegenover staat dat hij niet de
wijsheid geeft, die hij niet bezit en ons niet vermoeit met
stof die slechts dient om te vullen. i) Zijn welbespraaktheid
is eer het uitvloeisel van een wonderlijke kennis, dan van de
zucht tot vertoon van geleerdheid.
Ook vergete men dit niet dat de kunst van schrijven nog
nieuw was in Djahitz' tijd. Hij zelf spreekt als een modern
romanschrijver over de moeite een boek samen te stellen en
het gevaar van zich niet te beheerschen in het weergeven
der stof. Hij vergelijkt dit niet onaardig met den schoolmeester
die zich voorneemt een knaap vijf slagen te geven, maar zich
niet onthouden kan het aantal te verdubbelen in de opwinding
van het oogenblik. Het schrijven van • een boek is een beproe-

ving (fitna).

2)

Voor één ding is hij boven alles bang : den lezer te vervelen ; een boek heeft te zorgen voor afwisseling, dit staat
i) Al zijn kennis is zelfstandig verworven, daarom is op al zijn voorstellingen
de stempel gedrukt van zijn persoonlijkheid.
2) A71a6 al.fJaja;e'arna Inleiding.
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bij hem vast. »Juist als u mijn betoog over de kameel zou
beginnen tegen te staan, breng ik u op den olifant, van mijn
betoog over cie mier leid ik u naar dat over de mug. Van
den scorpioen breng ik u op de slang, van den man op
de vrouw, van de vliegen op de raven, de adelaar" enz.
Terwijl in Arabische boeken de auteur zelden aan het woord
is en zich meestal schuil houdt achter de mededeelingen van
anderen, in wier groepeering dikwijls het eenige persoonlijke
in het boek te zoeken is, vinden wij hier het omgekeerde.
De schrijver treedt voortdurend op den voorgrond en richt
veelvuldig het woord tot zijne lezers. De geheele voorrede
is een poging zijne werken tegen de aanvallen van het publiek
te beschermen, alsof hij voelde dat zijn zwakke zijden vele
waren en dat hij met al zijn verstand niet van een zekere
lichtzinnigheid vrij te pleiten was. i)
Djahitz' bronnen zijn niet enkel geleerden, maar ongeveer
ieder die hij gekend had, bedoeinen en voorname Arabieren,
kaliefen en groenteverkoopers, slagers, vertellers, parfumeurs,
maar vooral de gangbare gedichten. Hij houdt gesprekken met
slangenbezweerders en oppassers van olifanten. Hij moet een
groot prater geweest zijn en een eerste grappenmaker. Hij
vertelt met kinderlijk genoegen hoe hij eens een olifant
geplaagd heeft door hem een noot voor te werpen. Als de
snuit bij de noot kwam, was de daaruit stroomende lucht
voldoende de noot weg te blazen en Djahitz vermeit zich
kostelijk in de vergeefsche pogingen van het hulpelooze groote
dier. Zijn geheele boek is vol van een verborgen humor die
den lezer zich soms afvragen doet of hij wel een ernstig mensch
voor zich heeft. Een groot deel van het eerste en tweede inashaf 2) wordt ingenomen door een dispuut tusschen twee groote
motakallims, die de waarde van den hond en den haan tegen
elkander opwegen. Al zijn omvattende kennis van de Arabische dicht-, taal- en oudheidkunde voor zoover die op honden
of hanen betrekking heeft, geeft Djahitz hier ten beste. Het
i) Hij laat zich soms uit alsof hij bang was voor geleerden van zijn tijd. (fol. 266a.)
Het geheele boek is verdeeld in 7 mash<rfs.
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is soms geen betoog, maar een opeenstapeling van historische en
literarische anecdoten, verzen enz. Deze groote geleerdheid bij zulk
een snaakschen geest herinnert ons onwillekeurig aan Rabelais.
ahitz' humor
Wie goed doorleest ziet echter dat in Djahitz'
meer ernst schuilt, dan hij oppervlakkig meende. Zoo ook
in het dispuut over den hond en den haan. Want het
schijnt wel dat hij door het voorbeeld van deze twee disputanten de motakallimns heeft willen opwekken, een meer
concrete stof tot het onderwerp hunner discussies te maken.
» Men zou mij tegen kunnen werpen, zegt hij, dat de belangrijkheid van den haan en den hond niet in verhouding staat
tot het feit, dat daarover twee voorname scheichs der Motazilieten zouden disputeeren, die toch tot de grootste philosophen
gerekend mogen worden. Maar dan vraag ik : wat is de
belangrijkheid van een ondeelbaar deeltje zand van de vlakte
van Alidj, en van een deel dat kleiner is dan het eerste
deeltje van een afstand door een mier afgelegd i) en van
een vlak dat geen diepte-afmeting heeft en waarom houden
zij zich daarmede bezig en wat is er de waarde van en de
omvang dat daarover zoo groote en eerbiedwaardige mannen
disputeeren, en het overpeinzen dezer dingen hooger stellen,
dan de verheerlijking van Allah, het lezen van den Qoran,
het gebed, de bedevaart, de heilige krijg in alle daden van
pieteit en godsvrucht. 2) Voelde Djahitz bij allen eerbied voor
de abstracte bespiegelingen der motakallims de wenschelijkheid van een meer reëelen bodem voor hunne speculatien?
Het aandeel van Grieksche auteurs aan den inhoud van
het dierenboek, vergeleken met hetgeen de schrijver uit nationale bronnen putte, is betrekkelijk gering. Galenus wordt
eenmaal geciteerd. 3) Aan Polemo, den auteur der Physiognomie ontleent Djahitz een stuk over behandeling en cultuur der
duiven. 4) Het meest blijkt de invloed van Aristoteles dien hij
ongeveer 30 malen citeert als »den man der logica" en ook
i) Zie beneden.
2) Fol. 37a.
3) Fol 377a.
4) Fol. 15 [a volgg.
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wel gebruikt- zonder hem te noemen. Hij doet dat niet zonder
critiek en is zich van de onvolmaaktheden der hem ten dienste
staande Arabische vertaling volkomen bewust. Indien gij bij
boeken als deze hulp zoeken mocht, dan zouden wij u van de
leugenachtigheid der vertalingen en hare toevoegsels en de fouten
in den text door het niet begrijpen van het oorspronkelijk en
de onhandigheid van den vertaler en eindelijk van corrupties
in den text, wegens een langdurig tijdsverloop, alle mogelijke
voorbeelden kunnen mededeelen. i) Hier en daar vult Djahitz
Aristoteles, opgaven aan of verbetert die. Overigens stelt hij
dezen auteur zeer hoog. Hij drukt bijv. zijn wantrouwen tegen
de plaats in het 8e boek cd 28, waar over kruisingen tusschen
wolf en vos en tijger en honden gesproken wordt op de volgende wijze uit : »Wij hebben gehoord wat de schrijver der
logica gezegd heeft en gelooven niet van iemand als hij, dat
hij in de boeken getuigenissen zou vereeuwigen, wier waarheid
door liet onderzoek niet is vastgesteld en wier juistheid bij
zijn gelijken onder de geleerden niet erkend was. 2)
ahitz hebben wij reeds
Over de Arabische bronnen van Djahitz
boven gesproken. Hij noemt slechts zelden titels van boeken 3)
omdat hij het meeste uit mondelinge overleveringen putte.
Het aantal zijner zegslieden is te groot om hier opgeteld te
worden. Voor één moeten wij echter een uitzondering maken
nl. voor Djahitz' leermeester, Abu Isháq Ibrahim ibn Seijár
an-nattzám. »Waren de motakallims er niet, zegt Djahitz,
dan was de ongeletterde menigte verloren ; en indien ik al
niet zeg was Ibrahim er niet, dan ware het gros der Motazilieten verloren, dan beweer ik toch dat hij hun wegen
gebaand en uitzichten geopend heeft wier voordeel groot en
wier zegen al wat omvattend was." 4) Het is niet onwaari) Fol. 342a. Ik heb de citaten op een enkele uitzondering na in de historia
animalium teruggevonden.
2) Fol. 31a.
3) Ik noteerde : Ab.Hindi, kiMb al-biza (de coitu) fol. 399a ; Abu Obaida,
kitâb al-khail f. 364b; kiMMzb 9 7h al-hajawezn (over den reuk der dieren) fol. 288a ;
een boek over slangen in meer dan so deden, waarin echter nog niet 1 1 /2 deel
waarheid stond (fol. 21oa) en een aantal werken van Djahitz zelf.
4) Fol, 215a, 2251).
-
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schijnlijk dat Djahitz' liefde voor natuurwetenschap bij Ibrahim
een grooten steun gevonden had. Immers van dezen heet
het dat hij een der eerste mnotakallims was die de werken
der philosophen bestudeerde, en wel de physici onder hen meer
dan de theologen. i) Met name zijn ons drie theorieën van
hem bekend wier verband met de Grieksche wijsbegeerte het
de moeite bonen zou op te sporen.
Dit zijn io de theorie van den sprong 2) 20 die van de
oneindige deelbaarheid der stof, 3° die van het verborgen zijn,
(komen). Bij de laatste moeten wij een oogenblik stil staan.
Nattzám nam een gelijktijdige schepping aan van al het bestaande, mineralen , planten, dieren, den mensch. De schepping
van Adam bijv. zou aan die zijner kinderen niet zijn vooraf
gegaan, maar God verborg het een in het andere. Is er dus
van een eerder en later sprake, dan kan dit alleen gelden
van het voor den dag komen (I„-,ohur) uit den toestand van
verborgenheid, maar niet van het ontstaan en de wording. 3)
Waar Nattzám zijn theorie op de schepping toepaste schijnt
hij dus een soort evolutieleer verkondigd te hebben, maar
hij trok hare consequentie nog veel verder. Dit zien wij uit
zijn beschouwingen over het vuur van welke Djahitz het belangrijkste in zijn dierenboek opnam. (Fol. 248b vvgs.)
In de verklaring van het ontstaan van vuur uit de wrijving
-

i) Schahrastani p. 39, vgl- 53 (Haarbrücker I, 53 v.v ) onder deze philosophen
is in de eerste plaats te verstaan Aristoteles vgl. Schreiner, 11. p. 8. aanm. 5.
2) Hij beweerde dat een mier die van het eene einde van een rots naar het
andere loopt, met iets eindigs iets oneindigs overschrijdt. Dit moet geschieden,
zeide hij, gedeeltelijk loopend en gedeeltelijk met een sprong. Hij vergelijkt dit
met een touw van 50 el bevestigd aan een stuk hout in het midden van een put;
aan dit touw hangt een emmer. Men kan dezen emmer den geheelen afstand
van ioo el doen afleggen met een tweede touw van 5o el, waaraan een haak
bevestigd is die het eerste touw grijpt. In dit geval wordt in één tijdsverloop
ioo el doorloopen door een touw van 50 el. Hier heeft dus een sj5rona plaats
gehad. Schahrast. p. 39. (Haarbrücker's vertaling van deze plaats is onjuist).
3) Schahr. 1.1. Aanknoopinspunten voor deze leer vindt men in den Qoran
VII , 171 (vgl. Tabari I, 133 vvgg.) Maar ook bij de gnostici als bijv. Basilides
vgl. Renan, Origines_ du Christianisme 4 VI, X58 (La vie universelle est le développement d'une pansernzié ; de même que la semence contient le tronc, les racines,
les fleurs, les fruits de la plante future, de même le devenir de l^univers n'est
(lu' une évolution etc.)
20
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van twee stukken hout liepen de meeningen uiteen. De voorstanders der accidens-theorie hielden vol dat het vuur een
accidens was van het hout, daaraan in 't leven geroepen door
de bij de wrijving ontstane warmte, die de tusschen de houten
gelegen lucht ontvlammen deed. De vlam was volgens hen
veranderde lucht. Want de lucht heeft verwantschap met
water aan den eenen, met vuur aan den anderen kant en
kan, bij het optreden van zekere invloeden, in het een zoowel
als in het ander overgaan. De zooveel grootere omvang van
het vuur dan van het hout, maakt het onmogelijk aan te
nemen dat het uit dit laatste zou voortkomen. De ontstane
warmte neemt het vochtigheidselement uit de lucht weg en
de warmtedeelen komen vrij.
Daar tegenover wijst Nattzám op de verbrandingsprodukten.
Is de rook die zich bijv. in dikke lagen afzet aan de randen
der badstoven en fornuizen, soms ook veranderde lucht ? en
de asch die overblijft en het water dat men ziet sijpelen uit
het brandende hout ? Volgens hem is het vuur altijd aanwezig
geweest in het hout en daarin verborgen. »Men mag niet
zeggen dat het vuur in het hout begint op te klimmen, zich
er van buiten af in vestigt en een deel er van opvreet."
Integendeel, het is er altijd in, het is en blijft er een bestanddeel van. Het wordt zichtbaar (izohl^ir) zoodra zijn antagonist (ma^ni,) de koude, door wrijving bijv. verdwijnt ; het
reeds apparente vuur wekt dan door de ontstane warmte het
latente op enz. In sommige soorten hout is de antagonist
sterker dan in andere. Daarom brandt sommig hout als van
de planten 7narkh (Leptadenia pyrotechnica) 4fár en árdjûn
zooveel beter op. Op huizen die tusschen papyrus (bordz')
gelegen zijn, heeft het vuur geen vat, zoo ook op datgene
wat van lif (palmvezels) voorzien is. In rietvelden en op
schepen kan spontaan brand ontstaan, door wrijving van de
rietstengels tegen elkaar en der golven tegen het hout van
het schip enz.
Op één plaats schijnt het dat Nattz^am een samensmelting
tusschen zijne theorie en die zijner tegenstanders beproeft. Hoewel zijn woorden niet geheel duidelijk zijn. Indien, zegt hij,
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de voorstander der accidens-theorie aldus redeneerde : Het
hout wordt in zijn geheel ontbonden ; een deel wordt asch,
zooals een deel eens vuur was, een deel wordt water, zooals
het vroeger water was, een gedeelte aarde zooals het vroeger
aarde was, en niet dat de omringende lucht tot asch werd,
maar dat van de bestanddeelen van het hout een gedeelte
ascli werd en rook en van de omringende lucht een gedeelte
water en een gedeelte vuur, naarmate der agenhia (áwâ;nil)
en der verhouding der elementen (al-1noqâbalât) dan kwam
hij zoo dicht mogelijk bij wat ik zelf uiteen zette.
Niettegenstaande den eerbied dien hij voor zijn leermeester
koestert, bespreekt Djahitz zijn character op een eigenaardige,
vrijmoedige wijze. i) Hij prijst hem als uiterst geloofwaardig,
noodra hij weergaf wat hij gehoord had en gezien. Ook redeneerde hij gewoonlijk juist, maar zag dikwijls niet in dat zijn
gevolgtrekkingen een conjectuur (tzann) tot basis hadden. 2)
Ook vernemen wij dat hij zijn phantasie soms zoo weinig wist
in te toomen dat men hem voor krankzinnig zou houden of
gebrekkig van geestvermogens. 3) Ik geloof dat Djahitz aan
hem gedacht heeft waar hij spreekt van drieërlei soort waanvoorstellingen (takhjil ). De eerste is afkomstig van den gal,
de tweede van satan, dan is er nog een derde van den man
die op een »vochtig" hart vertrouwt en een onvast verstand
en dat aanwendt in teedere kwesties, terwijl het nog niet
geschikt is voor grovere. Hij stapt over de praemissen heen,
trachtend den weg te vinden zonder leidsteekenen en zijn uitkomst
is van geen waarde. Ja meermalen overkomen hein perverse

gedachten (al-khawa'lir al fôsida) die, wanneer zij het hart
in dien toestand treffen, zinsverbastering tengevolge hebben.
Een hart dat in één dag bedorven is, wordt in een jaar niet
meer genezen, zooals een huis dat in één oogenblik instort,
in een maand niet weer wordt opgebouwd. 4) Hieruit zou
wellicht ook de eigenaardige, deterministisch gekleurde theorie
I) Natthám was, toen het dierenboek tot stand kwam, reeds overleden.
2) Fol. Iooa, 229a
3) (Cod. Cant. 244) fol. 7a.
4) Fol. 166a.
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van Nattzám te verklaren zijn, die den normalen mensch beschouwde als het theater van een tegenstrijdig gedachtenleven,
waaruit zijn verstand de goede gedachten kiest en in actie
brengt. i) Geheimen kon hij niet bewaren. Het minst nog
wanneer hem dit op 't hart gedrukt werd, want in het
tegenovergestelde geval vergat hij meestal de zaak. Toen
iemand hem verweet zijn geheim reeds verklapt te hebben
op den dag dat hij het hem had toevertrouwd, riep Nattza^m
uit : »Vraagt hem eens, menschen, hoeveel malen ik hem
de zaken van anderen verklapt heb, aan wie is dan de schuld
als hij mij de zijne toevertrouwt l" 2)
Nattza^ m, die zich met zijn eigenaardig charakter wel nooit
zeer gelukkig gevoeld heeft, placht dikwijls het volgend vers
te zeggen : Als ik ongelukkige slechts genoegen nam met het
rustig leven van den onberoemden, den stilzittenden, dan was
de geringste der zorgen mijn, dan genoot ik en vergold ik
de gunsten der menschen. 3) Deze merkwaardige man stierf 231
(8 45 n. Chr.) in den reuk van ongodsdienstigheid en ongeloof.
Hij trad het eerst openlijk op in 220 (835 n. Chr.). 4)
Iv.
Wij hebben in het voorafgaande op de gebreken van het
dierenboek gewezen en doen zien hoever zijn samenstelling
afwijkt van hetgeen wij thans van een zoologisch werk zouden
eischen. Daaruit zal tevens de onmogelijkheid gebleken zijn
van den veelzijdigen inhoud een overzicht te geven, dat al
wat daarin wetenswaardigs voorkomt zou omvatten. Daar dit
laatste ongeveer op een vertaling zou neerkomen, heeft het
mij beter toegeschenen een keuze te doen en vooral datgene
i) Schahrast. p. 41.
2) Fol. 269b.
3) Fol. 402b, vgl. Kloos, Verzen XIII, 7, 8.
4) Ibn Khallikân (vert. de Slane) I, X86 nt. 4. Abu 1•Mahasin I, 655. Fihrist
(apud Iloutsma, Wiener Zeitschr. IV. 220 (i•6 v. o.) vgl. nog Maqrizi kliitat,
Cod. Leid. 372e p. 197 in marg. Hiernaar is ook Fihrist t. a. p. te verbeteren.
Volgens Ibn Nobata (Cod. Leid. 817 p. 127) Stierf Nattzám in 221 in den ouderdom
van 36 jaar.
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samen te stellen wat op de eigenaardige denkwijze van den
schrijver het meeste licht werpt.
i. Djahitz heeft de eenheid in de natuur en de gelijke
waarde voor den beschouwer van al wat daarin leeft zoo
goed gevoeld als ieder wetenschappelijk man van onzen tijd
en week daarin waarschijnlijk niet onbelangrijk af van de opvattingen zijner tijdgenooten. Vandaar dat hij niet alleen de
grootere zoogdieren behandelt, maar zelfs een zekere voorliefde
toont voor insecten als de vliegen, de muggen, scorpioen,
de luis. Met welgevallen haalt hij de woorden van een Qoranuitlegger aan : »Laat hij die Allah's woorden (Qor. XVI, 8) :
En hij schept wat gij niet weet, niet begrijpt, eens een vuur
aansteken in een kreupelbosch of midden in de woestijnvlakte
en zien wat voor insekten daarop komen aanvliegen." i) Ook
de onderscheiding tusschen nuttige en schadelijke dieren verwerpt hij, want de laatsten zijn nuttig in een hoogere orde
van denken. De praktische inrichting der wereld berust n.l.
op een mengeling van goed en kwaad, nuttig en schadelijk,
vroolijk en smartelijk. Als het kwaad alleen bestond was de
schepping ten ondergang gedoemd, maar als het goede alleen
heerschte, verviel de beproeving (milina) en de oorzaken van
het nadenken werden opgeheven. 2) Wie den schepper kennen
wil, ook uit de nietigste en geringste zijner schepselen, zal
bij behoorlijke studie dezer laatste ervaren dat in de nietigste
dieren niet minder sporen van groote en diepe wijsheid verborgen
zijn dan in de grootste en nuttigste. » Het al bestaat uit eenheid
gevoegd aan eenheid, ieder lichaam uit deelen gevoegd aan
deelen. Daarom zal men toegevend dat daaruit eenig deel
gemist kan worden, terwijl toch de andere aan dat gelijk zijn
in zwaarte, gehalte en oorzaak, toegeven dat alles gemist
kan worden. Want aan het eerste komt niet meer dan aan
het tweede de eigenschap toe waarop gij uw afkeuring
i) Fol. 83a, vgl. Qazw3ni (Wüstenf.) I, 443. Khafif as-Samargandi ; kamerheer
van den kalief Mótadhid, vertelde : »In een nacht dat de muggen bij menigte
aanvlogen op de lamp van den kalief, verzamelde wij daarvan een halve liter.
Wij vonden bij determinatie 72 verschillende vormen."
2) Fol. 34b.
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grondt. Aan het tweede niet meer dan aan het derde enz.
Want zoo sluit zich het een aan het ander en zoo rijgt zich
oorzaak aan oorzaak. Richt u niet naar wat uw oog u doet
zien, maar richt u naar de aanwijzingen van het verstand,
want dit laatste alleen regeert de wetenschap." i )
2. Hoewel minder begrepen misschien stond de natuur
den ouden Arabieren niet minder na dan ons. De Qoran
had het geloof bekrachtigd aan dierenvolken, die Allah's
wreekers waren op de wandaden der menschen : Er is been

dier op aarde en geen vogel vliegend met twee vleugels of
het zin volken als gij, zij zin beschreven in het boek der
raadsbesluiten en zij zullen wederkeeren tot hun heer. Qor.
VI, 38 vgl. VII, 130. De traditie wilde dat Allah i000 [dieren]volken geschapen had, 600 daarvan leefden in de zee, 400
op het land, van dezen zullen de sprinkhanen het eerst ten
onder gaan. 2) Deze voorstelling is waarschijnlijk van christelijken oorsprong, immers wij vinden haar terug bij Basilius en
de latere christelijke zoölogiën. 3) Ook was de kloof tusschen
mensch en dier overbrugd door een tusschenras de djinn, dat
zich in menschelijke zoowel als dierlijke gedaante hullen kon.
Vele dieren hield men, zooals wij aanstonds zullen zien, voor
veranderde menschen. .
Het onderscheid tusschen zulke voorstellingen en de onze
ligt misschien voornamelijk daarin dat gene in de dieren iets
menschelijksch veronderstellen, waar bij ons de neiging bestaat
in den mensch vooral het dierlijke na te speuren. 4) Eigenaardig nu is het bij Djahitz uitspraken te vinden die hem in
dit opzicht aan onze tijden verwandter doen zijn dan aan die
van den profeet en de oude Arabieren.
De mensch is voor Djahitz een microcosmos, waarin zich
i) Fol. 35a V.
2) Dam?ri i. v. djarâd. De kalief Othman wilde bevelen de duiven te slachten
om het hasardspel dat daarmede gedreven werd. Hij bedacht zich en zeide : als
zij niet een van de volkeren was zou ik haar laten slachten. ' Daarom beval hij
haar slechts te kortwieken. f. i4ia. Hetzelfde wordt van de hanen verteld. f. 52b.
3) Basilius, Homil. VIII. 78 A ; Ahrens, Buch der Naturgegensti nde p. 59.
4) Daaruit volgt in het oosten een veel zachter behandeling der dieren dan
bij ons. Vgl. Dieterici, die Philosophie der Araber II, 53•
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de geheele natuur afspiegelt. Zijne ledematen vertegenwoordigen de 12 teekenen van den dierenriem en de 7 planeten.
Zijn vochten (humores) i) de 4 elementen en de 4 zodiacale
teekens die genoemd worden, de opgaande, de ondergaande,
het midden des hemels en de pin der aarde. 2) Alle eigenschappen die in de dierenwereld verspreid zijn, worden in
den mensch vereenigd aangetroffen. Hij bezit alle zintuigen
en alle vijf zinnen. Hij is carnivoor en herbivoor, hij heeft
van de kameel de kracht, van den leeuw den geweldigen aanval, van den wolf de verraderlijkheid, van de vos de slimheid,
van de nachtegaal de schuwheid, van de mier de spaarzaamheid, van de sorfa 3) de kunstvaardigheid, van den haan
de mededeelzaamheid, van den hond de gezelligheid,
van de duif het instinkt dat hem den weg vinden doet
(llidaja,. 4) De aap lacht en gesticuleert, eet en zit juist
als wij, hij is ijverzuchtig op zijn wijfje, wat ook bij
andere dieren voorkomt, maar de aap leeft bovendien in
paren. Zijn gelaat is op niets meer gelijkend dan op dat
van den mensch, met welken hij ook de eigenschap gemeen
heeft niet te kunnen zwemmen als hij het niet vooraf heeft
geleerd. 5)
De nauwe betrekkingen die Djahitz tusschen mensch en
dier waarnam, brachten hem van zelf op het gebied der
dierenpsychologie. Wat hij mededeelt over sexueele aberraties bij dieren en tusschen mensch en dier onderling is,
hoewel belangrijk genoeg, niet vatbaar voor herhaling. 6)
Met een zekere verontwaardiging spreekt hij over der honden
lagen aard, hun vraatzucht en zedeloosheid, hun lust tot
i) N1. de geele gal, de zwarte gal, het bloed en het speeksel.
2) Deze vormden te zamen de azctád pinnen vgl. Mafcztik al.'olumjz p. 227. Zij
vinden hun aanwending bij het trekken der horoscoop.
3) Een roode worm, met zwarten kop, die zich een huis bouwt uit stukjes
hout welke hij met zijn speeksel aan elkander voegt. Misschien de houtrups. Ook
de zijdeworm wordt soifa genoemd. Damir.
4) Fol. 36b.
5) Fol. 37a, 400a.
6) De feiten die Djahitz citeert zijn ongetwijfeld tamelijk kras, maar men zou
onrecht hebben, in hun vermelding niets anders te zien dan een zucht tot scabreuse anecdotes.
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aanvallen en blaffen, die eigenlijk niets is dan vrees en met
het hysterisch gegil van de vrouwen der plebs de grootste
verwantschap heeft. Hij verwijst voor dit soort vreesachtigheid naar de half-was paarden (birdlzaun) die zonder provocatie eensklaps beginnen uit te slaan, niet om een plotseling
opkomend gevoel van kracht maar »zij zijn bang van aard
en wanneer zij nu een ander paard zien aankomen, meenen
zij uit vrees dat het hen aanvallen zal. Dan worden zij
onrustig en als zij onrustig zijn beginnen zij te trappen. Hetzelfde overkomt melancholici, die een onbekende plotseling
overvallen, omdat zij meenen dat deze het op hen gemunt
heeft en dat het beste wat zij kunnen doen is zelf te beginnen. Dit is ook een van de redenen die hen plotseling in
't vuur of in 't water springen doet. i)
Tusschen de spraak van menschen en dieren is geen zeer
groot verschil, de mensch heet »sprekend", maar vergeleken
met dieren die slechts onsamenhangende geluiden geven, mag
men ook een aantal dieren sprekend noemen. Zooals de vogel
qala, die zijn naam roept. Het schaap zegt mak, máh, de
hond 'af en wazw, wáw, de jakhals huilt als kleine kinderen.
Wie luistert naar de nachtelijke gesprekken der katten, hoe
zij elkander bedreigen of vleien, kan een aantal klanken ontdekken, die, met verstand gerangschikt, tot een gearticuleerde
taal zouden leiden. Ook kan men de katten zien niezen en
gapen, zich uitrekken en het gelaat en oogen wasschen op
uiterst menschelijke wijze. 2)
Dit alles is geen wetenschappelijke observatie met een vast
doel in één bepaalde richting volgehouden, maar het verraadt
een belangstelling in de dierenwereld die tot observatie leiden
kon. Vergeten wij daarom niet gewag te maken van een proef
neming die, voor zoover ik weet, nog niet herhaald is, nl. van
de uitwerking van drank op verschillende dieren. Djahitz spreekt
hiervan naar aanleiding van de dronkenschap, die zich bij iederen
mensch op andere wijze openbaart. Alle vormen nu van de
i) Fol. 49b vvlg.
Fol. 28oa..

2)
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dronkenschap, de vroolijke, de -treurige, de apatische, de
strijdlustige enz. vindt men bij dieren terug. In ééne zaak
wijkt de mensch echter van het dier af, dat nl. sommige
menschen niet dronken te maken zijn. Dit alles weet Djahitz
uit de proefnemingen van Mohammed ibn Ali ibn Solaiman,
den Haschimiet. i) Deze had zich met de grootste drinkers,
die van alle kanten tot hem kwamen, in het drinken gemeten.
I-Iij wilde het nu ook met dieren doen. Hij dronk met éénen tweebultige kameelen, met koeien en buffels. Met ordinaire
en raspaarden, schapen, gazellen, katten, honden en marters.
Hij dronk tot ieders verbazing, met een leeuw, dien hij de
nagels had doen afknippen en hield niet op voor hij wist,
hoeveel drank de leeuw kon verdragen kon. Hij wist van een
slangenbezweerder te bewerken, dat hij de koppen der slangen
opensperde en goot er den drank in met trechters en injectiespuiten. Bij deze gelegenheid werd Djahitz in staat gesteld
zijn opmerking te maken over de dronkenschap der dieren. 2)
3 . Kenschetsend voor Djahitz' psychologische belangstelling
is het hoofdstuk door hem gewijd aan de physieke en moreele
gevolgen der castratie. 3)
Castratie was in den Qoran uitdrukkelijk verboden (S. IV, i I 8)
en werd alleen voor huisdieren uit noodzaak door de wetgeleerden toegestaan. In Djahitz' tijd werden [Grieksche]
eunuchen voornamelijk uit Griekenland en Klein-Azië ingevoerd. 4) De eunuchen hadden om die reden een ingekankerden
haat tegen de Byzantijnen en lieten zich gaarne vinden voor
den oorlog tegen hen. Rijke eunuchen kochten landgoederen
in Tarsus en Adhana (aan de grens van Klein-Azië) oefenden
er zich in den wapenhandel en streden er als vrijwilligers tegen
i) Zijn grootvader was stadhouder van Basra onder Mansur.
2) Fol. Iooa vvlgg.
3) Fol. i8a vv]g.
4) In Moqaddasi's tijd (circa 985 n. Chr.) was deze toevoer afgesloten door de
verwaarloozing der grensdistrikten. Biblioth. geogr. Arab. III, 242. Dezelfde
gewaagt van drie soorten zwarte eunuchen : Nubische, die uit Egypte, Berbers, die
uit Aden werden ingevoerd en een soort die op de Abessiniers geleek. De
tweede soort was het slechtste van allen. Slavische eunuchen kwamen uit het
land achter Khowarezm (Khiwa), zij werden in Spanje gecastreerd (in de stad
Boddjan, wier inwoners Joden (!) waren) en van daar naar Egypte uitgevoerd.
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de Grieken. Met vrouwen en kinderen hebben de eunuchen
gemeen hun lichtere gemoedsaffecties, liefde voor kwaadspreken
en de eigenschap moeilijk geheimen te bewaren. Zij munten
uit in huiselijken arbeid, vegen, dekken, sproeien, bedienen.
Dit hebben zij met vrouwen gemeen, maar zij zijn bovendien
onvermoeide ruiters, veel meer nog dan de Turken en Kharidjieten. i) Niettegenstaande hun vrouwelijke eigenschappen
zijn de eunuchen geheel verschillend van die menschen
die men gewoon is mokhannath (verhermaphordiseerd) te
noemen, een degeneratie die veel bij krankzinnigen voor=
komt en waarvan Djahitz voorbeelden bij Arabieren, Zendj
en Kurden aantrof. De hal4q genoemde perversiteit 2) daarentegen is bij eunuchen zeer gewoon. Onderzoekingen omtrent
hun levensduur leidden tot het resultaat dat zij gemiddeld
langer leven dan andere mannen, ook dan hun eigen broeders en neven. Men schreef dit toe aan hun onthouding
van geslachtelijke gemeenschap en vond hiertoe aanleiding
in het feit dat bijvoorbeeld muilezels die zich niet voortplanten van alle dieren het langste leven, de musch van wien
het tegenovergestelde geldt, het kortst. Terwijl onwelriekende
dieren, als bijv. de arend, door castratie hun reuk verliezen,
ziet men bij eunuchen juist het tegendeel. Ook worden zijn
beenderen niet smal en dun, zooals bij gecastreerde dieren,
maar zij nemen in lengte en breedte toe. Andere verschijnselen in hun groei zijn : lange voeten, en een verkromming
der vingers en verdraaing der teenen zoodra zij beginnen oud
te worden. Het verval van hun lichaam treedt zelfs bij uitstekende voeding en verpleging zeer plotseling in. Zij hebben
dit gemeen met de dochters van hen die zich met graan- en
palmbouw bezig houden. Andere afwijkingen der eunuchen
zijn (volgens den verteller Abu-l-Alá) een grootere genotzucht,
»een heetere maag" een zachtere huid en een rijkelijker tranenafscheiding. Ook de stem der eunuchen verandert, vooral
i) Arabische independenten.

Coeundi ardor insatiabilis. Deze komt ook bij katten en zwijnen, maar
vooral bij ezels voor. Het adjectief halaqi is een gewoon scheldwoord fo1. 39a,
283a, 37ob vgl. Aghani XX, 49 (18) XII, 107 (7, 9) Khafadji Schafa^ p. 80.
2)
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bij die van Slavischen oorsprong, minder bij chorasaansche,
indische en abessijnsche eunuchen. Heeft castratie plaats vóór
de haargroei volkomen is, dan blijft de eunuch kaal, heeft zij
later plaats dan valt al het haar uit. Dit geldt echter niet
van die haren die reeds bij de geboorte aanwezig waren
(hoofdhaar, wenkbrauwen, oogharen, i) Integendeel kale
hoofden komen bij eunuchen even weinig voor als bij vrouwen.
Eigenaardig is bij Slavische eunuchen de werking der
castratie. De slaven, zoowel mannen als vrouwen zijn lomp,
stompzinnig, onbedreven in eenig handwerk en eigenlijk tot
niets nuttigs in staat. De castratie heeft op hen een temmende en beschavende werking. Zij maakt hen levendig
en vlug van begrip en voor alle diensten zeer bruikbaar,
alleen niet voor hetgeen voortdurende krachtsinspanning en
lang nadenken vordert. Bij Abessiniers en Nubiers heeft
castratie daarentegen een vermindering van geestelijke en
lichamelijke kwaliteiten ten gevolge. Deze worden bovendien
dikwijls ontsierd door navelbreuk en een soort lepra aan de
binnenzijde der lip (die veelal naar buiten ombuigt). Voor
religieuse doeleinden is castratie in zwang bij sommige secten.
De Grieken castreeren hunne kinderen om ze aan te stellen
als tempelwachters. 2)
Beroemd was een Cabier, Abu Mobárak die zichzelf gecastreerd had om zich geheel aan een contemplatief leven te
wijden en bij kaliefen en grooten geëerd was om zijn fijnen
geest en onderhoudende gesprekken. Persoonlijk kende Djahitz
een menigte Cabiers die op zich hetzelfde middel hadden
toegepast. De trouwlust bij mannen wordt bij eunuchen op
hun eetlust overgebracht. Overigens zijn zij tegenover vrouwen volstrekt niet zoo onschadelijk als men uit hun toestand
zou afleiden, volgens Djahitz zelfs gevaarlijker dan mannen.
i) Volgens sommigen alleen het hoofdhaar. vgl. hiermede Moqaddasi t. a. p.
Wanneer door een toeval bij de castratie slechts een der testikels wordt weggenomen, dan ontwikkelt zich de baard als de rechter testikel overblijft, blijft de
linker testikel over dan is de eunuch geschikt tot voortplanting.
2) Moqaddasi 242. Zij gaven hen aan de kerken ten geschenke. Vandaar
roofden hen de moslims op hun krijgstochten.
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Hij noemt daarvoor enkele gewichtige redenen en ook enkele
voorbeelden, die wij hier niet kunnen weergeven. Aandoenlijk is het verhaal van den reeds genoemden ^abier Abu
Moba^rak, die zich van zijn heftige neiging voor vrouwen door
castratie meende te kunnen ontdoen en zich met hetzelfde
doel ook de oogen had uitgestoken. Het baatte hem alles
niets. Op meer dan 1 oo j arigen leeftijd kon hij het geluid
van een vrouw niet hooren of het was hem, »alsof zijn lever
weg smolt" en als hij een harer hoorde lachen »dan voelde
hij zich het hart uit den mond springen."
4. Een hoogst belangrijk vraagstuk voor een Arabisch
zoöloog was in Djahitz'
ahitz' tijd, de verklaring van zekere gedaanteverwisselingen, belangrijk vooral omdat daarvan in den Qoran
sprake was. Allah had nl. twee joodsche stammen die hem
ongehoorzaam waren in apen en zwijnen veranderd. (Qor. II,
6i ; V, 65). Zulke veranderingen hingen samen met het oud
Arabisch volksgeloof dat wij boven reeds hebben aangeroerd.
In de hagedis dlhabb (Uromastix) zagen zij een scheikh der
Israeliten. Ook de uilen, slangen, honden, hazen, muizen,
olifanten en spinnen hield men volgens oude overlevering
voor veranderde menschen. »Wat zou hij mooi spreken, zei
men van den olifant, als zijn tong maar niet verdraaid was."
De muis was eens molenaar, de langusten-kreeft een naaister
die draden stal, waarvan zij nog enkele met zich draagt. Twee
belastinggaarders waren om hun hardheid door Allah in
hyaena en wolf veranderd. Ook de ster Canopus was een
tollenaar. i)
In Djahitz' tijd was men zoo naïef niet meer. Er waren
materialisten die de Qoranische gedaanteverwisselingen absoluut
ontkenden. Anderen stonden een natuurlijken uitleg voor en
hun argumenten zijn voor dien tijd zeer merkwaardig. Het iseen bekend verschijnsel, zeiden zij, 2) dat met het bederf der
atmospheer in de een of andere landstreek een bederf van
i) Fol. 52b. Enkele dezer overleveringen noemt ook Ibn Kotaiba Cod. Leid.
882 p. 7 vgl. Cat. Dozy IV, 55 Zie verder mijn artikel > Daemonen, Geister und
Zauber bei den alten Arabern" Wiener Zeitschr. VIII, 59 v.v.
2) Fol. 195b vvlgg.
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het water en den bodem gepaard gaat. Op den duur werkt
dit bederf ook op de natuurlijke gesteldheid der menschen
in zulk een streek. Duidelijk is bijv. deze werking te zien in de
Zendj en de slavische volkeren en de Tartaren van het land
Gog en Magog. De Arabieren in Khorasan zijn langzamerhand
aan de andere bewoners van dat land geassimileerd. i) Het
land der Turken heeft niet alleen de bewoners, maar ook
hunne huisdieren en zelfs de wilde dieren naar zijn aard vervormd. De sprinkhanen die in groene kruiden en bloemen
leven en de rupsen die daarop hun voedsel zoeken, hebben
een groene kleur, terwijl dezelfden, in andere omstandigheden
levend, een andere kleur vertoonen. De luizen in de zwarte
lokken eens jongelings zijn zwart, maar die in het haar van
den grijsaard zijn grauw. Op rood geverfd haar zijn zij rood
en zij verkleuren naarmate het haar verkleurt. Op de Harra,
den zwarten vulcanischen bodem der Banu Solaim (in Arabië) is
alles zwart, de menschen, de wilde dieren, het vee, de vogels.
Tallooze menschen hebben (ons) verteld dat zij Nabateeërs
uit Maisán gezien hadden met staarten, zooal niet in den
trant van de staart der krokodillen, leeuwen, runderen en
paarden, dan toch als die van schilpadden en sprinkhanen.
Zij hadden nl. zeer verlengde staartbeenderen. Dikwijls hebben
wij ook opgemerkt hoe op de Tigrisbooten de Nabateesche
schippers in hun gelaat iets aapachtigs hadden. En wij hebben
menigmaal lieden uit de Maghreb (Noord-westelijk Africa) ontmoet tusschen welke en tusschen in apen veranderde menschen
het onderscheid niet groot was. Is het nu niet mogelijk, vragen
wij, dat de bedorven atmospheer. en het slechte water en de
slechte bodem op lieden als deze Maghrebijnen en Nabateeërs
hun invloed hebben doen gevoelen ? En dat deze uit gehechtheid aan hun huis en hof zich, niet hebben willen verplaatsen.
En zou niet door een voortdurend verblijf op zulk een plaats
de haren en de staart langer, de kleuren nog bruiner en al
het aapachtige nog meer geprononceerd kunnen worden?
i) De tegenwoordige Taa'jiks, die van de Arabieren heeten af te stammen,
vertoonen niet de minste sporen van hun Semietische afkomst.
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Het werpt een eigenaardig licht op de denkwijze der
Motakallirns, dat wij Djahitz deze materialistische aanpassingstheorie zonder veel schroom zien aanvaarden. »Ook wanneer
de zaak zich heeft toegedragen zooals gij het voorstelt", aldus
laat hij zijn leermeester Nattzám zeggen, »zouden deze gedaanteverwisselingen door een profeet voorgedragen, nog tot zijn
gewichtigste argumenten behooren." En wij betwijfelen te minder
dat zich onder den genoemden materialist eigenlijk Djahitz
zelf verbergt, als hij op andere plaatsen van zijn boek volmaakt gelijksoortige theoriën verkondigt. i) In elk geval is
het van belang te constateeren dat deze Arabier uit de gde eeuw
in de hem omringende natuur betrekkingen vermoed heeft,
waarover men eerst vele eeuwen later tot meerder klaarheid
komen zou.
5. Dat vele dieren een ondierlijken oorsprong hadden, leerde
Aristoteles in het 5e boek der historia animalium. 2) Het verwondert ons dan ook niet in Djahitz een overtuigd voorstander van dit denkbeeld te vinden, waaraan eerst de nieuwere
wetenschap een einde heeft gemaakt. Uit de boonen (bágilcz)
onstaan wormen en uit deze wormen komen vliegen. Er zijn
gevallen bekend dat de geheele boonenlading van een schip
in vliegen overging. Dit was een reden dat velen in Djahitz'
tijd geen boonen verkozen te eten. 3) Ook meende men dat
niemand in een boonenplantage 4o dagen vertoeven kon,
zonder in zware ziekten te vervallen, daar men verwantschap
aannam tusschen de boonen ' en de afschuwelijke vliegen die
daaruit ontstonden. 4) Velen hielden echter ook in Djahitz'
tijd het ontstaan van dieren uit plantaardige of levenlooze
stof voor absurd. Voor hem zelf is spontane generatie aan
geen twijfel onderhevig, onder dien verstande nl. dat ook daar
i) Bijv. fol. 204a. Alle slangen zijn oorspronkelijk waterdieren. Zij hebben zich
door de omstandigheden echter ook aan drooge streken leeren aanpassen en zoo
vindt men zoowel water- en zee- als berg- en zandslangen. Die ver van het
water leven worden dun, die in vochtige streken zijn grooter en zwaarder. De
dadelpalm is dezelfde als de cocos, maar heeft zich aangepast aan de streek, enz.
2) V, 19, 31, 61 vgl. VI, i5.
3) Men denkt hier onwillekeurig aan het bekende verbod van Pythagoras.
4) Fol. 162b vvlg.
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een mannelijk en vrouwelijk element medewerken. Hij bedoelt
dit in denzelfden zin als dien waarin de oude philosophen
spraken van de aarde als het ontvangende, van het water als
het vruchtbaar makend element, en komt daarbij terug op de
reeds besproken theorie der elementaire generatie. (z. boven).
De muis bijvoorbeeld ontstaat gewoonlijk door paring,
maar daarnaast komt een spontane generatie van muizen
voor in de rivierklei van het Qátul- kanaal bij Bagdad.
De bewoners dier streek hebben hem verzekerd dat
zij daar dikwijls de nog niet geheel afgewerkte muizen
hebben gezien en opgemerkt, hoe zij langzaam hun gedaante
voltooiden. i) De mensch voedt zich met spijzen en dranken
waarin geen dieren worden gevonden, toch ontstaan in zijn
lichaam allerlei soorten wormen. Ook in de doode lichamen
ontstaan wormen en in de sneeuw. 2) Het merg van de dadelpalm brengt een menigte insecten voort. 3) De kikvorsch plant
zich gewoonlijk voort door eieren, evenwel is hem • (Djahitz)
ook een spontane generatie van kikvorschen bekend door de
werking van het water op verschillende aardsoorten. In
Khorasan bijv. wordt het ijs (jakkh) 4) in groote bewaarplaatsen opgestapeld en streng van de lucht en de zon afgesloten. Wanneer echter in die afsluiting een opening ontstaat
ter groote van een ossesnuit, verandert al dat ijs in kikvorschen.
Dit feit wordt niet door een of twee personen medegedeeld,
maar men is het er daar algemeen over eens. Een tweede
bewijs is dat men op plaatsen die in geenerlei betrekking tot
water staan, waar geen rivier, put, vijver of iets dergelijks in
de nabijheid is, bijv. in drooge cisternen, in de eindelooze
zandvlakte, ja op de daken der moskeeën na aanhoudenden
regen kikvorschen in soorten aantreft. 5) In een gesloten pot
die met een of andere vloestof gevuld is, ontstaan motten
i) Fol. 286b.
2) Fol. 164b.
3) Fol. 256b cf. Ibn Khordadbeh (cd. de Goeje) p.
Persia p. 345 Strabo IX.
4) cf. Gloss. Ibn Fagih.
5) Fol. 302b.
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(fara^ sch) door inwerking van de lucht. i) Uit stagneerend
water, vooral als dit aan 't opdrogen is, komen beestjes
(da'âris) voort, deze vervellen en gaan over in muggen,
zooals de rups verandert in een kapel. 2)
7. Djahitz indeeling der dieren is de primitief Arabische.
Hij ziet zelf haar gebrekkigheid in, maar moet zich houden
aan het gewone spraakgebruik, d. w. z. hij ziet af van het
vormen van meer natuurlijke groepen, omdat hij daarvoor
geen namen heeft.
Hij onderscheidt vier hoofdgroepen, i o loopende, 2° vliegende,
3 0 zwemmende, 4 0 schuivende dieren. De laatste zijn slangen
en [op slangen gelijkende] wormen. De eerste groep vervalt
in vier afdeelingen : a de mensch, b de groote herbivoren
(baha^ I*iiiz) c de groote carnivoren (siba) en d de kleinere
dieren (hascliara^ l). Deze laatste afdeeling bevat behalve zoogdieren ook kruipende dieren en insecten. Kevers, muggen,
vliegen en de vliegende insecten in het algemeen, vormen
onder den naam hamadj een onderdeel der tweede groep.
»Zij zijn onder de vliegende wat de hascharat onder de
loopende dieren zijn." De groep der zwemmende dieren bevat
niet alleen visschen, maar alles wat in het water leeft
bijv. de dolfijn, de kikvorsch, het nijlpaard, de otter, de
schildpad.
Wat de zoogdieren aangaat, wijst Djahitz op de verwantschap van den hond met jakhals, vos en hyaena, daaruit
blijkende dat deze dieren samen bastaarden teelen. Aan de
huiskat verwant zijn luipaard, panter, tijger, leeuw. Het paard
is een soort ezel. Runderen, schapen, geiten en antilopen
zijn nauw verwant, zij hebben dezelfde hoeven en magen en
zijn allen herkauwers. 3) De runderen vervallen in twee afdeelingen, waarvan ééne de buffels (djawa^ mis) uitmaken. Zij
onderscheiden zich door hun bult, langere staarten en een
langeren draagtijd, terwijl de schapen en geiten zoolang
i) Fol. 164b.
2) Fol. 217a, 292a.
3) Fol. 93b.
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dragen als de vrouwen, niet sommigen van welke, met
name vrouwen der dingán's, (Persische landlieden) zij ook de
uitstekende schouderwervels en de afhangende huid «,o-habab)
onder de kin gemeen hebben. i)
De indeeling der vogels is zeer primitief in 10 vrije vogels
i.e. groote roofvogels ('i1,4q, ahrâr) 20 groote vogels die
niet aanvallend te werk gaan en geen kromme klauwen
hebben en geen »wapenen" (bob hczth) zooals de kleine aasgieren, kraaien en andere gemeene vogels, 30 kleine vogels

(khasclia^ sch).

2)

Van de visschen maakt Djahitz niet afzonderlijk gewag.
Dit vindt zijn aanleiding in het feit dat hem daarvoor geen
materiaal ten dienste stond en de berichten der zeelieden
niet te vertrouwen waren. 3) Van drie visschen, de oschtur,
djiraf en bereschtudj vermeldt hij dat zij tweemaal jaarlijks,
gedurende drie maanden, de rivier te Basra opzwemmen. De
eerste komt daarvoor zelfs van de kust van Zanzibar. Deze
soorten komen niet gelijktijdig maar de een na de andere.
Zij zijn ook niet beide malen even vet. 4)
In 't geheel komen in het Kitab al-Haiwán ongeveer 210
dieren voor. Het aantal namen is iets grooter, maar er zijn

i) Fol. 40ia.
2) Fol. 5b, 165a.
3) )Wij hebben aan de verschillende vischsoorten geen afzonderlijk hoofdstuk
gewijd, omdat wij over deze dieren geen verzen konden vinden die tot bewijs
en, om hun sierlijkheid, tot vermaak konden strekken. Wij beschikken daarbij
slechts over de verhalen der zeelieden, die het met de waarheid niet nauw nemen
en in een verhaal naar mate het wonderlijker is, des te meer behagen scheppen,
ook zijn hunne vertellingen langdradig. Ik kan overigens verwijzen naar Aristoteles, die in zijn boek uitvoerig over de visschen spreekt, hoewel hij toch ook
geen bewijzen aanvoert voor hetgeen hij beweert. Ik vroeg eens een matroos
wat men denken moet van Aristoteles' bewering dat de visschen nooit iets opslokten zonder er water bij in te nemen, en dat wel met hun grooten bek en
bekende vraatgierigheid. Hij wist daarop niets te antwoorden dan dit : )Zoo
iets kan alleen iemand weten die of zelf een visch was, of het van een visch
gehoord had of een der apostels, die nl. visschers waren en leerlingen van Christus.`
Dit was nu nog wel een zeeman van kennis en ervaring. Gaat nu eens na."
4) Fol. 15oa, 2oob, 364b. vgl. Glossarium Ibn Fag3h op den naam dezer visschen.
De plaats Ibn Fagih 296, 8 vvgg. is geheel aan Djahitz ontleend. [Reeds Moqaddasi
zeide p. 241 dat men Ibn Faqih's werk lezend, Djahitz denkt te lezen.]
2I
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daarbij die, hetzij eenzelfde dier, in verschillende stadiën i)
aanduiden of verschillende namen voor één dier. Daarentegen,
en dit geldt natuurlijk voor de insekten, mag men aannemen,
dat een naam dikwijls meerdere soorten dekt. Van de genoemde dieren behooren ongeveer 62 tot de zoogdieren, 32
tot de reptielen, 58 tot de vogels en 5o tot de insekten,
wormen, enz. Een uitvoeriger behandeling valt echter slechts
aan enkele dieren ten deel ; dit zijn (in de volgorde van het
boek) de hond, de haan, de duif, de vliegen en muggen, de
torren en kevers, de slangen, de struisvogel, het zwijn, de
musch, de kat en de rat, de luizen, de vlooien, de spin, de
bij, de teeken en mijten, de trapgans, de schapen en geiten,
de kikvorsch, de sprinkhaan, de vogel qata, de hagedissen,
de roofvogels, de haas, de kameel, de egel, de luipaard, de
scorpioen, de hyaena en de olifant.
V.
Het voorafgaande zijn slechts enkele grepen gedaan uit
den rijken inhoud van het dierenboek. Gaat men na dat het
Weener handschrift van dit boek 8o8 dicht beschreven groot
octavo zijden bevat, dan zal men begrijpen dat het aantal
belangrijke plaatsen volstrekt niet is uitgeput, maar dat nog
een rijke stof bewaard blijft voor den ethnograaf, zooloog en
historicus die haar naar behooren exploiteeren wil. Wat ik
gaf kan misschien reeds volstaan om een dunk te geven van
de eigenaardige opvattingen van dezen theoloog-literatorphilosoof uit de 9de eeuw. Dat deze een ietwat dillettantisch
charakter hebben, wil ik niet ontkennen, ook niet dat de
aangehaalde feiten dikwijls naïef zijn en wat al te lichtgeloovig
opgenomen. De verontschuldiging hiervoor is echter niet
moeilijk te vinden in het feit dat de natuurwetenschap zich
in Djahitz' tijd nog niet geheel kon afgescheiden hebben van
letterkunde en theologie, welke scheiding zich eerst in later
tijden zou voltooien. Ook zou men een voordeel van een
1)

Bijv. de sprinkhaan.
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boek als dit hierin kunnen zien, dat het ons in staat stelt de
vrije ontwikkeling van den geest bij een volk na te speuren,
dat men wel eens de slaafsche navolgers der Grieken heeft
genoemd. De overtuiging van de gelijke waarde voor het
wetenschappelijk onderzoek van al wat leeft, van alle natuurprodukten, was ook die van Aristoteles. Djahitz heeft zich die
zelfstandig verworven en drukt haar uit op zijn naieve wijze.
Men vindt in zijn boek noch het systematische, noch het exacte
van den grooten Griek, maar men vindt er denzelfden klaren
blik en dezelfde zucht tot onderzoek. Ook hiervoor is het
een bevestiging dat de Islam geen stoornis vermocht te
brengen in de neiging tot onafhankelijk denken, waar zich
deze sterk genoeg openbaarde. Uit alles blijkt dat deze
Arabische philosophen niet naar hem hun systeem, maar naar
hun systeem den Islam omzetten. Laat ik hier nog éénmaal
een plaats aanhalen uit het dierenboek. »De echte geleerde
is hij die de eigenschappen van theoloog, en natuurphilosoof
in zich vereenigt, en hij alleen treft het rechte die met de juiste
leer aangaande God, die van de werkingen der natuur in overeenstemming brengt. Beweert iemand dat het geloof niet mogelijk
is dan met ontkenning van de waarheden der natuur, dan
komt de schade van zijn zwakheid aan zijn denkbeelden over
Gods' eenheid ten kwade en zoo ook wie beweert dat natuurstudie alleen zonder een juist begrip van Gods eenheid mogelijk is, zoo iemand laadt al de schade van zijn zwakheid op
zijn natuurkundige redeneeringen en den godloochenaar maakt
het radeloos wanneer de groote eerbied dien gij hebt voor
de leer aangaande God, u niet voert tot het verachten van
de rechten der natuur. Want wie de werkingen dezer laatste
ontkende, zou haar zelve ontkennen en wanneer hare werkingen een aanduiding zijn van hetgeen daarachter ligt, dan
zoudt gij met ontkenning der aanwijzing het aangewezene
ontkennen. Van dit beginsel kan ik niets laten vallen, zoo
dikwijls ik voor eenig moeielijk vraagstuk sta." i)

i) Fol. 86b.
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Dit denkbeeld eener verzoening van theologie en natuurphilosophie, is niet zoo hopeloos als het een sceptischen
negentiende-eeuwer schijnen zou. Het kwam neer op de
vorming eener geheel eigene deistische philosophie, waarin
van den Islam nog slechts zooveel sporen over waren als
van het christendom bijv. bij Voltaire. Onwillekeurig worden
wij herinnerd aan het streven van de vorige eeuw. Ook toen
was het het hoogtij van het rationalisme en meende men
reeds tot zulk een afsluiting der natuurwetenschappen gekomen
te zijn, dat men haar resultaten kon samenvatten in één groot
encyclopedisch systeem. Is het niet merkwaardig dat ongeveer
100 jaar na Djahitz' optreden de encyclopedie der Arabieren
in het licht verscheen, waarin het natuurwetenschappelijk
deisme op alle gebieden is doorgevoerd. Ik bedoel de tractaten-cyclus der »trouwe Broeders" wier wetenschappelijk
bedrijf zooals Flügel aantoonde, in Basra zijn centrum vond. i)
Basra (Bassora) was ook het terrein van Djahitz' werkzaamheid en
een voor de hand liggende vraag is of wij in de denkbeelden der
trouwe Broeders niets uit Djahitz' werk terugvinden. Een
enkele blik in de door Dieterici bewerkte »Philosophie der
Araber", 2) die geheel uit de tractaten der Broeders ontleend is, doet deze vraag bevestigend beantwoorden. De
zoölogie en anthropologie der Broeders herinneren ons telkens
aan Djahitz' dierenboek. Daar vinden wij het denkbeeld
weder dat de mensch een microcosmus is (p. 70) dat men
alle eigenschappen der dieren in hem vereenigd aantreft
(p. 73). De groote beteekenis juist der allergeringste dieren,
wordt - er meer dan eens betoogd op een wijze die bijna
woordelijk met Djahitz overeenstemt. Ook dat bij een hooger
nuttigheids-principe, de betrekkelijke schadelijkheid van eenig
dier niet in aanmerking komt (p. 5 1,6o). Eindelijk treedt het
streven, de kloof tusschen mensch en . dier te overbruggen,
nog duidelijker op den voorgrond dan bij Djahitz. Bij dezen
bestond het onbewust. Hier wordt het met opzet betoogd,
i) Z.d. D. M. G. XIII, 24.
Zie deel II Mikrokosmus.
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in het welbekende sprookje van mensch en dier voor den
koning der djinn dat, volgens Dieterici, bestemd is aan te
toonen »dass von einer Kluft zwischen Mensch und Thier
nicht die Rede sei, vielmehr die Spitzen des Thierreiches bis
in das Menschenreich hinein und die ihres Ziels sich nicht
bewusste Menschheit in des Thierreich hinabreiche (p. 53)."
Er komen echter in dit sprookje over sommige dieren wonderverhalen voor die Djahitz nooit in zijn boek zou hebben
opgenomen, tenzij om die te weerleggen. Het persoonlijk en
van eigen ervaring sprekend element, dat Djahitz' boek zulk
een eigenaardige bekoring verleent, wordt bij de Broeders
gemist.
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TWEEDE HOOFDSTUK: HET PANTHEÏSME IN DE
ETHICA ONTVOUWD.

I.
De tegenstelling van naturalisme en pantheisme als
tusschen tweëerlei gezichtspunt (Atomisten en Eleaten);
psychologisch verklaard uit den logischen denk-aanleg;
de weg der verzoening beider in de Ethica niet gewezen.

Niet als Eenheid aanschouwt de „naturalist" de wereld der
verschijnselen ; noch (daar hem geen Eenheid ter harte gaat)
de verschijnselen der wereld als tot een Geheel vervat ; de
veelheid is hem niet bedoeld als verschijningsrijkdom van het
ééne. Zoo hij al iets éénigs in de veelheid ontdekt, zou het
wezen in 't éénig geacht oorzakelijk verband dat de toedracht
van het leven der enkeldingen beheerscht. Andersom is de
blik van den pantheïst ; deze neemt het begrip der eenheid
als het aanvangspunt der gedachten ; hoe hij deze eenheid in
verband brengt met het aanschijn der veelheid en hoe hij
de som der verschijnselen als een eenheid uitrekent, is zijn
zaak. Zoo hij slechts het Eéne bedoelt van den aanvang
zijner filosofie ten einde toe, dan is zijn pantheïsme gewaarborgd.
Naturalisme en pantheïsme sluiten elkaar niet uit. Spinoza
is zoowel pantheïst als naturalist en de zuivere gesteldheid
van het logisch denken komt gelijkelijk op beide uit. Deze
gesteldheid van het logisch denken ligt ten grondslag van
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het oude vraagstuk, tusschen Eleaten en Atomisten. Toen
Xenofanes de idee van liet hen kai Paan, het al-zijnde Eéne
opvatte, stichtte hij zonder het nog te weten de school der
ontkenning van het vele ; Parmenides die met strikte, logische
overweging het werk van zijn voorganger ontwikkelde, stelde
het Eéne als het zijnde voor, waar tegenover het vele als het
»niet-zijnde" verklaard werd niet te bestaan ; en Zeno met zijn
paradoxaal schijnende kritiek op de erkenning van de veelheid
in tijd en ruimte, bracht het vraagstuk over in het bereik der
direkte aanschouwing ; waarmêe hij aan het dilemma tusschen
veelheid en eenheid de scherpste aktualiteit gaf: de Eénheid
moest erkend worden te bestaan en het bestaan van het Vele
moest geloochend.
In tegenspraak en tegelijk met dit Eleatisme, handhaafde
het Atomisme (Demokritus) en de Heraclitische leer van het
worden, een uitsluitende erkenning van het vele, hetzij een
veelheid van atomen in de ruimte, hetzij een veelheid van
momenten in den tijd. De bestrijding der tegengestelde scholen
sloot een wederzijdsch vergelijk uit, omdat het „betrekkelijk"
recht der tegenpartij niet werd erkend, maar elk als aan eigen
zijde der logische gedachte staan bleef: de volle aanleg van
het logisch denken was noch aan den Eleatischen, noch aan
den Atomistischen kant, maar was in de tegenstelling die
tusschen beide scholen bestond.
Immers het logisch verstand werkt scheidingmakende. Dit
is reeds duidelijk in de grondwerkzaamheid der logische rede:
het oordeelsproces ; want daarin wordt een totale konceptie,
die tevoren in eenheid bestond (bijv. „vuurwarmte") gescheiden
in de tweeheid van onderwerp en gezegde („vuur is warm” 1 ).
De bizondere geaardheid van dit scheidingsproces kunnen
wij voorbijgaan, zoo men nu maar oplet dat de logische katei) Het oordeel: vuur is warm, is niet zoo ontstaan, dat men eerst het begrip
vuur, daarna het begrip warm heeft gewonnen en deze beide tot een oordeelsvolzin heeft samengekoppeld; maar de totale konceptie vuurwarmte (of hoe men
de eene konceptie van 't geen wij thans in tweëen zeggen, dan ook uitdrukken
wil) is eerder opgemerkt dan de afzonderlijke begrippen vuur en warm. En uit
ééne totale konceptie die voorafgaat is het tweeledig van den oordeelsvolzin na
een scheidingsoperatie gevolgd.
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gorieën, het karakter van hun oorsprong vertoonende, bestaan
moeten in een tweeledig en dat nimmer één der twee leden,
afzonderlijk genomen, den geheelen aanleg, van het logisch
denken vertegenwoordigt. Men ziet dit reeds bij een verbandskategorie als der oorzakelijkheid, welke niet in het ééne moment der oorzaak, doch in de twee momenten van oorzaak èn
gevolg bestaat ; zooveel te beslister blijkt het tweeledig karakter
bij de kategorie van eenheid-veelheid, waardoor niet een verband maar een tegenstelling van elementen wordt uitgedrukt.
Deze tegenstellingskategorie is een logische vorming, uit de
hoofdzakelijkste en aanvankelijkste kategorie, die van substantieakcidenties gegroeid; welke laatste als schepping bij uitnemendheid van den apriorisch-logischen aanleg zelf, alle logisch
denken beheerscht. Het logisch proces geschiedt volgens deze
denk-kategorie en bestaat in eene onderscheiding tusschen de
akcidenties (toestanden, eigenschappen, verschijnselen) en hun
grond : de substantie, van welke na voortgezet logisch proces,
als 'alle eigenschappen enz. er af gerekend zijn, niet anders
gezegd kan worden dan dat zij bestaat. Nu wordt de substantie volgens het logisch denken gedacht als tegelijk met
de akcidenties bestaande : het begrip der substantie kan evenmin van dat der akcidenties losgemaakt worden, als omgekeerd
het begrip der akcidenties van de substantie. Beide zijn
betrekkingsbegrippen, maar in hun betrekking zijn zij elkanders
tegengestelden. Hetzelfde geldt van de tegenstellings-kategorie:
eenheid-veelheid : in deze ligt de eenheid aan de zijde der
substantie, (van het zuiver Bene kan niets gezegd worden dan
dat het bestaat;) de veelheid ligt aan de zijde der akcidenties.
Evenmin nu als substantie en akcidentie, afzonderlijk van
elkaar logisch volledige begrippen zijn, evenmin eenheid en
veelheid ; zij zijn elkanders tegengestelden in onderling onlosmakelijke betrekking. Eleatisme en Atomisme, elk een
eigen lid der tegenstelling verwerpende om uit het denken
de innerlijke tegenspraak weg te krijgen, snijden het denken
af door het te verdeelen. Er is in de geschiedenis der
wijsbegeerte misschien geen scherper uitkomende en breeder
geteekende afbeelding van het logisch denken in zijn aard,
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dan deze tegenstelling der beide scholen in den aanvang
der filosofische spekulatie.
Deze uitwijding strekke tot toelichting van hoe tot naturalisme en pantheïsme in Spinoza's Ethica een gelijke noodzaak
drong. Het naturalisme is een opvatting van de wereld als
een veelheid van bestanddeelen en zoo in dit vele naar een
onderling verband gezocht wordt, dan toch niet om het
karakter van veelheid aan te tasten. Het pantheïsme is een
opvatting der wereld als eenheid, en zoo in dit ééne een
velerlei erkend wordt, dan is 't onder voorbehoud dat de
eenheid ongeschaad blijve. Het logisch denken kwam gelijkelijk op beide uit. De logische gedachte, eertijds in de
tegenstelling van twee wijsgeerige scholen geopenbaard, vindt
nu in één denker haar tweeledige uiting. Zie hier uit de
ontleding van den logischen aanleg de psychologische waarheid aan het licht gebracht, die in het dualisme van naturalistische en pantheïstische wereldleer der Ethica is vervat.
Toch hebben wij met deze aanwijzing van de psychologische noodzaak geen bevredigende verzoening tusschen
naturalisme en pantheïsme gesteld. Twee uitgangspunten van
redeneering kunnen niet in één omcirkeling vereenigd, en dus
twee beschouwingen, van verschillend uitgangspunt gewonnen,
niet verzoend, tenzij in de ontleding van het spekuleerend
subjekt de verhouding beider worde aangewezen. Een ontleding van het kenvermogen alleen zou de eenheid kunnen
voorbereiden die er thans ontbreekt ; en uit de ontleding van
het kenvermogen moest bewezen dat het naturalistisch plan
van denken daar ruimte liet, waar het pantheïstisch plan
werd aangeboden.
Inzonderheid het kauzale denken (deze drijfkracht van het
naturalisme) moet onderzocht, opdat de noodzaak der aanname
van een trans-kauzaal beginsel van wereldopvatting blijke.
Uit dit ontledend onderzoek moet de lacune openbaar worden
welke het naturalisme uit zichzelf als einde zijner wijsheid
voortbrengt. Want inderdaad kunnen wij zeggen dat het
naturalisme een lacune voortbrengt en dat het zuivere denken
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na zijn »naturalistische" werkzaamheid, door zuivere bewustwording de grens en het uiteinde dezer werkzaamheid ontdekt.
Kauzaliteit is een zienswijs van het subjekt, welke zienswijs
in zichzelf geen eisch van algemeene geldigheid meêbrengt,
maar integendeel haar geldigheid tot gezette grenzen beperkt.
En zoo nu deze lacune of dit uiteinde ruimte geeft voor een
trans-kauzale betrekking tusschen de waarneembare dingen en
een bovenzinnelijken grond (Eenheid, Substantie) dan is voor
het Pantheïsme nevens het naturalisme een plaats gevonden,
en is het naturalisme nevens het pantheïsme op zijn plaats
gelaten ; dan bestaat er een kennistheoretisch recht om in de
wereldbeschouwing beide in onderlinge betrekking te handhaven.
Op deze wijze zou de syntheze te vinden zijn die in Spinoza's
wereldleer ontbreekt. Zoo kwam door middelaarschap van
het Subjekt de Veelheid met de Eenheid verzoend te wezen, en
de Eenheid zich met de Veelheid te verdragen. Maar buiten
de bemiddeling van het subjekt om is de tegenstrijdigheid
tusschen naturalisme en pantheïsme openbaar ; daar het oorzakelijk verband de verschijnselen houdt in het platvlak der
empirische wereld en de oorzakelijk verbonden verschijnselen
evenzeer uit elkaar houdt als samenvoegt. De Eenheid wordt
door het oorzakelijk denken nimmer bereikt.
Spinoza, nog niet tot deze subjektiviteitsleer gekomen zocht
de verzoening van naturalisme en panteïsme buiten het subjekt
om in de identverklaring van naturalistisch oorzaak-verband
en pantheïstisch mathematische betrekking der dingen op de
Eenheid. Volgens de formule causa seu ratio. Maar deze
indentverklaring reikt niet verder dan de formule, en brengt
daarenboven een rarnpspoedige verwarring in het pantheïstisch
plan. De syntheze is hem niet gelukt.
In zooverre slechts staan Naturalisme en Pantheïsme der
Ethica hand aan hand, als ze beiden een wereld-opvatting
zijn uit het oogpunt der Objektiviteit ; beide objektiveerende
zienswijs tegenover de subjektiveerende der Ethische filozofie.
Pantheïsme en Naturalisme zijn de beide vormen van gewapenden tegenstand waartegen de Ethische filosofie haar
beter recht heeft te handhaven.
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II.
Het begrip der Wereld-Eénheid of der Substantie
bepaald als yin-zichzelf.zijnde" en causa sui; ten op.
zichte der wereld God genaamd; hare eenheid naar
binnen (ondeelbaarheid) en eenheid naar buiten (eenigheid) samenvervat in de eigenschap der Oneindigheid.

Tegenover het naturalisme der Ethica vinden wij de pantheïstische leer van liet Eéne als wezen der wereld. Zoo wij
deze leer pantheïstisch noemen, zij het onder bedenking, dat
denkbeelden van zeer verscheiden soort onder denzelfden naam
voorkomen ; zoowel het spontane sentiment der ziel die zich
in het leven der natuur verliest ; als de mythendichting,
waarbij de volksziel naar zijnen inhoud de natuur daarbuiten herschept ; als ook de mystieke verzinking en stadienmatige opklimming der ziel tot God ; ja, dat bijna voor alle
wereldbeschouwing, zoowel die waarin materalizeerende als
waarin spiritualizeerende invloeden overwegend zijn, eenig aanknoopingspunt met het pantheïsme is gezocht. Algemeen
kenmerk der pantheïstische tendenz is de opheffing van een
kapitale tegenstelling, als tusschen objekt en subjekt, ziel en
God, geest en natuur, God en wereld ; en zoo mogen wij
van pantheïsme in de Ethica spreken omdat er tusschen de
veelheid der wereld-verschijnselen en de éénheid van het Zijnde
de principiëele tegenstelling wordt opgeheven.
Het wezen der wereld dan is het Eéne ; en Spinoza noemt
het Eéne Substantia, welke benaming in zoover overeenstemt niet
de logische substantie-kategorie, dat ook daar de substantie in
tegenstelling met de veelheid der verschijnselen of akcidenties, en dus lichtelijk als eenheid, genomen wordt i). De
substantia is, volgens de gegeven definitie i) »datgene wat in
zichzelf is en door middel van zichzelf wordt begrepen
(quod in se est et per se concipitur) en tot welks begrip de
opvatting van eenig andere zaak niet noodig is ;" (cuius
conceptus non indiget conceptu alterius rei, a quo formari
.

i) Vergelijk de definitie van 't begrip substantia en van 't begrip modus (verschijnsel uit zeker oogpunt bezien) P. I, Def. III, V.
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debeat.) Deze definitie is niet anders dan formeel; een bepaalde inhoud wordt daarmee^ aan de substantie-idee niet
toegekend, doch voorbereid. Voorloopig bedoelt Spinoza niet
anders dan een begrip van het absoluut-Eéne te vestigen. De
definitie verhoedt in het begrip der eenheid alle aanknooping
met het andere dan het ééne zelf; zij is een verklaring aangaande de onvoorwaardelijke eenheid van het Eéne, dat niet
in iets anders is maar »in zichzelf" en niet door middel van
iets anders begrepen wordt maar »door zichzelf" : het Eéne
wordt slechts begrepen door de onmiddellijke en intuitieve bedenking van het ééne, niet door middel van eenig hulpbegrip, nóch door eenige tegenstelling : » de opvatting van eenig
andere zaak is tot het begrip van het Eéne niet noodig."
Zoo geïsoleerd en op zichzelf verwezen wordt het Eéne causa sui.
Dat is geenszins te zeggen : de substantie »veroorzaakt
zichzelf " of heeft zichzelf veroorzaakt of voortgebracht, zoodat
het causa sui zijnde in den tijd aan zichzelf zou voorafgaan i).
Dit »oorzaak zijnszelfs zijn" wil niet anders beduiden dan onveroorzaakt zijn en is een afwijzing van alles wat zich als maker,
veroorzaker of voortbrenger der substantie zou aanbieden. Immers de substantie is in-zichzelf en uit niets anders dan zichzelf
begrijpelijk en heeft dus geen oorzaak buiten zich. Causa sui
zijnde is zij geheellijk van alle dingen des tijds onderscheiden;
dus buiten den tijd, eeuwig. Eeuwig is een bestaan als niet door
duur of tijd kan worden uitgedrukt, begin noch einde heeft en
niets anders is dan het wezen eener zaak 2). Causa sui zijnde
is de substantie eeuwig, dat is : zij is volkomen en kompleet
met niets anders dan met haar eigen »wezen" (essentia).
Het causa. sui verwijst dus de substantie tot zichzelf, kenmerkt haar in zichzelf en vergunt haar in zichzelf te berusten.
i) Verg. Schopenhauers uitingen over het causa sui >ich meinerseits sehe in
causa sui nur eine contradictio in adjecto, ein Vorher was Nachher ist, ein freches
Machtwort, die unendliche Kausalkette ab zu schneiden, ja ein analogon zu jenem
Oesterreicher der als er die Agraffe auf seinem festgeschnallten Schacko zu befestigen nicht hoch genug hinaufreichen konnte auf den Stuhl stieg. Satz vom
zureichenden Grunde. §. 8. Het woord smeinerseits" drukt juist genoeg Scho.
penhauers vooringenomen kritiek uit.
2) P. I, Def. VIII; en Explic.
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Daarom is ook het ontologisch bewas voor het bestaan der substantie met het begrip van causa sui gegeven i) ; want dit bewijs,
in onderscheiding met het kosmologische, staaft het bestaan der
substantie op niet eenigen grond daarbuiten ; maar op grond
van de hoedanigheid der substantie zelve. En het »causa sui" is
het in zichzelf-zijnde in het bizonder opzicht van te bestaan;
het in zichzelf-zijnde beschouwd als bestaande, »datgene welks
begrip of hoedanigheid zijn bestaan insluit" 2). Dat het inzichzelf-zijnde bestaat is een intuitieve verzekerdheid des verstands,
en met deze erkenning des bestaans vangt de Ethica aan 3).
De substantia of het Eéne is causa sui ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van de wereld der vele verschijnselen heet zij
God. God is de substantie als bestaande in oneindige attributen 4), d. i. de substantie als zich naar buiten openbarend. Met
het Godsbegrip komen wij tot het hoofdprobleem van 't pantheïsme, nl. de bepaling van 't verband tusschen de zichtbare
veelheid der wereldverschijnselen en de eenheid van de substantie. Maar te voren voltooit Spinoza zijn bepaling van het Eéne.
Want het begrip van het Eéne, wil het met de wereld van
het vele in betrekking komen, moet nog anders dan als causa
sui beschreven, en wel zoodanig dat er plaats is voor de
veelheid om in het Eéne te worden opgenomen. Maar vooraf
moet de idee van het Eéne gewapend worden met de bijvoeging
der ondeelbaarheid en eenigheid : aan zijn intrinsieke eenheid
of ondeelbaarheid 5) beantwoordt een extrinsieke eenheid
of eenigheid 6). Want wat er ook waar moge blijken in
de veelheid der wereldverschijnselen: dat de substantie eenig
i) De bewijzen voor het werkelijk bestaan der substantie sluiten aan bij het begrip van causa sui. P. I, pr. 7, Dem. pr. ii Dem. Overige bewijzen voor Gods
bestaan onder pr. ii.
2) P. I, Def. I. Per causam sui intelligo id, cuius essentia involvit existentiam,
swe id cuius natura non potest concipi nisi existens.
3) De verklaring aangaande de substantie als causa sui zijnde in niet afhankelijk van
hare eenigheid ; immers : ook al bestonden er meer substanties dan ééne dan nog
zouden deze niet dezelfde attributen hebben (I. 5) ; wanneer zij in attributen verschilden, zouden ze niets met elkander gemeen hebben (2) ; wanneer ze niets met
elkander gemeen hadden konden ze elkaars oorzaak niet zijn (3). Verg. pr. 6, Coroll
4) 1 Def. VI.
5) pr. 52, 13 en cor.
6) Zoo er meer dan één substantie bestond zouden de verscheidene toch geen

33O

DE WERËLD-LE Ek IN SPINOZA'S ETHICA.

is en niets gelijkwaardigs naast zich duldt, staat voor den
pantheist te voren vast. Maar de Eenheid, eenig zijnde en
ondeelbaar, is in hare omvatting der veelheid oneindig.
De substantie God-zijnde, is oneindig ; ook hare eenigheid
ëxtrinsiek is oneindigheid en hare ondeelbaarheid intrinsiek is
oneindigheid. Oneindigheid, immers, beduidt dat men niets
werkelijks aan hetgeen zoo is ontzeggen kan, maar alle werkelij kheid moet aan hetgeen oneindig is worden toegekend : zoo
nu alle werkelijkheid aan de ééne substantie toekomt om hare
oneindigheid, is het onmogelijk nevens deze ééne nog een
andere substantie op te vatten, zoodát de oneindigheid de
eenigheid waarborgt i). Niet anders is het met de ondeelbaarheid ; de substantie is ondeelbaar omdat ze oneindig is;
want ware ze eindig dan zou ze aan de wetten van het eindige, dus ook aan de mogelijkheid van verdeeling onderhevig zijn : alleenlijk de oneindigheid sluit die ondeelbaarheid
buiten 2 ). De term oneindig omsluit derhalve geheel Spinoza's
Godsbegrip. Juist in haar opzicht van oneindigheid heet de
substantie God. God is het -absoluut oneindige wezen 3) ; de
term oneindig is het pantheïstisch parool.
In het begrip der oneindigheid is nu ook een materieele of
inhoudsbepaling van het begrip der substantie gegeven tegenover de formeele bepaling der derde definitie, welke slechts
een verhouding beduidt. Oneindigheid namelijk is volgens
Spinoza : Bestaan ; en de substantie of het Eene, oneindig
zijnde, is het Bestaan zelf.
Woordelijk uitgesproken vinden wij dit in de Ethica niet;
maar dat » het Bestaan" de inhoud der substantie is, is zoozeer
veronderstelling van Spinoza's Pantheïsme, dat hierin veeleer
-

attribuut gemeen hebben (pr. 5) en met verschillende attributen zouden ze niets
verder gemeen hebben (2) maar dan zouden wij in de ééne wereld levend, toch
niets met die andere substantie-wereld te maken hebben, noch iets ervan weten en
bleef zij buiten de mogelijkheid onzer veronderstelling. Zie ook pr. 8 Dem. pr. i4 cor. I.
i) P. I, pr. 13 substantia absolute infinita est indivisibilis. cf Schol.
2) Pr. 14, Dem.
3) Def. 6.
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het vanzelfsprekend gronddenkbeeld dan een verkregen rezultaat moet gezocht worden.
III.
De Idee der Oneindigheid, niet volgens Spinoza's
pantheïsme : het Oneindige als Syntheze. Volgens
Spinoza is het Oneindige de Onbepaaldheid. Oneindigheid is het Bestaan zelf (materieele bepaling der
substantie). De bedoelde zin dezer inhoudsbepaling
van het oneindige : de loochening van de waarden of
der kwaliteit: volmaaktheid is werkelijkheid: de waardeontkenning van het subjekt.

Oneindigheid (om van Spinoza's opvatting af te zien) beduidt zoowel de nooit geëindigde voortzetting der tijdsmomenten als de in nooit geëindigden tijd af te meten ruimte
(want ruimelijke oneindigheid is slechts denkbaar als annex
der tijdelijke). Nevens deze tweëerlei oneindigheid, ook eindeloosheid te noemen, is er een andere : een oneindigheid waarin
het denkbeeld van tijd is uitgesloten. Gelijk de eindeloosheid
empirische oneindigheid kan genoemd worden, zoo past voor
deze andere de naam van ideëele oneindigheid ; zij is gegrond
in het wezen des geestes als aktiviteit zijnde. De geestelijke
aktiviteit 1) vindt alleen een einde of grens in haar tegengestelde ; zij zelf is potentiëel oneindig voor zoover zij door
geen tegengestelde wordt uitgesloten ; de aktiviteit vereischt
wel een objekt of een zekeren weerstand waarop hare werking
geschiedt ; maar voorzoover dit objekt niet als tegengestelde
van het wezen des geestes, maar als indifferent moet gedacht
worden, beperkt zij de geestelijke aktiviteit niet, maar is
integendeel aanleiding tot hare werking. Alleenlijk de tegengestelde waarde beperkt de eerste waarde zooals het goede
beperkt wordt door het kwaad, en het schoone door het leelijke, en het verlangen door den haat en de waarheid beperkt
wordt door de leugen. Oneindigheid is de uitsluiting van
het tegengestelde en oneindig is datgene waarin de tegeni) Ook Fichte zoekt de Oneindigheid in de aktiviteit tegenover Spinoza, die
haar in de substantie stelt.
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stelling is opgeheven : de tegenstelling is opgeheven in de
Syntheze; het oneindige is de volkomen syntheze aller tegenstellingen. En daar de tijd de vorm van het verdeelde is
en juist de tegenstelling neogelijk maakt, is de Oneindigheid
der syntheze de eeuwige achtergrond van hetgeen in den
tijd onder den vorm van tegenstelling wordt ondervonden;
Oneindigheid is de eeuwige syntheze boven goed en kwaad,
schoon en leelijk, haat en verlangen, in de lijn van goed,
schoon en verlangen voortgedacht. Niet extenzief in eenige
betrekkingloosheid van het uitgebreide in ruimte en tijd,
maar intenzief in de werkelijkheid der Idee moet het oneindige gezocht ; in de richting der intenziteit ligt de syntheze.
Oneindigheid, hoezeer ook boven alle bepaaldheid verheven,
is derhalve niet definieerbaar als het onbepaalde, omdat het
onbepaalde apriorisch voorafgaat aan alle bepaling, maar het
Oneindige als syntheze aposteriorisch op het bepaalde volgt.
Oneindigheid, opgevat als het kortweg onbepaalde is het
vormeloos homogene dat vooralsnog voor alle bepaling onrijp
is; maar de Oneindigheid als syntheze opgevat staat boven
de bepaling en heeft de bepaaldheid overwonnen ; zij heeft
gelding voor degenen, die de geestelijke waarden kennen en
van uit hunne bewustheid der bepaalde waarden de idee der
transcendente Syntheze scheppen. Zij is eene erkenning des
gelooft, dat is der zedelijk godsdienstige bewustheid.
Maar in de Ethica, juist anders, geldt voor oneindig hetgeen betrekkingloos is in de extensiteit : het onbepaalde.
De grondgedachte van Spinoza's oneindigheidsbegrip is, dat
alle bepaling een vermindering van het Zijn insluit i), terwijl
de Oneindigheid de absolute erkenning is van het Zijn 2).
Wanneer het homogene aanvankelijke, chaotische en betrekkinglooze overgaat tot het heterogene afgemetene en konkrete
acht Spinoza dit een vermindering : het eindige, nu geboren,
is bepaald en dus ,,ex parte negatio" 3) een gedeeltelijke onti) Determinatio est negatio.
2) Infinitum (eet) absoluta affirmatio existentiae alicuius naturae P I pr. 8-schol
3) Id.
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kenning des Zijns. Het oneindige, daar het niet eenige ontkenning insluit i) heeft met het bepaalde niet van doen. In
de Syntheze, is de bepaaldheid doorworsteld en haar negatief
karakter overwonnen ; maar Spinoza's Oneindige is niet tot
de bepaling toegekomen en blijft in afoietinglooze onverscheidenheid beneden de wereld der konkrete bewustheid sluimeren.
Om derhalve het wezen der Oneindigheid volgens Spinoza
te kennen, klim niet tot hooger gezichtspunt, maar ga terug
tot dat gedaantelooze, dat niet in eenigen bestaansvorm, maar
in het bestaan-zelf gegeven is. Niet de Toekomst, die de voleindiging der vormenwereld en daarmêe hare vernieuwing tot
geestelijke werkelijkheid verwachten doet, maar het Verleden
in zijn verondersteld grootste eenvormigheid zou van Spinoza's
Oneindigheid het Tijdssymbool zijn. Aan de formeele begripsbepaling van de substantie (zie tevoren) kunnen wij op
grond van haar oneindig karakter (omnis substantia est necessario infinita 2) derhalve deze materieele of inhoudsbepaling
toevoegen : de substantie is het Bestaan-zelf
Vooreerst volgt deze verklaring uit het begrip der oneindigheid, maar tevens ligt zij in verscheidene uitspraken der
Ethica opgesloten. Immers er staat „het wezen Gods en zijn
bestaan is één en hetzelfde" 3) »datgene wat Gods wezen
uitmaakt, maakt ook zijn bestaan uit" 4) ; en wanneer elders
gezegd wordt dat Gods vermogen (potentia) niet anders is
dan zijn wezen zelf 5 ), wordt ook daar het wezen gelijk gesteld met het Bestaan, ditmaal niet in zijn neutraalsten vorm,
naaar opgevat als totale som zijner mogelijkheden. »Tot de
natuur der substantie behoort het bestaan" 6) wat wil het
anders zeggen dan dat Bestaan haar natuur is en dat in het
feit des Bestaans het wezen der substantie is uitgedrukt. De
eerstgenoemde uitspraak (pr. 20) is beslissend ten dezen; en
-

i) Quod autem absolute infinitum est, negationem nullam involvit P. I Def.VI Explic.
2) P. I pr. 8.
3) Dei essentia eiusque existentia unum et idem sunt P. I pr. 20.
4) Id. Dem.
5) T pr. 34.
6) Ad naturam substantiae pertinet existere P. I pr. 7.
22
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ook z66 gezien schijnt het ontologisch argument geen andere
verklaring te bevatten dan de identiteit van het wezen eener
zaak met haar bestaan, zoodat de bedoelde zaak in het bestaan haar wezen vindt en dus het wezen het bestaan insluit.
Nu blijkt ook dat de inhoudsbepaling van de Substantie
als »het Bestaan" geen andere is dan de formeele begripsbepaling als »'t geen in zich is en door middel van zichzelf
wordt begrepen". Deze definitie immers verklaart van de
substantie het absolute Bestaan, want wat anders is het „in
zichzelf zijn" dan een absoluut bestaan te hebben ? En ook
het praedikaat van causa sui aan de Substantie toegekend,
beteekent niet anders dan het absolute Bestaan aan haar
toegekend tegenover het andere dan de substantie zelve.
Zoo wordt het bloot formeele, inhoud-boze de inhoud der
substantie geacht ; de kwaliteit wordt omgezet in kwantiteit i) ;
zelfs de eeuwigheid beduidt geen ethische idee maar het bestaan zelf" 2) en evenmin heeft in dit verband de vrijheidsidee 3) een kwalitatieve waarde, doch zij drukt niet meer uit
dan een bestaan uit zichzelf, zonder dat in het »zelf" een
mysterie of hoogere syntheze erkend wordt.
Vandaar ook de gelijkbeduidendheid van perfectio en realitas 4), volmaaktheid en werkelijkheid ; niet in dien zin dat
de werkelijkheid van beteekenis verhoogd wordt door haar
te brengen in de volmaaktheid, maar de volmaaktheid wordt
gesteld in de werkelijkheid ; uit het ethische gebied der waarden
overgebracht naar het gebied van het geschieden en van het
zijn. De volmaaktheid der dingen is volgens Spinoza niet
een te verwerkelijken Idee of in hun wezen opgesloten Doel;
er is geen oneensheid tusschen de verschijning en het wezen,
zoodat de volmaking bestaan zou in de hervorming van
de verschijning náár het wezen ; maar de werkelijkheid moet
naar niet anders beoordeeld worden dan naar de »verschijning"
-

i) nl. de intensiviteit wordt niet medegerekend als richting waarin het leven
zijn volheid vinden zal, naarmate een zaak meer werkelijkheid bezit, naar die mate
heeft zij grooter getal van attributen" P. I pr. 9.
2) P. I Def. VIII Explic. 19 Dein.
3) Def. VII.
4) P. I pr. i i schol.
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of naar het natuurlijk vermogen der zaak i). Welke diepere
waarheid in deze denkbeelden opgesloten ligt zal ons later
duidelijk worden, maar zooals ze in Spinoza's éénheidsleer
bevat zijn, bedoelen ze het wezen der wereld en des levens
te verleggen in de Substantie, en de Substantie in het Bestaan,
dat is in de zuivere Objektiviteit.
Niet minder dan in het naturalisme der Ethica zal ook in
het pantheisme de objektiveerende wereldbeschouwing geheellijk de plaats der subjektiveerende levensbeschouwing
hebben ingenomen ; het uitgangsdenkbeeld aangaande de
Eenheid als louter Bestaan zijnde, stelt geen andere mogelijkheid open. Het Bestaan immers bevat noch eenige kwaliteit
noch waarde ; het vertoont zich niet voor wie de oogen in
de richting van Goedheid en Schoonheid wendt; het is geheel
neutraal en ligt buiten het gebied der waardeering, dus buiten
het subjekt en de subjektiviteit. Zoo het leven van persoon
en wereld in het Bestaan gegrond is, moet de mensch zich
losmaken van de orde des subjekts en zich overdenken in
de orde der objektiviteit. Hoe ook onderling verscheiden in
opvatting van de wereldtoedracht, kan toch om dit uitgangspunt der gedachte Spinoza's Pantheisme niet anders dan zijn
naruralisrne op waarde-ontkenning van het Subjekt dat is des
Geestes, dat is der ware Werkelijkheid, uitkomen.
I V.
De vraag naar het verband tusschen Veelheid en
oneindige Eénheid, God en wereld, in de pantheïstische stelsels een vraag naar de individuatie, bij Spinoza
een vraag naar beider gelijktijdige verhouding.

In deze ééne Substantie, d. i. in het Bestaan zijn de vele
verschijnselen der waarnemingswereld betrokken. Het Pantheïsme is behalve een Godsteer ook een wereldleer, en zijn
voornaamste leerpunt verklaart hoe de dingen zijn in God.
i) Rerum perfectio ex sola earum natura et potentia est aesti manda. P. I appendix.
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Zelfs is in het eerste deel der Ethica de wereldbeschouwing
niet ter wille van de Godsidee, maar de Godsbeschouwing
is er een wereldleer ; de natuur wordt niet vergoddelijkt
(akosmisme) maar God wordt natuur gemaakt. Immers de
idee der goddelijke immanentie z) stelt niet God voorop in
welken de wereld is, maar de wereld in welke God is.
Zoo men Spinoza's natuur-pantheïsme mystisch acht komt
dit vanwege een niet gegronde identifieering der Gods-idee
in het eerste met die in het vijfde deel. De mystiek der
Ethica is in het vijfde deel bevat. Daar is God, gelijk in
alle Godsdienst, voorwerp der waardeering; in het eerste Deel
is Hij het Bestaan, dat waardeloos is en buiten de mogelijkheid der waardeering komt. Ginds is God het einde onzer
geestelijke verlangens en komt de Godsidee in de lijn van
mensch tot God ; hier het Eéne dat, grond der wereld zijnde,
gedacht wordt in de lijn van God tot mensch.
Maar zoo het Eéne of God grond der wereld is, hoe komt
dan de wereld een veelheid te zijn ? Dit is de vraag naar de
individuatie, aan welker beantwoording meestentijds de pantheïst zijn grootste bemoeiing schenkt : hoe komen uit de
Eénheid de individuëele wezens voort? hoe komt de verandering, wisseling en beweging te zijn zoo er in ware werkelijkheid
niets is dan standvastigheid, eeuwigheid en rust? Dit blijvende
vraagstuk deed zich reeds den oud-Indischen wijsgeeren gevoelen ; zij vonden in de Illusie of de Begoocheling (Maya)
een principium individuationis, dat de beginloos en onbewogen
rustende Eénheid van het Absolute Brahma verleidde tot
de zelf ontlediging in de veelheid der wereld-verschijnselen.
Alle scheppings- en emanatieleer behoeft zoodanig beginsel,
dat verklaring geeft aan den overgang van eenheid tot veelheid, eeuwigheid tot tijd, God tot wereld ; doch moet het beginsel zelf onverklaard nevens de erkenning van het Eéne
aanvaarden.
Maar Spinoza's pantheïsme is niet emanatistisch ; de veelheid is volgens zijne leer, niet later dan de eenheid; de subi) P. I, pr. i8.
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stantie is niet eerst geweest, en daarna tot veelheid gewijzigd,
doch ze zijn gelijktijdig, beter : ze zijn buiten tijdsverhouding.
Spinoza lost het vraagstuk der individuatie niet op omdat hij
het niet stelt ; en hij stelt het niet omdat het buiten zijn pantheïsme staat. Hij behoeft niet aan te wijzen hoe de veelheid
uit de eenheid geworden is, want zij is niet uit de eenheid
geworden ; maar hoe de veelheid in de tegelijk bestaande
Eenheid bevat is. En op deze vraag heeft hij zijn eigen ongeëvenaard antwoord, dat de geniale greep van zijn pantheisme is : de veelheid is in de eenheid volgens inathemati-

sche verhouding.
Aanstonds over deze verhouding nader ; de vraag der individuatie is derhalve door Spinoza gewijzigd ; maar toch niet
geheel zoodanig gewijzigd, dat ze van de baan geschoven is.
Want met de gelijktijdig-verklaring van Eenheid en veelheid
is een vraag geschapen, die slechts met een individuatie-leer
ware beantwoord ; hoe komt bij 't gelijktijdig recht van veelheid en eenheid een grondiger beteekenis aan de eenheid toe
boven de veelheid, en aan God boven de wereld? Hoe komt
de veelheid in de Eenheid gegrond en niet omgekeerd, daar
toch de Eenheid in de veelheid is en immanent? waarom
bevat de Substantie meer werkelijkheid dan de verschijningswereld en is deze laatste slechts de som der wijzigingen Gods?
Maar zeker heeft Spinoza op zijn manier de verst reikende
greep gedaan in de oplossing van 't onoplosbare, al is het
ook dat zijn oplossing voor onze bewustheid geen aannemelijkheid heeft.
V.
De intuitieve blik ziet in dát er verband is tusschen
dénheid en veelheid ; de »intuitieve kennis of kennis
der derde soort" leert hoedanig dit verband is : zij is het
pantheïstisch „geloof"; de »kennis der tweede soort"
bepaalt in welke momenten van het eindige en het Oneindige de onderlinge verhouding beider te vinden is.

Dat er verband bestaat tusschen de verschijningswereld en
een bovenzinnelijken grond, veelheid en eenheid kan alleenlijk
door den intuitieven blik worden ontdekt, die de waargeno-
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mene dingen aanziet in hun moment der transcendente eenswezendheid met de Substantie. En zoodanige intuitieve blik
is ook het pantheïsme van Spinoza eigen. Immers drieërlei
kennis is volgens Spinoza mogelijk ; vooreerst de irnab inatio
of kenwijze van de dingen naar hun toevallig-empirische door
het zintuig ondervonden opvolging ; na deze „kennis der eerste
soort" de redelijke kennis die de dingen opvat volgens onderling noodzakelijken samenhang ; en na deze » kennis der tweede
soort" de »kennis der derde soort" scientia intuitiva, welke
de enkele dingen begrijpt in verband met de Substantie, d.i.
met God. Deze scientia intuitiva hoewel zelf niet intuitie zijnde
omdat zij deduktief dus middelijke kennis is, terwijl intuitie
onmiddellijk geschiedt is toch op intuitie berustende, uit
intuitie afgeleide en intuitie als haar voorwaarde vereischende
kennis.
De intuitieve blik ziet van de waargenomene dingen op naar
God, van het uiterlijk naar den inwendigen grond, van het
konkrete naar de daarin openbaar gekomene idee, en van de
veelheid naar het ééne ; gelijk ook het intuitieve verstand uit
de veelheid der gesprokene woorden den éénen zin verstaat.
De intuitieve schouwingswijze geschiedt onmiddellijk en laat
geen tijdsverloop tusschen de opvatting van de konkrete
dingen en den daarin aanwezigen zin of grond of substantie.
Zij is de inblik in het Beloofde Land, dat naderhand door
de overwinningen der rede moet ingenomen ; of als de blik
der hoop die den mensch nu den tijd der logische overweging doet uithouden.
Hoewel Spinoza over de intuitie niet uitweidt, is toch zijn
scientia intuitiva een bewijs dat hij haar heeft. Maar deze
intuitie dan, zelve niet redelijke kennis zijnde, wordt aanleiding
daartoe. Door intuitie wordt ' een betrekking tusschen de
waargenomen verschijnselen en God erkend, waarna door de
redekennis deze betrekking in haar hoedanigheid gekend moet
worden. En deze redekennis is tweëerlei ; zoowel kennis van
de tweede soort, die induktief opgaat van het konkrete naar
het algemeene, als kennis van de derde soort, die deduktief
uit het algemeene het bizondere afleidt.
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Welke is beider beteekenis voor den bouw van het pantheïsme der Ethica?
Aangaande de derde soorts- of intuitieve kennis leert de
Ethica dat zij van 't adaekwate begrip van een Gods-attribuut
tot de adaekwate kennis van der dingen wezen overgaat 1)
en dat zij de kennis Gods tot fondament heeft 2). Niet meer
gelijk de intuitie van de dingen tot God opziende ; maar tot
de kennisse des zijns van God reeds gestegen, daalt zij nu
uit de kennis Gods tot het kennen van de afzonderlijke 3)
dingen neder. Deze kennis nu is het die de hoedanigheid
der betrekking tusschen het Oneindige en het eindige verstaat.
Deze kenwijze derhalve is het pantheïstisch »geloof" ; niet
geloof als geloofsinhoud of stelsel van leerstellingen bedoeld,
fides quae creditur, maar als fides qua creditur. Geloof is
de innerlijke en eigen aanleg eener persoonlijkheid, voor zoover
deze aanleg zich vertoont in haar intellektueele bewustheid;
men zou zeggen : het temperament of de indiosynkrasie of
de eigenaardige konstruktie van het instrument des bewusten
levens eens persoons. En eenigszins breeder kan men ook
spreken van 't geloof eener wijsgeerige persoonlijkheid ; in
welk geloof niet het bepaald individueele hoofdkenmerk is,
daar het de psychologische voorwaarde is ter aanneming van
het voor vele personen berekende stelsel. Maar ook zoo bedoeld is het geloof een psychologische aanleg en voorwaarde
tot zoo en zoodanige wijsgeerige opvatting; een aan zekere
groep van personen eigene geaardheid hunner wijsgeerige
bewustheid, waardoor zij genatuurd zijn tot die synthetischen
of deduktieven blik en tot die opvatting van de dingen des
levens, die daarna in het stelsel aan verscheiden onderwerpen
wordt uitééngezet. Geloof is toegepaste of verbizonderde intuitie,
een wijze van de dingen te kennen, volgens het geleide van
i) P. II pr. 40 Schol. 2 P. V. pr. 25 Dem.
2) Cuius fondamentum est ipsa Dei cognitio P. V 20 Schol. verg. omnia per Deum
concipiuntur P. II 47 Schol.
3) Dat volgens deze kenwijze de dingen elk afzonderlijk en niet in hun kauzale
orde als in betrekking met het Oneindige worden aangezien, blijkt uit P. V 24 quo
magis res singulares intelligimus eo magis Deum intelligimus, verder P. II 45 P. V
25 Dem. P. II 8, 45 ook 40 Schol. 2.
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den intuitiven drang ; en in een wijsbegeerte is zij de subjektieve
natuur van het denken dat zoo- en zoodanig stelsel voortbrengt.
In hoogste instantie en volgens haar eigenlijkste inrichting
geeft het geloof te kennen welke de betrekking is tusschen
God en wereld ; en gelijk het theistisch geloof deze betrekking
kent als teleologisch, zoo kent haar het pantheïsme der Ethica
als een mathematische verhouding. Dit geheel bizondere
van Spinoza's pantheïsme, namelijk de zienswijze van de eindige
dingen als volgens mathematische verhouding in het Oneindige
begrepen is het spinozistisch geloof, fides qua creditur; en dit
is bedoeld met de kennis van de derde soort, welke bij de
opvatting der eindige zaken de kennis Gods tot grondslag heeft.
Vervolgens : welke beteekenis heeft de „kennis van de tweede
soort" voor den bouw van het pantheïsme der Ethica? Ook
met deze kenwijze blijven wij binnen de lijst van het pantheïsme ; de kennis-theorie door Spinoza in zijn leer der drie
kennis-soorten gegeven, is niet uit naturalistische overweging
gesproten daar zij niet dwingt tot de opvatting van een kauzaal verband i) maar geldt voor het pantheïsme inzonderheid;
en waartoe strekt dan deze rede-kennis die de dingen zelve
aanmerkt zonder verband met de godsidee?
Immers : om in de eindige dingen ten eereen en in de Oneindige substantie ter andere zijde de juiste momenten aan
te wijzen op welke de mathematische verhouding tusschen
Oneindigheid en eindigheid gelding heeft ; want niet zoo maar
is het eindige mathematisch in het Oneindige bevat, maar er
is in de eindige afzonderlijke dingen een punt, waarin zij voor
de verhouding net de Oneindib beid openstaan ; en evenzoo:
de substantie is niet zoo-maar en qua talis in betrekking met
de eindige verschijnselen ; maar zij is dat in zeker opzicht.
Welk is in de eindige dingen het opzicht der oneindigheid,
en welk is in het Oneindige het opzicht van kontakt met de
i) Ook de opvatting van een algemeen kauzaal verband der verschijnselen geschiedt door een kennis naar de orde des verstands, volgens P. II i8 Schol. Maar
bij deze verklaring wordt naar de besproken kennis-theorie niet verwezen en
veelvuldige verwarring van naturalisme en pantheïsme in de Ethica, oorzakelijkheid
en redeverband, maakt ons voorzichtig ten opzichte van sommige uitspraken.
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eindige wereld? De tweede soorts-kennis heeft te bepalen
welke de momenten der verhouding van 't eindige en 't Oneindige zijn, terwijl de derde soorts-kennis het hoe? der verhouding van Oneindig en eindig verstaat.
VI.
I-Iet algemeene door de tweede-soorts-kennis ontdekt
in de eindige dingen als het opzicht hunner verhouding tot de oneindige Eénheid : het algemeene te
vinden in Uitgebreidheid en Denking (oneindige modi).

De rationeele of tweede soorts-kennis vindt voor de eindige
dingen het bedoelde moment door al het willekeurige en toevallige te verwijderen en ze te begrijpen in hun wezenpk
karakter i) ; deze kennis ziet de »essentie" der dingen in,
dit is zooals de dingen in zichzelf zijn, namelijk hun innerlijke of logische noodzaak, welke in der dingen definitie is
bevat 2). Dit essentiëele nu, voor de betrekking van de eindige dingen niet het Oneindige zoo zeer van waarde, is te
vinden in het Alg emeene 3).
Er is een algemeenheid in elk ding en evenzeer in het
geheel als in het gedeelde voorhanden 4) en derhalve van
niets toevalligs of willekeurigs afhankelijk, en welke door
verdeeling of toevoeging van kenmerken aan de dingen niet
verandert : op dit algemeene acht te geven doet het ware
wezen der afzonderlijke individueële dingen verstaan.
De erkenning van het algemeene als wezen van het bizondere
door de »kennis van tweede soort" deze ontlediging van
dat geestelijke leven, dat uit het centrum der individuëele
persoonlijkheid welt, is voor het goed recht van Spinoza's
i) P. II, 44. De natura rationis non est res ut contingentes, sed ut necessarias
contemplari.
2) P. 1, 33 Schol i, waar gesproken wordt van eene noodzaak vanwege de essentia et definitio" van het ding. P. II 44. Dem. de rede ziet de dingen noodzakelijk
gelijk ze in zichzelf zijn.
3) P. II, 40 Schol 2, de kennis der tweede soort merkt de notiones communes
der dingen aan.
4) P. II, 37•
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Pantheïsme een onmisbare voorwaarde ; de univerzeele betrekking 'aller dingen op één oneindigen grond of substantie
zou vervallen, zoo in het bizondere een individuëel subjekt
werd aangenomen waarop de verschijnselen konden betrokken
worden ; juist doordat aan het Algemeene grooter werkelijkheid wordt toegekend dan aan het Mysterie van het individuëele subjekt wordt voor de leer der substantie plaats verkregen.
Maar waar ligt nu het Algemeene te vinden ? Immers datgene dat wij als het waarlijk Algemeene erkennen, zal in de
eindige dingen het punt zijn waarin ze voor het kontakt met
de Oneindige substantie openstaan.
Spinoza waarschuwt wel, dat men het Algemeene niet
zoeke waar het slechts te vinden is door de redelooze imaginatie, en aldus, door een verkeerd opgevat Algemeene misleid, in een richting ga, die op de Substantie niet uitloopt.
Zoodanige onjuiste algemeenheden zijn de afgetrokken begrippen (termini transcendentales) »iets" »ding" enz. en de
algemeene soortbegrippen (notiones universales) »de mensch"
»het paard" i). Deze begrippen zijn niet meer dan een vermindering van het getal der voorstellings-bestanddeelen door
dat men in vele voorstellingen het overeenkomstige op zichzelf zet en het overige vallen laat. Maar deze overeenkomstigheid
is niet meer dan schijn en heeft geen grond in redelijk denken,
daar elkeen toch met eigen inhoud zulk soortbegrip vult.
Bij onderzoek van de verschijnselen blijken echter twee
werkelijkheden, die wel voor de rede stand houden, en een van
welke in ieder afzonderlijk ding te vinden is : Uitgebreidheid
(stof) en Denking (geest). Deze beide zijn de ware algemeenheden en uit oogpunt van deze beide gezien kan de geheele
verschijningswereld in twee groepen : verschijnselen van uitgebreidheid en verschijnselen van denking verdeeld worden.
De kennis aller lichamelijke verschijnselen sluit het begrip der
stoffelijke uitgebreidheid in, gelijk de kennis aller geestelijke
verschijnselen het begrip der denking of van het geestesbestaan ; uit onze redelijke opvatting niet te verwijderen is de
1)

P. II, 40 Schol

1.
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erkenning dezer twee, en daarom zijn zij met wijsgeerig recht
als reëele algemeenheden of als algemeene realiteiten te erkennen i).
Uitgebreidheid en denking zijn de Algemeenheid (door de
kennis van tweede soort ontdekt) waarin de verschijnselwereld
haar essentiëele wezen heeft en voor het Oneindige openstaat.
De verschijnselen, uit oogpunt van dit algemeene beschouwd,
zijn nu de zijnswijzen (modi) van uitgebreidheid en denking;
zij zijn de vormen van het Algemeene ; terwijl Uitgebreidheid
en Denking, behalve het wezen der modi, tevens de totale
som of het inbegrip harer modi zijn ; in dien verstande dat
de totaliteit iets anders is dan een optelsom, maar een onderlinge samenhang en eenheid, welke standvastig blijft en zichzelf gelijk bij alle wisseling der onderdeelen. Als som aller
modi heeten uitgebreidheid en denking »oneindige modi" 2).
VII.
De Substantie heeft in hare attributen het opzicht
harer verhouding tot de eindige wereld.

Het besprokene betreft de aanwijzing van het moment, waarin
de verschijnsel-wereld zich voor kontakt met de Oneindigheid
aanbiedt. Ook de oneindige Substantie is in bepaalde opzichten voor betrekking met de eindige dingen vatbaar. Uitgebreidheid en denking zijn, nevens wat ze voor de verschijnselwereld zijn, ook attributen der substantie, kenmerken die het
wezen van het Oneindige uitmaken. Om deze twee aangezichten eensdeels naar de verschijnselen toe, anderdeels naar de
Substantie gekeerd, zijn ze de ware middelaars tusschen beide.
1) P. II 13 Lemma 2, Dem. In his enim omnia corpora conveniunt, quod unies
eiusdemque attributi conceptum involvunt. Met het »commune" is de kauzale
natuurwet niet bedoeld ; verg. P. II, 44 coroll. 2. Dein. communia... quae ahsque
ulla temporis relatione debent concipi. Dit is niet het in den tijd bestaande oorzakelijk verband. Men ziet dat de term commune niet uit Spinoza's naturalisme
genomen is.
2) Ten minste als dit de juiste bedoeling van Spinoza is, die op dit kapitale punt
slechts weifelende uitspraken doet. Verg. Kuno Fisscher's opvatting van de oneindige modi. Gesch. der n. Philos. München 'So aster Band 2tes Th. s. 381
Eth. P. I, pr. 21-23.

344

DE WERELD LEERIN SPINOZA'S ETHICA.

De dichtstnabije betrekking tusschen Oneindigheid en
eindigheid ligt derhalve niet tusschen substantie als zoodanig
en modi, maar tusschen de attributen der substantie en de
modi ; en zoo het pantheïsme de vraag geeft hoe de eindigheid in het Oneindige bevat is, kan deze vraag gemakkelijkst
geformuleerd worden met de verhouding tusschen modi en
attributen.
De attributen zijn oneindig in hun soort i) elk hunner drukt
eeuwig en oneindig wezen uit 2) ; hun oneindigheid is wel
niet naar alle zijden, want dan zou geen hunner plaats voor een
ander laten ; maar in eigen soort oneindig ; op het gebied der
uitgebreidheid zijn een oneindig aantal vormen mogelijk, op
het gebied der denking een oneindig aantal ideëen ; deze oneindige mogelijkheden 3) representeeren het oneindige wezen
Gods óf naar de zijde van het denken óf naar die der stofelijke uitgebreidheid óf naar de zijde van eenig ons onbekend
attribuut. Zoo zijn dan waarlijk de attributen gezamenlijk het
wezen Gods, de substantie zelve : » onder God versta ik een absoluut oneindig wezen, dat is de substantie bestaande in oneindige attributen, waarvan elk het eeuwig en oneindig wezen
uitdrukt" 4).
Wij kunnen de vragen buiten bespreking laten, die zich
voordoen over de verhouding van liet ééne oneindige en de
vele attributen; hoe een veelheid van attributen denkbaar is
als in de substantie vereenigd, terwijl voor ons verstand de
substantie slechts in twee attributen blijkt : waar alle vereenigd
zijn, moesten alle blijken. Spinoza heeft de oneindigheids-idee
extenzief willen uitdrukken door een oneindige veelheid naar
alle zijden. Voor ons is slechts van belang de vraag hoe
de modi zijn in het oneindige; d. i. dus hoe zij zijn in de
attributen der substantie 5).
i) P. I Def. VI Explic. infinitum in suo genere.
2) P. I pr. II, 19.
3) Potentia cogitandi, potentia agendi. P. II pr. 7. cor.
4) P. I Def. VI.
5) Dat het probleem der verhouding tusschen God en wereld bij Spinoza gesteld wordt als tusschen attributen en modi, zegt ook Kuno Fisscher, o.c. s. 391.
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V111.
De mathematische verhouding tusschen de eindige
wereld en het Oneindige; het mathematisch determinisme en de verwerping der teleologie.

De kennis der derde soort welke is de geloofsbewustheid van dit pantheïsme verstaat dat de verhouding van
de eindige dingen tot het Oneindige een mathematische verhouding is ; de eindige verschijnselen der wereld zijn volgens
mathematische verhouding in het Oneindige bevat.
De mathematische verhouding is die welke met het mathematisch denken begrepen wordt : na den schok aan de scholastische wijsbegeerte der middeleeuwen toegebracht, had
Cartesius de mathematische methode van denken aangewend
ter opbouwing van een nieuw systeem der kennis, begeerig
om in de metafyzika een gelijke zekerheid te verkrijgen als
aan de konklusien der mathesis eigen is. Volgens deze methode
worden uit hetgeen onmiddellijk en vanzelf evident is, door
logische dedukties de waarheden der kennis afgeleid. Deze
nieuwe behandeling der metafyzische problemen opende voor
Spinoza een nieuwe wijze van wereldbeschouwing daar hij de
mathematische methode projekteerde in de objektieve toedracht der wereld, en dusdoende den mathematischen samenhang van praemisse en gevolg als werkelijk verband der
objektieve wereld voorstelde i). Wij hebben hier het eigene
van Spinoza's pantheïsme, en waarin hij verschilt van alle
individuatie-leer die de enkeldingen uit het Oneindige afleidt.
Zoo eenmaal de verhouding tusschen de Oneindige ruimte en
de bepaalde geometrische vormen aangenomen en bekend
geacht wordt, is daarmede vanzelf de vraag naar de verhouding van de eindige dingen en het Oneindige beantwoord.
Wel moet te dezen opzichte bedacht worden, dat de mathei) Die mathematische Methode setzte sick ihm in eine metafyzische Weltauffassung um. W. Windelband, Priiludien, Freiburg '84, S. io2 vvg. Dat nochtans
bij deze mathematisch•pantheïstische wereldopvatting van Spinoza eenige verwarring tusschen mathematische en logische gevolgtrekking niet is uitgesloten, daar over zie J. P. N. Land. Ter gedachtenis van Spinoza. Leiden '77, p, 59, noot 28).
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matische verhouding tusschen de konkrete gestalten en de
oneindige ruimte hetzelfde raadsel bevat als de metafyzische
tusschen eindige dingen en het Oneindige ; en dat het antwoord op de vraag dus eigenlijk weer dezelfde vraag insluit,
zoodat wij in waarheid niet verder gekomen zijn.
Maar er is dit gewonnen, dat het probleem anders gesteld
is, tot zijn abstraktsten vorm teruggebracht en (wat Spinoza
niet kon bedoelen) overgebracht van de metafyzika in de leer
van het denken : de mathesis kennende als denk-methode
weten wij dat de verhouding tusschen eindig en oneindig
eveneens een denk-verhouding is en dat het probleem dus
niet wortelt in een werkelijkheid waarover gedacht wordt en
die buiten het denken bestaan zou, maar wortelt in het denken zelf, gelijk ons ook voor het Eleatisch vraagstuk bleek.
Van de objektiviteit in de subjektiviteit overgebracht komt
het vraagstuk naar de verhouding van eindige dingen en het
Oneindige in zijn ware natuur te zien en wij ontdekken hier
denzelfden aanleg des denkens, die evenzeer scheiding maakt
tusschen de uit een totale konceptie afgescheiden grootheden,
alsook deze in onderlinge betrekking vasthoudt.
Maar daar Spinoza met zijn tijd de mathesis mocht aanvaarden als hoogsten graad der zekerheid en der evidentie,
was de identverklaring van het wereldverband met de logischmathematische verhouding voor hem de volkomene oplossing
van het moeilijk probleem, hoe de eindige dingen op het
Oneindige zijn betrokken.
Nu dan, aangenomen zijnde, dat in het oneindige de veelheid der wereldverschijnselen bevat zijn, als geometrische
figuren in de oneindige ruimte zien wij deze met logischmathematische noodzaak in de banden der afhankelijkheid
geslagen : de geheele wereld- en levenstoedracht, gelijk zij is,
volgt uit de attributen der Substantie gelijk uit het wezen
van den driehoek volgt, dat zijne drie hoeken te zamen als
twee rechte zijn. Dit is een ander determinisme dan het
naturalistische.
Het naturalistisch determinisme bestaat in een absolute toe-

DE WERELD-LEER IN SPINOZA'S ETHICA. 347
passelijkheid van de uitwendig-oorzakelijke betrekking : maar
het pantheïstisch determinisme bestaat in de absolute geldigheid toegekend aan de mathematische verhouding. Bij dit is
het wereld-geheel niet als een werkende machine, die gevolgen
voortbrengt uit haar mechanisme ; maar als een bewegeloos
geheel van in elkaar sluitende dedukties. Met een mathematisch »derhalve" ligt het geheel van leven en wereld onveranderlijk bevat binnen de ijzeren wanden van de praemisse
welke is: de natuur der Oneindige Substantie i).
Ook de erkenning van doel in de wereldtoedracht, de teleo-

logie, is bij dit inzicht uitgesloten. De naturalistische verwerping der doelleer komt vanwege de idee-loosheid aan de
kauzale wereldtoedracht toegeschreven ; de pantheïstische verwerping niet alzoo, want in de logische verhouding is alles
idee-matig en gevormd naar de verhouding der gedachte;
hierbij is zelfs van de stoffelijkheid niet meer dan de figuurlijkheid of de vorm, welke niet is stof-zelve, overgebleven;
zooals de geometrische figuur stofloos is, immaterieel. De
geometrische verhouding heeft een andere eigenschap, die het
doel uitsluit : in haar is geen tod; geen tijdsonderscheid tusschen de twee in verhouding betrokken leden ; te gelijk niet
de natuur van den driehoek vormen zijne hoeken i 8o graden;
en zoodra de praemisse ophield was ook de konklusie uit;
het na en voor ontbreekt. Er bestaat slechts een onveranderlijke en gelijktijdige verhouding tusschen grootheden van
ruimte of getal.
En het Doel is zonder tijdsonderscheid onbestaanbaar ; want
het is niet hetgeen verwerkelijkt is, maar hetgeen verwerkelijkt moet worden : het Doel bevat twee momenten des tijds:
de toekomst zijner verwerkelijking en het heden van zijn
ideëelen staat. Wanneer wij het organisme een doelmatige
inrichting noemen, meenen wij dat een idezele voorteekening
i) Het tweeërlei determinisme : P. I, 38, Schol I, een zaak wordt noodzakelijk
geacht df uit oogpunt van haar wezen, óf uit oogpunt der veroorzaking (ratione
suae essentiae, vel ratione causae; essentie = de verhouding van het ding tot
het attribuut, want dit is zijn wezenlijke inhoud, (verg. Kuno Fisscher, o.a S. 366).

348

DE WERELD-LEER IN SPINOZA'S ETHICA.

van zijn eenheidsvorm voorafgaat aan de verwerkelijking
dier idee, zoodat de verschillende krachten der onderdeelen dien eenheidsvorm te gemoet werken en een hoogtepunt van ontwikkeling bestreven, dat in den tijd later is
dan de voorafgaande ideëele voorteekening, of immanent
doel. Maar bestond er geen vroeger of later, geen tijdsonderscheid dan zou zulk doel niet zijn. In het ethische leven
is evenzoo de te bereiken staat der Volmaking een eindpunt
in den Tijd waar de tijd ophoudt; en het doel dat dien eindtoestand ideëel voorteekent is heden. Ware er geen tij dsonderscheid dan verviel de verwerkelijking van hetgeen nog niet
is, en er bleef niets over dan het aktueele heden, geen voorteekening, slechts teekening ; waarmede geen Doel bestaat.
De mathematische verhouding als wereld-toedracht geprezen
verbreekt de teleologie. De platonische leer der oerbeelden
in welker volmaakte vormen de empirische gedaanten der
aardsche wereld hun ideaal vinden, is volgens Spinoza een
misverstaan der wereldorde ; Gods volmaaktheid zou miskend
worden zoo men de bestaande wereld in strijd achtte met de
volmaaktheid ; slechts uit armoede zou zijn handelend scheppen
een doel zoeken buiten zichzelf; daar in werkelijkheid de volmaaktheid nergens anders ligt dan in de noodzaak der dingen
zelve i). Deterministisch en ateleologisch: zoo is evenzeer
Spinoza's pantheïsme als zijn naturalisme.
Ix
De logisch mathemathische verhouding (hart van
Spinoza's pantheïsme) en het oorzakelijk verband (hart
van het naturalisme) ident-verklaard in de formule
»ratio seu causa". Verwarring hieruit volgende; en de
onzuiverheid van het „quatenus".

Er is dus overeenstemming in de uitkomst van naturalistische en pantheïstische zienswijs : tegenover de ethische filozofie
volgens welke de individueele geest zijn vrijheid vindt in
de gebondenheid aan eigen beginsel, beteekenen beide de
1)

P. I appendix.
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leer der onvrijheid des geestes als gebonden in de wetten van
de wereld die buiten is. Tegenover de wijsbegeerte die een
maatstaf der waarheid ontleent aan de eigen innerlijke bewustheid van het menschelijke wezen, wijzen beide elke andere
maatstaf tot beoordeeling van waarheid af, die zij niet ontleend achten aan het objektieve samenstel der dingen. Tegenover den geest zijn beide eensgezind.
Maar naast elkaar gezien zijn zij zoover onderscheiden, dat
elk één der twee tegengestelde mogelijkheden van de obj ektiveerende denkwijs uitmaakt. Nadat wij de verhouding der
beide voldoende bespraken, zien wij thans Spinoza een vereeniging beider ondernemen door de ideníverklaring van

het kau, aal-verlood niet de log isclz-mathemalische verhouding .
-

Zoo er mogelijkheid bestond om de tegenstelling tusschen
beide zienswijzen te niet te maken, dan moest het op dit punt;
het oorzaak-begrip is evenzeer het hart van het naturalisme
als van Spinoza's pantheïsme de mathematische verhouding
het hart is: en zoo deze beide harten één en hetzelfde bleken
te zijn, ware het pleit gewonnen. De formule waarin Spinoza
deze identiteit voorstelt, is causa seu ratio oorzaak gelijk
rede-verband i).
Deze tot-éénmaking van 't geen verscheiden is en verscheiden zal blijven, is allerminst een listige handgreep om
den schijn van overeenstemming te verwerven voor twee uitéénloopende gedachtelijnen ; het past geenszins gelijk Schopenhauer, die uit voorliefde bij anderen kwade bedoeling veronderstelde, over deze ident-verklaring verontwaardigd te
zijn 2). Bij Aristoteles en Cartesius 3) vond Spinoza de begrippen causa en ratio, reëele bestaansvoorwaarde en ideëele
denkvoorwaarde dooréén gebruikt, en ook Liebniz' principium
rationis sufficientis toont dat men in dien tijd van beider verscheiden aard geen helder doorzicht had. Maar veeleer is
het gebruik der formule »causa seu ratio" de gewenschte aanwending van een indertijd algemeen geldend inzicht, en in 't welk
i) P. I pr. i z aliter.
2) Der Satz vom zureichenden Grunde II § 8.
3) J. P. N. Land ter gedachtenis van Spinoza. Leiden '77 hl. 23.
.
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Spinoza recht vond om zijn naturalisme en pantheïsme voor
wezenlijk ident te houden. Dat Spinoza beide wel onderscheiden
wist, al bezigt hij de namen naturalisme en pantheisme niet en
zag ze niet als diverse lijnen van wereldverband uitgeteekend, blijkt duidelijk uit de erkenning van tweërlei noodzaak,
welke de dingen bepaalt ; dat hij, dit onderscheid kennend,
gewenscht achtte de grondzakelijke identiteit beider aan te
nemen, is niet anders dan waarschijnlijk : de formule causa
seu ratio moest hem in dezen als passend voorkomen.
Welke gevolgen deze formule voor de opvatting van 't ratiozoowel als voor 't causa-verband insluit zullen wij kort uitéénzetten.
Voor de mathematische verhouding tusschen 't eindige en
't oneindige gevolgt het grootste nadeel ; immers hoezeer moet
haar zuiverheid schade lijden bij de verwisseling met oorzakelijk verband. Hierdoor ontstaat dan ook een verwardheid
en ongestadigheid in de wereld-leer der Ethica, in welke de
zuivere gedachtelijnen met moeite zijn vast te houden. Nu
wordt God of de Substantie kortweg en zonder naderen uitleg
oorzaak genaamd van de verschijnselen der wereld i), de
oorzaak wordt oneindig gemaakt, terwijl elders uitdrukkelijk
staat geschreven : elk enkèlding of eindige zaak kan niet
bestaan of werken, tenzij daartoe gedetermineerd door een
andere oorzaak, die eveneens eindig is en op haar beurt gedetermineerd is tot bestaan en werken door een andere zaak
die eveneens eindig is en zoo in 't oneindige 2).
Derhalve : terwijl elk eindig verschijnsel een eindige oorzaak
hebben moet, wordt het veroorzaakt geacht door den oneini) God is werkende oorzaak aller dingen (P. I, i6 coroll i ; P. II 5, 6) aanvangs
oorzaak (coroll III) vrije oorzaak (17 en coroll I, Ii) immanente oorzaak (pr. 18).
God is oorzaak zoowel van 't ontstaan als van 't voortbestaan der dingen (24
coroll.) Zoowel van 't bestaan als van het wezen der dingen (pr. 25) eenige oorzaak
der werkingen (pr. 26) onweerstaanbare oorzaak der werkingen (pr. 27).
Het is dezelfde fout als te zeggen : de wet der aantrekking veroorzaakt den
bepaalden val van dit voorwerp, terwijl men de oorzaak in een som van bepaalde
toestanden zoekt. De wet is logisch abstractum van de bepaalde gevallen.
2) P. I, 28.
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digen God ; bovendien : terwijl geleerd wordt dat uit 't Oneindige
slechts het oneindige volgt i) heet de oneindige God oorzaak
der eindige dingen ; en terwijl zonder onderlinge gemeenschap
en overeenkomst der dingen geen oorzakelijk verband kan
bestaan 2) wordt God oorzaak geacht van de eindige dingen van
welke hij hemelsbreed verschilt of die met zijne eigen schappen
slechts in naam overeenkomen, zooals bijv. ons verstand en
onze wil slechts in naam met Gods verstand en wil overeenkomen, maar in werkelijkheid niet meer dan er overeenkomst
bestaat tusschen het sterrebeeld Hond en het blaffende dier 3).
Spinoza heeft niet bepaald gewild deze »oneindige veroorzaking" tegenover de eindige redden door den keten der
oorzakelijkheid in het oneindige te doen aanvangen, wat ook
slechts een verplaatsing der moeilijkheid zou geweest zijn 4),
maar hij heeft een andere poging gedaan, nl. de invoering
van het quatenus, dat zeker weinig bijdraagt om de verwarring te effenen : » àl wat eindig is en een bepaald bestaan
heeft kan niet het uitvloeisel zijn van de absolute natuur van
een goddelijk attribuut, want al wat uit de absolute natuur
van een goddelijk attribuut volgt, is oneindig en eeuwig : het
eindige en bepaalde zal dus moeten voortkomen uit God of
uit een attribuut Gods voorzoover (quatenus) hij beschouwd
wordt als op eindige wijze gewijzigd" (aliquo modo affecturn 5).
Derhalve : de oneindige substantie kan het eindige niet veroorzaken daar ze oneindig is, dus is het eindige veroorzaakt
door de oneindige substantie, voorzoover ze eindig is 1 »Deus
non quatenus infinitus est" God, niet voorzoover hij oneindig
is 6), d.i. God als eindig wezen beschouwd, wat tegen alle
i) P. I pr. 21, 28 dem.
2) pr. 3.
3) pr. 17 Schol.
4) God kan eigenlijk niet »verwijderde oorzaak" der enkeldingen heeten, want
de verwijderde oorzaak is niet met het gevolg verbonden ; toch zegt hij dat
sommige dingen door God onmiddellijk zijn voortgebracht en andere door bemiddeling dezer, maar ook die andere kunnen zonder God niet zijn. P. I pr. 28,
Schol. Uit de verwarring van causa en ratio weet Spinoza geen uitweg, want er
is er geen.
5) P. I pr. 28 Dem.
6) P. II pr. 4o Dem. pr. II coroll .
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Godsleer der Ethica ingaat. Het quatenus verplaatst de Godsidee van de substantie naar de modi en met verlies van het
oneindig karakter, sleept haar over naar het naturalisme. Niet
het Geheel als Eenheid, maar de deelen worden gedivinizeerd.
God »voorzoover hij beschouwd wordt als aangedaan door
de idee van een enkelding" is een bepaald en deelbaar wezen i).
Het attribuut der denking of cogitatie, goddelijk geacht,
omdat het als een oneindig Geheel beschouwd kan worden
en daarbij van alle bepaalde onderdeelen geabstraheerd wordt,
komt nu goddelijk te zijn voorzoover het niet Geheel is maar
verdeelbaar ! Al deze verwarring is het rampspoedig gevolg
der beschrijving van het mathematisch verband der ratio als
zijnde een kauzale betrekking ; terwijl ook bij de kauzaal onsamenhangende en onverbindelijke tweeheid der geschiedreeksen van geestelijke en van lichamelijke verschijnselen, alle
hoop op de eenheid van het Goddelijk wezen in de wereldverschijnselen, is vergaan ; zoo de mathematische betrekking
met het Oneindige een kauzaal verband geacht moet worden.
Het quatenus derhalve, dat wel kwistig in een gedeelte
der Ethica voorkomt 2), bewijst beslissend de onmogelijkheid
om de naturalistische zienswijs bevredigend met de pantheïstische te verbinden; een oorzakelijke betrekking tusschen de
Oneindige substantie en de eindige verschijningswereld is
i) P. II pr. 3 leert dat >in God een kennis (idea) is van alle dingen die met noodzaak uit zijn wezen volgen"; wanneer hier de logisch-mathematische omvatting
bedoeld ware waarmede het Gods-attribuut der cogitatie al het denkbare in zich
als in een geheel omsluit, gold ertegen geen bezwaar vanwege het pantheïsme;
maar nu (blijkens pr. 9, coroll. Dem.) met »alle dingen" bedoeld is de dingen elk
afzonderlijk, zoodat de éénheid van het geheel onaangemerkt wordt, en de dingen
afzonderlijk in God worden gedacht, is de Godsidee niet intakt gebleven. God
heeft naar pantheïstische denkwijs niet een voorstelling van het afzonderlijke, maar
hij is het Geheel en staat slechts met de dingen in betrekking voorzoover ze hun
afzonderlijk karakter verliezen. Maar God, met het afzonderlijke in aanraking
gebracht, wordt nu zelfs tot een bepaalder wezen, dan zijne attributen, die nog
in hun soort oneindig zijn, want (P. II pr. 9 Dem.:) »niet voor zoover God is een
res absolute cogitans, maar voorzoover hij beschouwd wordt als door eenigen
modus der denking aangedaan". Ook wordt het oneindige verstand Gods op die
wijze deelhaar geacht en de menschelijke geest in plaats van modus der goddelijke
cogitatie, tot par intellectus Dei, deel van het intellekt Gods, verklaard P. II t i coroll.
i) Demonstrationes van II pr. 9, 12, 1 3, 1 9, 2 3, 2 4, 2 5, z 8 , 30 , 34, 3 8 , 39 (bijv.
iGod voorzoover hij slechts kennis van het lichaam heeft").
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ondenkbaar ; het kauzale denken vermag niet anders dan
eindige betrekkingen te zien. Al even rampspoedig is Spinoza's
leer der oorzakelijkheid Gods als Kants verklaring aangaande
het Ding-an-sich als Ursache. Men heeft dan om het pantheïsme der Ethica zuiver te bewaren, wel nauwkeurig alle denkbeeld van oorzakelijk verband tusschen substantie en modi, gelijk
alom het woord Deus in kauzaal verband gebruikt, te schrappen
en vestigen de uitsluitende aandacht op de logisch-mathematische betrekking tusschen de oneindige substantie niet hare
oneindige attributen ter eene en de eindige modi ter andere
zijde.
De attribuut-rijke Substantie is de natura nalurans, de wereld
der eindige modi is de natura naturata, en zij beiden vormen
de tweeledige wereldverhouding. Het karakter der eindige
verschijnselen in hun betrekking op de oneindigheid, niet
kenbaar in hun wijze van veroorzaking, is hierin te kennen
dat zij op logisch-mathematische wijze in de substantie begrepen, in de substantie hun grondelijk wezen hebben i).
X.
Het pantheïsme ontkent dat het Tijdsbegrip eenige
werkelijkheid beteekent. De wereld der ervaarbare
werkelijkheid heeft geen beteekenis ter toebereiding
op de Eeuwige Orde. Er is niets dan tijdeloosheid;
geen Ideaal, geen Hoop. Alles is reeds volmaakt en
onveranderlijk als modus der substantie.

Omgekeerd dan gelijk wij nu bespraken, geeft de identverklaring van causa en ratio voor de opvatting van 't kauzaal
verband een heimelijke bedoeling te verstaan ; en deze te
ontdekken doet klaarlijk het karakter der pantheïstische be.
schouwing van het individueele leven zien, waarom 't ons
dan in dit hoofdstuk onzer overweging is te doen.
Zoo blijkt ons dan de bedoeling dat uit het verband der
dingen het karakter van hun zijn in den tod wordt geëlimineerd.
i) P. I pr. 29 Schol. per naturam naturatum intelligo id omne quod ex necessitate
Dei naturae sive uniuscuiusque Dei attributorum sequitur (niet causatur). Slechts
de term »naturans" en »naturata" heeft kauzalen klank.
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In het begrip der oorzakelijkheid is het tijdsbegrip een hoofdzakelijke faktor. Het j5roj ler is een andere vorm van het
post; zonder dat wij ons de opvolging van gebeurtenissen
voorstellen, zouden wij niet ertoe komen een oorzakelijk verband tusschen deze te veronderstellen ; al moge ook het
oorzakelijk denken de erkentenis impliceeren van een realiteit
buiten de opvolging der gebeurtenissen en buiten de wereld
des tijds bestaande zoo is toch het oorzakelijk verband
slechts als in den tijd zijnde te denken. Ook in de Ethica
wordt het tijdskarakter der kauzale betrekking erkend. Maar
nu ligt in de formule causa seu ratio opgesloten de verklaring
dat toch, dieper gezien, het tjdsbegrif geen werkelijkheid beteekent en dat het verband der dingen, in schijn een tijdsverband, in realiteit een tijdelooze betrekking is.
Immers de logisch-mathematische verhouding is buiten den
tijd ; de logische konkluzie, hoewel uitgesproken nà de praemisse, is ermêe gelijktijdig ; zij geldt zoolang de praemissen
gelden, en zoodra de praemisse geldt is de konklusie erin
bevat; de waarheid dat de drie hoeken van een driehoek gelijk
zijn aan twee rechten, is gelijktijdig met het bestaan van den
driehoek, uit welks aard en wezen gindsche waarheid direkt
en zonder middel volgt. Tusschen modi en substantie is geen
andere dan een tijdelooze verhouding mogelijk, want er is
geen tijdsonderscheid tusschen geheel en deelen ; de som der
enkeldingen als eenheid is tegelijk met elk der enkeldingen
afzonderlijk.
Nu wordt dan met de gelijkstelling van causa en ratio aan
het kauzale tijdverband alle werkelijke beteekenis ontzegd;
niet zoo dat bij onderlinge vergelijking aan de tijdsorde een
geringer graad van werkelijkheid wordt toegekend dan aan
de verhouding die zonder tijd is ; maar er blijft geen andere
mogelijkheid voor de tijdsorde over dan om zinledig te wezen.
En met deze zienswijs wordt aan de wereld der ervaarbare
werkelijkheid hare beteekenis als toebereiding voor de z-erwerkeljking der Eeuwige orde ontzegd. Wanneer het tijdsverband
ident is met de Eeuwige tijdlooze verhouding, hebben wijt
wat laatste betreft, haar klaaglijk en in volle maat van hoogte,
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breedte en diepte voor ons. En wat eerste betreft : de tijdsorde heeft geen bate voor de Eeuwige orde, omdat zij zelf
onreëel is en de Eeuwige orde niet met den voortgang of
stijging des Levens verwerkelijkt moet worden in ons, maar
reeds van voren af in hare volheid tegenwoordig is. De mensch
heeft niets te wachten behalve hetgeen openbaar is ; er is
geen opleiding tot het andere dan gezien en begrepen wordt,
want de tijd is niet. Er is geen ideaal, want dit komt voort
uit den tegenslag van tijd en eeuwigheid ; dus ook geen hoop
dit zeiden de ouden van de plaats der verdoemden. De afwezigheid van den tijd stelt den mensch in 't onveranderlijke,
dat is in de genadeloosheid ; door geen tegenreeks van oorzaken is eenig noodlottig gevolg afwendbaar, want het is
alreeds gekomen, in de praemisse met onvermurwbare logika
bevat. Een opvoeding der ethische persoonlijkheid is daarbij
niet denkbaar.
In hoeverre Spinoza's moraal, die in het derde boek der
Ethica aanvang neemt, deze inzichten belijdt, zal later blijken.
Het pantheïsme der Ethica, grondzakelijker bedoeld dan het
naturalisme, moest tot de ontwrichting van het oorzakelijk
verband en dus tot deze kleineering van het leven in den tijd
voortgaan. Wel zocht dit pantheïsme de tijdeloosheid in de
som der bestaande dingen ; in het bestaande als geheel, wel
acht het de veelheid buiten den tijd gelegen voorzoover ze
als éénheid beschouwd wordt en de natura naturata tijdloos
voor zoover ze als natura naturans wordt gedacht en heeft
dus de mathematisch-pantheïst met een beoordeeling van 't
mogelijk verband der dingen onderling niet te doen maar
waar gelijk in de Ethica van naturalistischen kant het onderling kauzale verband tusschen verschijnselen onafwijsbaar wordt
opgedrongen : daar moet het meerdere gezag der pantheïstische
zienswijs naar hare natuur het naturalisme omzetten en is de
ontzieling van het oorzakelijk gebeuren dor wegname der
tijdsgedachte een onuitblijf baar gevolg (causa seu ratio).
Zoo projekteert dan dit mathematisch-pantheïsme door de
afmeting des tijds te elimineeren, de volheid van het wereldleven in het platvlak der logische konklusie over, en komt
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al wat in de wereld leeft, door geen tijdsafstand meer van
de substantie gescheiden, volmaakt en onveranderlijk als modus
der Substantie aangemerkt te worden.

XI.
Het leven van den mensch ook in hoogste stijging
wezenlijk niet anders dan een manier van Bestaan.
Tegen dit pantheïsme geldt dat het Bestaan niet
waarde doch voorwaarde is. Sub specie aeternitatis.
Eeuwigheid is Bestaan.

En nu volgt, daar het wezen der substantie is het Bestaan,
dat het individueele leven, ook van den geestelijken mensch,
wezenlijk niet anders is noch kan worden dan Wijze van Bestaan, al het bepaalde is bestaansmanier, en daarmee^ is de
zin en waarde van het Leven beteekend : de waarde van het
leven is dat het Bestaat, de waarde van den mensch is dat
hij Bestaat ; de hoogste mogelijkheid des levens, welke ook
van den aanvang af verwerkelijkt is, is deze dat het deelneemt aan het kwaliteit- en waardelooze Bestaan. De hoogte
van het Leven ligt niet in de richting van goedheid en schoonheid ; maar de goedheid (van schoonheid wordt in de Ethica
niet gesproken) ligt in de richting van het Bestaan ; de waarde
en het te waardeerene, en in onze waarde-oordeelen bedoelde
is ondergeschikt aan het waardelooze.
Wij, zeggen : is in waarheid het bestaan wel iets anders dan
voor-waarde, om waarden te verzamelen ? In zichzelf zonder
waarde, goed noch kwaad, schoon noch onschoon, gelukkig
noch rampzalig, is het bestaan niets ; kan niet gewaardeerd
worden, geoordeeld noch veroordeeld, gelaakt noch geprezen,
geliefd noch gehaat ; het is indifferentiestaat voorafgaande
aan de waarden en kleurlooze mogelijkheid van geluk, goedheid en 't schoone ; het is 't louter formeele zonder inhoud.
En nu is volgens 't mathematisch-pantheïsme in deze
vóórwaarde waarop geen waarde volgt, de zin des levens
uitgeput.
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Al het levende is bestaanswijze. Van deze gedachte uit
wordt ons het sub specie aeternitatis duidelijk, dat in het
mathematisch pantheïsme een belangrijk gezichtspunt beteekent.
Het is volgens aard der rede om de dingen te zien in hun
opzicht van eeuwig-zijn i). De rede (ratio), het vermogen om
het logisch-mathematisch verband in te zien brengt zoodanig
opzicht mede ; en dit » opzicht van eeuwig-zijn" bestaat vooreerst
daarin, dat wij alle tijdsverhouding alle dan-en-dan, voordat
of nadat 2) wegdenken ; eeuwigheid is ontkenning van duur 3) ;
het individuëel-gekarakteriseerde en alle bepaalde eigenschap
der dingen moet men wegdenken en op het algemeene 4)
letten ; men moet de dingen doorzien tot op den algemeensten grond der soort waartoe ze behooren, hetzij de soort
der denking, hetzij der uitgebreidheid ; deze algemeenste grond
hunner soort is het attribuut ; de dingen worden onder 't opzicht der eeuwigheid gezien, indien men ze aanziet als denking-zijnde of als uitgebreidheid zijnde, met voorbijzien van
alle bizondere geaardheid, die ze als bepaalde verschijnselen
der denking of uitgebreidheid van andere zoodanige verschij nselen onderscheidt. Het attribuut-zijn der dingen is hun eeuwigheids-opzicht, want eeuwig is liet attribuut 5).
Ja, in hoogste oogenblik is het eeuwigheids-opzicht, dat
men de dingen vat in dat moment der eeuwigheid waarin ze
in God zijn, zoodat men die éénheid in ze ziet, die ook geldt
voor de verschijnselen van een ander attribuut, »voor zoover
ze in God begrepen zijn en uit de noodzaak der goddelijke
natuur volgen" 6).
i) P. II pr. 44 Corol. 2. De natura rationis est res sub quadam aeternitatis specie
percipere. quadam nl. elk onder het voor hem geëigende gezichtspunt der
eeuwigheid.
2) P. 133, Schol 2, verg. P. IT 44, Corol. t.
3) Aeternitas per durationem explicari nequit P. I, Def. VIII, P. V. 29 Dem,
4) Het ,commune", immers icommunia quae nullius rei singularis essenteam
explicant, quaeque propterea absque ulla temporis relatione, sed sub quadam
aeternitatis specie debent concipi. P. II, 44, Corol. 2, Dem.
5) P. I i i, iq, verg. P. V 29, »niet het aktueele bestaan des lichaams, maar het essentiëele wezen des lichaams is het wat de geest in 't opzicht der eeuwigheid ziet"
en het »essentiëele wezen'' van het lichaam is het attribuut der uitgebreidheid zelf
6) P. V 29, Schol. 30 Dem.

358

DE WERELD-LEER IN SPINOZA'S ETHICA.

In het opzicht hunner eeuwigheid worden dus de dingen
gezien volgens inwendige noodzaak huns wezens, dat is, zooals ze in de mathematische noodzaak van Gods eeuwige natuur
zijn besloten i). De dingen aanzien in hun opzicht der eeuwigheid is derhalve ze zien als zijnswijze der attributen of wat
hetzelfde is, als zijnswijze der substantie ; en daar de substantie is het Bestaan, zoo beschouwt men de dingen in hun
opzicht der eeuwigheid wanneer men ze, van alle levensvolheid ontheven, louter als vormen van het Bestaan aanziet. En
hiermede stemt klinkend overéén, dat ook de Eeuwigheid niet
eenige geestelijke waarde of kwaliteit, maar niet anders dan
Bestaan zelf beteekent 2).
Al het levende, tot zijn grondelijkst wezen herleid, gij en
ik, zijn niet anders dan een wijze van Bestaan: zoo luidt de
opperste kennis waartoe het mathematisch pantheïsme klimt:
dat gij Bestaat, ziedaar uw ware wezen.
XII.
De uitwerping van het subjekt of Innerlijke Wezen.

Zoo dan van Spinoza's pantheïsme de hoofdsom der wijsheid kan onder woorden gebracht met de spreuk »Leven is
Bestaan" zoo zien wij hier de objektiveerende zienswijs
haar triomfen vieren ten koste der erkenning van het subjekt.
Triomfen welke geen bachanaliën zijn noch vreugdfeesten,
want : liefhebben, genieten, lijden, gevoelen, ' denken is Bestaan : is het niet een ontnuchtering des Levens ? Is het, zoo
als het pantheïsme der Ethica bedoelt (want er is ook een
ánder »Bestaan" en wezenlijk, waarvan liefhebben, genieten,
de schemerende symbolen zijn) is het leven als bestaansvorm
niet verarming van het Leven, zooals wij uit innerlijke bewustheid weten dat het in der waarheid is ? Maar althans,
ontnuchtering of verarming het is eerpk gezegd. De eerlijkheid is een sieraad der Ethica en Spinoza windt geen teedere
1) P. II. 44, Dem. >res percipere ut in se sant, hoc est ut necessarias. — Cor.
Dem. Haec rerum necescitas est ipsa Dei aeternae naturae necessitas.
2) P. I, Def. VIII.
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weefsels van woorden om zijn sterke en preciese meeningen.
De eerlijkheid is de schoonheid der Ethica, gelijk het natuurlijk, ongedwongen en door gelijkblijvend redebeginsel geordend
gedrag des menschen en zekere schoonheid van evenmaat
heeft. Dit evenmatig gedrag is ook kenmerk van Spinoza's leven en de schoonheid van zijn boek ; hij roept niet,
klaagt niet, vraagt niet, maar weet en doet. De mensch van
deze pantheïstische wereld-leer is onaangetast door de verlangens die grootelijks ontroeren. Une immense espérance a
traversé la terre zegt Alfred de Musset ; maar Spinoza is
niet van immense verwachtingen aandoenlijk en zijn lichaamslijden heeft zijn gedachte niet verhinderd te verkeeren in een
volmaakt geordende maatschappij van rustige aktiviteit en
blijmoedig weldoende bezigheid zonder ziekte en nood.
Dit is een ander pantheïsme dan der extase en vizionaire
éénheidsverrukking of de verzinking in het Oneindige ; het
pantheïsme der bezadigde overtuigdheid ; en het is wel kenmerkend voor het schoonheidskarakter der Ethica, dat de
idee der schoonheid er niet in wordt genoemd.
Maar althans hoe ook schoon in haar soort, men moet toch van
het Leven wel de soberste en misschien de schraalste gedragingen vooraan achten om leven en Bestaan zoozeer gelijkte achten.
De levensontnuchtering bewijst dat het Subjekt ontkend is.
Het subjekt is het Innerlijke Wezen des Menschen, het transcendente Ik, dat op kennis-theoretische wijze subjekt genaamd
wordt ; van dit Innerlijke uit verkrijgt het Leven zijn rijkdom;
de volle bevatting des levens een som van bestaanswijzen te
achten kan slechts voor zoover het leven buiten verband met
dit Innerlijke wordt begrepen. Het empirische ik als som van
psychische toestanden, gevoelingen, gedragingen, denkingen,
voorstellingen, verbeeldingen, stemmingen is »bestaan". Maar
zoodra deze toestanden doorschouwd worden als waarin zich
in de sfeer van het empirische bestaan het Innerlijke Wezen
openbaart dan ziet men eerst iets anders dan het Bestaan, en
uit dit Andere wordt het leven tot Leven en tot levend Leven.
Zoodat de als hoofdzaak rezulteerende wijsheid van Spinoza's pantheïstische wereld-leer de leus is onder welke men
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zich aaneensluit tegen de erkenning van het Subjekt of Innerlijke
Wezen en ter bestrijding van de Subjektiveerende Zienswijs.
De individuëele geest als modus der attributen van de substantie heeft geen eigen wezen, geen innerlijk mysterie, geen
geheim in zichzelf noch waarde, die de mensch als individuëele geest slechts in de bewustwording van zichzelf kan
ontwaren ; zoo de geest is modus, of som van modi zal de
Mensch geenszins inzichzelf naar het wezen des geestes
zoeken : is in hem niets dan het modale, toestandelijke, akcidenteele, dan vindt hij het niet-modale, maar wezenlijke in
zichzelf niet, maar door van zichzelf af te zien ; 't welk niet
zeggen wil een beroep op een innerlijker of wezenlijker Zelf
dan van zijn empirisch ik (zelfverloochening) maar 't geen
zeggen wil een beroep op een abstrakte substantie, die zijn
empirisch ik omvat en dus in het vlak van het empirisch ik
is gelegen ; de substantie als eenheidssom der empirische toestanden is niet van ander wezen dan de empirische toestanden
zelve, zooals de werkelijkheid der geestelijke dingen van ander
wezen is dan het symbool waarin zij is uitgedrukt. De ontkenning van het Innerlijke Wezen des individuëelen menschen
sluit in, dat het trans-empirische (boven-toestandelijke, zedelijkwerkelijke) wezen Gods wordt ontkend. De transcendentie
Gods valt met de transcendentie des menschen ; en deze immanentie is toch een beperking van de ware werkelijkheid
tot haar in dezen tijd gezien afschijnsel.
De pantheïstische wereldleer is dan ook geenszins godsdiensten geenszins Spinoza's godsdienstleer, de Godsvereering
door de intellektuëele liefde is niet uit deze godsleer voortgevloeid, maar is de hoogste verheffing juist van de individuëele
kracht, die het wezen van den individuëelen geest uitmaakt.
Die leeft »bestaat" zonder individuëel-menschelijk subjekt; dat
is : zonder Innerlijk Wezen ; bestaat als Bestaanswijze (Pantheismc;) en het bestaan geschiedt in de oorzakelijke opvolging
der gebeurtenissen (Naturalisme ;) zoo vertoont zich de Wereldleer der Ethica in hare bedoeling om de menschelijke persoonlijkheid uit den Tempel te werpen.

Zeer

DE VERTALING VAN AKËDYSSÉRIL
DOOR

L. VAN DEYSSEL.

Met belang-stelling verdiende het waardeerend opstel van
den Heer A. G. van Hamel over de vertaling van » Akëdysséril"
in den »Gids", aflevering van April van dit jaar, gelezen te
worden. Niet alleen om de aanzienlijke vorderingen van het
kritiesch vermogen, welke ons verrassen bij eene vergelijking
van dít stuk met de Inleiding tot het gedicht »Marfa" door
dezen fijnen-kenner van de Fransche taal acht jaar geleden
geschreven ; maar ook en vooral om dat het ons een duidelijk
gezicht geeft op den stand der letterkunde-beoefening aan
de Nederlandsche Hoogescholen, die, indien ik mij niet bedrieg,
te Groningen het hoogst boven het gewone peil der filologie
is gerezen.
Het is innemend in eene taalkundige bespreking te hooren
gewagen van het »zuiver" of »niet-zuiver" »voelen van imperfecta" ; te bespeuren hoe de schrijver er zich op toelegt alleen
dan de onletterlijkheid der vertaling te gispen indien naar
zijne meening daardoor aan het beeld-rijke of klank-volle van
den oorspronkelijken text wordt te kort gedaan ; in een woord
de getrouwheid te zien, waarmede het in 't begin door hem
gemaakte onderscheid tusschen vertaalwerk van geleerden en
vertaalwerk van kunstenaars, bij de toepassing op de onderdeden van het werk gehandhaafd blijft.
Dat bij het Hooger-Onderwijs in de Letterkunde het werk
van hedendaagsche kunstenaars boven het werk van geleerden
wordt gesteld, bewijst eene veralgemeening van den bloei der
Nederlandsche beschaving, die een verblijdende feitelijkheid
mag heeten.
Een onmiddellijk op de Taalkunde zelve te-rugwerkend
gevolg van dit inzicht is, dat zij er naar streeft een kunst te
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worden in háre soort. En in der daad blijkt uit eene opmerking van den Heer van Hamel als die over het gebruik van
het voorvoegsel re- in Fransche werkwoorden i) een diepe
gemeenzaamheid met het Taalwezen in zijn geestelijke beteekenis, die verband houdt met de warme oplettendheid,
waarmede de ontleder zich over eiken volzin der te vergelijken werken heeft gebogen om er de kleur en klank van te
keuren, en die iemant maakt tot een kunstenaar in zijn vak.
Nu ontstaat echter een verlokkelijk uitzicht voor den taalbeoefenaar, waarvan de bedriegelijkheid des te moeilijker te
ontdekken is naarmate zijne taalkunde kunstrijker wordt en
de grens tusschen de aesthetiesch-linguistische kritiek èn de
a esthetische kritiek eigenlijk-gezegd, moeilijker te bepalen.
Hij wil den grens overschrijden en betreedt met de fraaye
en tot het uiterste geslepene gereedschappen der kunst-rijke
taalkunde de werkplaats der zuivere schoonheidkunde of kunstwetenschap.
Nu zal hij noodzakelijk mistasten, want het onderscheid
tusschen het tweeërlei werk is om zijne subtiliteit niet minder
essentiëel.
Het onderscheid is zoo moeilijk verstandelijk aan te geven, dat ook bij het gebruik der meest naauwkeurige bewoordingen om het eigenlijk bedrijf der schoonheidkunde
of hoogere kunst-kritiek te noemen, de kunst-rijke taalgeleerde
daarin onmiddellijk de termen zal meenen te herkennen, met
welke hij juist zijne bezigheid zou wenschen aangeduid te zien.
Het zal zijn goeden-smaak, zijn taal-proeven, vereenzelvigen
met het kunst-ge voel der hoogere kritiek en gelijk zijn aan
een zeer bekwamen en gevoeligen vioolmaker, die daarom
meent nu ook met het hooge muzikale besef der komponisten
begaafd - te zijn.
Indien ik nu zoude aanvoeren, dat de kritiek des Heeren
van Hamel ongeveer even ver verheven is boven de voormalige filologische opvatting, welke de letterkundige voortreffelijkheid afmat naar de mindere of meerdere deugdelijki) De Gids, April, blz. 151, noot.

DE VERTALING VAN AKËDYSSÉRIL.

363

heid der grammatikale en syntaxiëele struktuur van een werk,
als zij blijft benéden de beschouwing der hoogere schoonheidkundige kritiek, die hoofzakelijk, zoo niet alleen, vraagt naar
het klank-gehalte van den volzin, naar de beweging van het
rhythme vertegenwoordigend die van het onstoffelijk gevoelen
des kunstenaars, zou het andwoord kunnen luiden, dat de
geleerde, door te spreken van de » fijne golving", de » lijnen
en kleur" van een volzin, „de zuiverheid van aanslag en
toonvorming", waarvan ook in letterkundige kunst het aequivalent gevonden moet worden, juist met het voeren dier hoogste
kritiek bezig blijkt.
Toch is dit niet het geval. Toch beduiden de woorden „klankgehalte van den volzin", »beweging van rhythme" voor den
geleerden kunstenaar geheel iets anders dan voor den kunstigen geleerde. En is de waardeering van den geleerde uiterlijk,
te vergelijken bij die des kunstenaars, die geheel innerlijk is.
De kunstenaar zal in zoogenaamd slecht gesteld werk wel
eens beter rhythme kunnen vinden dan- in de fraaist samengevoegde en geiicheveerde volzin-geheelen en het klank-gehalte
van den volzin wordt voor hem niet bepaald door de harmonieuze wijze waarop in een volzin de tusschen-zinnen zich
tot het geheel van den volzin en tot elkander, of de zachte
klanken zich tot de harde verhouden; maar alleen door het
psychiesch geluid van den steller, dat hij hoort in, of 'achter,
de moevementen van de taal.
De drie graden van taalwaardeering, die er bestaan, de
syntaxiëele der voormalige filologen, de linguistiesch-xsthetische der hedendaagsche kunstrijke taal-geleerden, én de alleenxsthetische der kunstenaars-kritici, kunnen het best vergeleken
worden bij de drieërlei wijze waarop het spreken van een
nieuwen gezel in een vriendenkring kan worden beoordeeld.
De een heeft alleen opgelet of de nieuweling niet haperde
of stotterde in zijn gesprek, of hij zijn gedachten goed bij
elkaar wist te houden, of hij geleidelijk van het eene onderwerp tot het andere wist over te gaan;
de tweede heeft nagegaan of hij hoffelijk en vriendelijk
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was in zijn uitdrukkingen, zonder ijdelheid goed van geheugen, en zoo voort;
maar de derde heeft zijn gemóéd beluisterd in zijne stém,
heeft in de stem het geestelijk element weten te volgen, en
deze derde weet dan nu ook alleen met volkomen zekerheid
of de vriendelijkheid voorgewend was, of oppervlakkig was,
óf wel diep uit het gemoed kwam ; of de ijdelheid alleen
verborgen was of waarlijk niet bestond, en zoo voort.
De aard van een mensch is niet aan zijn glimlachjes,
woorden noch daden te kennen, maar volkomen zeker voor
hem, die in de- bogen en in de stèm het geestelijk element
weet te onderscheiden. Dit is een zekere toets, om dat de
mensch dat element niet in zijn macht heeft, maar zijn onbewuste helft er zich in toont.
Wat bij de keuring van een gemoed het geestelijk element
in den toon der stem is, dát, is, in de hoogere literaire kritiek,
het klank-gehalte van den volzin voor de bepaling der kunstwaarde van een werk.
;

De vergissing van den Heer van Hamel zal ik duidelijk
maken door een voorbeeld uit het opstel zelf en het gewicht
er van aantoonen in het schromelijke gevolg, dat zij heeft gehad.
Voor den Franschen volzin : » Cependant au déclin de cette
journée, dans Benarès, une rumeur de gloire et de fête étonnait
le silence accoutumé des tombées du soir" leest men in
de vertaling :
» In-tusschen verwonderde der i) gewone stilte van den
avond-val, bij den ondergang van dezen dag, een roem en
feestrumoer in Benares".
In de plaats daarvan stelt de Heer van Hamel deze versie voor:
» Maar, bij het vallen van dézen avond, klonk, in Benares
een vaag gedruisch van glorie en feestvreugde, dat de anders
zoo gewone stilte van het avonduur bevreemden moest".
Nu zal ik, ten eerste, de volmaaktheid van mijn volzin
i) Niet »de", zoo als de Heer van ITamel ten onrechte citeert.
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niet bepleiten ; ten tweede, niet in gedachtenwisseling komen
over de gélijkwaardigheid van het enkel-woord »rumoer" en
»rumeur".. Ik ben het zelfs met den geachten opponens eens, dat
op zich zelf beschouwd de woorden »gegons" of »gedruisch"
beter met » rumeur" over een komen dan het, veel sterkere,
» rumoer" ; maar toch was hier, in verband met den geheelen toon dezer passage en in verbinding met het in
den Hollandschen text onmiddellijk voorafgaande woord
»roem", naar het mij voorkomt, het woord »rumoer" goed
geplaatst.
Doch, dit is hier bijzaak, de hoofdzaak is : de twee vertalingen van den Franschen volzin in hun geheel met den
oorspronkelijken text en met elkander te vergelijken.
En ten opzichte van den lezer, die dan niet inziet dat in den,
naar lagere stijlbegrippen in der daad beter gestelden, volzin
door den Heer van Hamel gegeven, dit text-deel zijn meé-doende
werking in den rhythme-gang van het verhaal zoowel als zijn
karakter van taal-beeldhouwwerk en taal-muziekwerk geheel
verloren heeft, om te verkrijgen - een toonloze explikatieve
omslachtigheid, wier syntaxiëele symmetrie dat groote verlies
allerminst goed-maakt, ten opzichte van zulk een lezer
moet elke poging tot ontwikkeling van het hoogere taal-gehoor
wel bijna hopeloos geacht worden.
De Heer van Hamel had trouwens hun, die er even als
wij beiden prijs op stellen de hier aangeroerde vraagstukken
tot klaarheid gebracht te zien, nauwelijks een beteren dienst
kunnen bewijzen dan door zijn eigen omzettingen voor te
stellen naast de door hem gekritizeerde, zoo als hij op meerdere
bladzijden van zijn opstel doet.
Mij dunkt, ik zie duidelijk de voortreffelijkheid van het
stijlbegrip des Heeren van Hamel. Ik ben er van overtuigd
dat menigeen, overigens even vertrouwd met de geheimen
van het Woordenboek als hij, zijn Hollandsche zinnen minder
goed in elkander zou zetten. Ik zie dus de welluidendheid en
andere prijselijke hoedanigheden van zijn vertaalwerk; maar
tevens is het mij helder bewust dat deze voortreffelijkheid
van een andere orde is, dan de eigenlijk a esthetische orde.
24
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Na de ' behandeling van dit voorbeeld, zal ik nu het gé.
volg der dwaling van den belezen schrijver aanwijzen.
Die dwaling toch heeft den Heer van Hamel en mij in een
waarlijk zeer zonderling geding tegenover elkander gebracht.
Bij het vergelijken der texten heeft de kritiek-schrijver
bespeurd, dat op verschillende plaatsen mijn vertaling niet
letterlijk den Franschen text weergeeft. Wat doet nu de Heer
van Hamel ? Zonder de redenen na te gaan, welke mij tot
afwijking van de letterlijke wedergeving konden brengen,
meent hij, en beweert argeloos, dat ik mij »in de beteekenis
der woorden" zoude hebben »vergist".
Het gaat in-der-daad te ver, hoewel de frischheid van het
geval er wel eenige bekoring aan geeft om aldus iemants
deugden hem als fouten aan te rekenen.
Zeker mag men zich in de beteekenis der woorden niet
vergissen ; maar er is beteekenis en beteekenis, en een woord
of zinswending heeft, als deel van een kunstgeheel, wel eens
een andere en hoogere beteekenis dan die, welke Woordenboek en grammatica er voor aangeven.
En waar ik, op enkele plaatsen, den oorspronkelijken text
niet letterlijk vertaal, is dat zeker niet om het proza van
Villiers de L'Isle Adam te verbeteren, maar om dat een niet
letterlijke vertaling aan de bedoelingen van dat proza zuiverder te gemoet komt dan een geheel letterlijke zou vermogen.
De Heer van Hamel kan niet in ernst meenen, dat ik zou
denken, dat het Hollandsche woord »wolf" in 't Fransch
»aurochs" is, dat het Fransche woord »roseaux" in 't Hollandsch is »rozestruiken" en dat »enveloppement" hetzelfde is
als »développement". i)
Het woord »wolf" werd gebruikt om dat alleen in 't algemeen een jager van groot wild moest worden aangeduid
zonder den Hollandschen text met nog meer vreemde woorden
te vullen dan er reeds noodzakelijk in moesten voorkomen.,
Bij »rozestruiken" voor »roseaux" werd. gedacht aan de
-

i) Ik zal de gedachtenwisseling niet verlagen tot een praterij, zoo laag, dat
er een voorstel van mij in passen zou om uit de drukproeven te bewijzen, dat
»zuidelijk" voor »septentrional" een schrijffout is.
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rozenplantingen om de paleizen heen, waarvan in den aanvang van het verhaal wordt gewaagd, terwijl later bij haar,
toespraak tot Sjiwa in den tempel, Akëdysséril zegt :
»En ik waagde mij, als onbekende vrouw, in hun tusschen
de rozenvelden, op de twee verschillende Ganges-oevers, ververscholen woningen."
Van die woningen uit, gaande tusschen de rozenvelden,
zouden de verloofden zich in de rivier hebben gestort, en
men verkrijgt de beste voorstelling indien men zich de rivier
voor den geest brengt, aan weerszijden begrensd door de
rozenvelden, waar, onder de sterren, de blanke lichamen
drijven.
De uitdrukking >> enveloppement d'armées" werd vertaald
door »ontwikkeling van legerscharen," om dat de aankomst
over de heuvelen, het telkens uit de dalen te voorschijn komen
en zich uitbreiden der onoverzienbare benden, de legers doet
zien als zich ontwikkelend aan, loskomend uit, het verschiet,
dat hen tot dan toe verborgen hield.

1

Ik wil ` gaarne bekennen, dat mijne gevoeligheid eigenlijk
alleen is geraakt geworden, door de naar mijne meening
minst gegronde, hoe zeer ook voor de hand liggende, aanmerking van den Heer van Hamel.
Ik bedoel die, waarmede hij mij verwijt het woord » mystiquement" in de zinsnede : » la forme de la reine du Habad.. .
se détachait, mystiquement, blanche en sa robe d'or, sur le
disque du soleil", en het woord »mystique" in de zinsnede:
»t leurs versants opposés s'alternaient dans les flammes du
crépuscule, de mystiques palais séparés par des étendues de
roses ..." etc., beide te hebben vertaald met »geheimzinnig" in plaats van met »bovennatuurlijk" of met »innig
devoot."
Om dat ik juist tot degenen behoor, wien het verwarren
van de uitdrukking »mystique" met de uitdrukking »mystérieux" het meest hindert, meende ik ook déze opmerking
niet onweersproken te mogen laten.
De uitdrukking »mystique" komt drie maal voor in het
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verhaal. Behalve op de twee genoemde plaatsen, bevindt zij
zich nog eens in het laatste gedeelte, midden in de beschrijving der van liefde gestorven verloofden op den offersteen. Het heet daar : »Et ces deux mystiques statues incarnaient ainsi le rêve d'une volupté seulement accessible à des
cceurs immortels."
De beoordeelaar van het Hollandsch werk zal opgemerkt
hebben, dat door mij op deze derde plaats het woord » mystiek"
ook in onze taal werd gebruikt.
De reden van dit verschil in omzetting is de meening, dat
Villiers alleen hier het recht had het woord »mystique" te
gebruiken en dezen éénen keer heeft men dus gewaagd,
uit eerbied voor het begrip, dat door het woord wordt aangeduid eene verbetering in het woord-gebruik van den Franschen schrijver zelf aan te brengen.
Want niet de vertaler, maar Villiers gebruikte het woord
»mystique" tweemaal verkeerd. De Heer Van Hamel heeft
dit ook vermoedelijk min of meer begrepen, althands biedt hij
geen Nederlandsch aequivalent aan voor het bijwoord »mystiquement", dat de wijze aangeeft, waarop de vorstin van
Habad voor den zonneschijf uitkomt in het avondlandschap.
Hij weet zeer goed, dat hier niets »boven-natuurlijks" plaats
heeft, dat Akëdysséril gezeten is op een natuurlijken olifant
en omgeven door natuurlijke krijgslieden, en dat alleen de
bizondere schoonheid en het verdere karakter van Akëdysséril
iets »geheimzinnigs" aan de verschijning geeft.
In de passage, waar sprake is van de paleizen, wordt de
zaak nog bedenkelijker. De Heer van Hamel, inziende dat
de paleizen noch »boven-natuurlijk" noch »innig devoot" genoemd kunnen worden, en dat zij hoe dan ook niet verondersteld kunnen worden een » rechtstreeksche aanraking met
de godheid" te hebben gehad, hetgeen, volgends den beoordeelaar, het kenmerk van het .»mystieke" is, maar dat alleen
de omsluyerende schemering hun een -»geheimzinnig" voorkomen geeft, schrijft toch in het Hollandsch : »mystieke
paleizen."
Op duidelijke wijze strijdt dit woordgebruik met de bepa-
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ling door den Heer van Hamel zelf van de beteekenis van
het woord gegeven, door welke bepaling even eens, en te
recht, veroordeeld wordt de terminologie van den Franschen
schrijver, die blijkbaar, jammer genoeg, zulk een groot onderscheid tusschen » mystique" en- » mystérieux" niet maakte.
In waarheid, mag het woord »mystique" alleen gebruikt
worden bij de »beelden", om dat de jonge verloofden in der
daad tot dooden, dus tot beelden, geworden zijn door eene
»rechtstreeksche aanraking met de godheid".
Bij het behandelen der laatste punten, waarop de asserties
des Heeren van Hamel te wederleggen zijn, betreden wij den
minder moeilijk begaanbaren grond der mechanische textkritiek ; het is hier zelfs meer een vraagstuk van letters en
leesteekens dan van woorden.
Om te beginnen, zij mij geoorloofd den beoordeelaar de
zakelijke mededeeling te doen, dat bij de vertaling van
Akëdysséril door mij het origineel in zijn éérsten vorm gevolgd werd, zoo als het voorkomt in de »Revue Contemporaine" i) van Augustus i 885, blz. 346-373.
De alinea, aanvangende met de woorden : »Telle qu'une
rivale de Sémiramis-la-Victorieuse ...", die door den Heer
van Hamel in geen der door hem geraadpleegde uitgaven
werd aangetroffen, zal hij hier kunnen vinden.
De zinsneden met hun beteekenis, die ik zal aanhalen,
komen dan ook, nauwkeurig zoo, voor in het vermeldde tijdschrift.
De Heer van Hamel schrijft dat de »vertaling van »La
ville sainte apparaissait" door »De heilige stad verscheen" .. ,
op een niet-zuiver-voelen -van het Fransche imperfectum
»apparaissait" [berust] ; de schrijver [Villiers] wil niet zeggen
dat de stad voor den dag kwam, maar hoe zij er uitzag" 2).
Ik ben van een andere meening en beroep mij voor de
rechtvaardiging daarvan op den stand der eerste komma in
de zinsnede.
t) Uitgegeven te Geneve.
2)

De Gids, April, blz. 150
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Indien er geschreven stond : » La ville sainte apparaissait
violette, au fond des brumes d'or", dus zonder komma tusschen
»apparaissait" en »violette", zoude de kritikus juist hebben
gezien. Dan zou de nadruk vallen op »violette", de aanduiding der kleur van de stad werd dan de hoofdzaak en
»apparaissait" kon vertaald worden met »lag", of, eerder nog
met »leek"» : »de heilige stad leek (-= »scheen wel", of »kwam
uit") violetkleurig, diép in de gouden nevelen".
Doch nu er geschreven staat : »La ville sainte apparaissait,
violette, au fond des brumes d'or", dus mèt een komma tusschen »apparaissait" en »violette", nu »apparaissait" dus gescheiden is van » violette", valt de nadruk op » apparaissait".
De aanduiding, dat de stad daar te zien was, daar te zien
kwam, wordt de hoofdzaak, en haar kleur wordt, als een nadere bizonderheid, eerst daarna vermeld.
Blijkens deze samen-stelling van den volzin, wil Villiers
den indruk geven, dat de stad daar, min of meer plotseling,
door hem en den lezer ontwaard wordt, zoo als of zij, een
heuvel bestijgend, haar op eens zagen liggen.
Die aktie der stad, schoon objektief gesproken een volkomen passieve aktie, moet merkbaar zijn in het werkwoord
dat haar vertegenwoordigt ; het wordt iets als het » in het
Oog vallen" of »in het oog springen" van een voorwerp; en
het woord »verscheen", dat de aktie uitdrukt zonder die al
te sterk te maken, lijkt het meest passende.
Over een andere plaats zegt de beöordeelaar:
» Toen Van Deyssel » les fauves tapis d' Irmensul et les lointaines manufactures d'Ypsamboul" vertaalde met »de wildkleurige tapijten van Irmensul" en de uitheemsche stoffen
van Ipsamboel", toen heeft hij er waarschijnlijk niet aan
gedacht dat »fauve" eenvoudig een - lichtbruine kleur aangeeft
en met »wild" alleen in zooverre iets te maken heeft als
sommige dieren, naar hun kleur, in tegenstelling met ander
wild, dat zwart is, in het Fransch » fauves" genoemd worden;
en toen heeft hij, door den Hollandschen » manufactuurwinkel"
misleid, bepaald vergeten dat »lointaines manufactures" ver-
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afgelegen weverijen, en geen »uitheemsche stoffen" zijn".
Wat de eerste zaak aangaat, meen ik er bij te mogen
blijven, dat de gedachte aan wild, bruin of ros wild, steeds
aan het woord »fauve" verbonden blijft, zoo dat de uitdrukking
» wild-kleurig" misschien tot ros- of bruin-wild-kleurig aangevuld had kunnen worden, maar geenszins vervangen door
een woord als »licht-bruin" ; en wat de tweede zaak betreft,
moet ik den kritikus bepaald verzoeken zijn » manufactuurwinkel" hier weêr in te pakken. Immers luidt de Fransche text :
» Sur la place de Kama, l'esplanade de la porte de Surate
était couverte de ces fauves tapis d'Irmensul
et des lointaines manufactures d'Ypsamboul
tissus aux bariolures
éteintes, importés par les caravanes" etc.
Hier staat dus, dat de »esplanade" bedekt was met de
»fauves tapis d'Irmensul" en met de »loin-taines manufactures
d'Ypsamboul". Is de veronderstelling, dat het plein behalve
met de reekleurige tapijten, bedekt was met »verafgelegen
weverijen" niet onaannemelijk?
Het Fransche woord »manufacture" beteekent inderdaad
de werkplaats waar de stof gemaakt wordt, maar het beteekent
66k de stof zelf. En de geheele volzin maakt duidelijk, dat
hier de van verre gekomen, of uitheemsche stoffen bedoeld
werden.
In zake de zinsnede » Sur les hauteurs, á 1'est occidental,
de longues forêts de palmiers-palmyres mouvaient les bleuissements dorés de leurs ombrages sur les vallées du Habad"
heeft de heer van Hamel zeer juist gezien met zijn interpretatie van » 1'est occidental".
Blijkens zijne vertaling, heeft hij echter ook bemerkt, dat
eene letterlijke omzetting allerlei onduidelijkheid zou veroorzaken. Daar nu eene omschrijvende omzetting, als welke
hij voorstelt, vertraging in den verhaalgang zoude brengen,
bepaalde ik mij er toe van het Oosten te spreken.
Dat »ombrages", waarvan het enkelvoud zoowel »lommer"
als »schaduw" beteekent, vertaald zou moeten worden met
lommer in den zin van »looverdak" kan ik niet toegeven.
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» Schaduwen" moet aan ' iemant, die zich het beschreven
landschap duidelijk voorstelt, het ware woord lijken. Want
hoe onbegrijpelijk horizontaal uitgebreid zou het gebladerte
van op de hoogte staande boomen moeten zijn, om zich
over de valleyen te bewegen; terwijl juist bij zonsondergang,
zooals het hier wordt afgebeeld, de bergboomen onmetelijke
schaduwen werpen over het dal.
Zóo zoude den heer Van Hamel omtrent al de door hem
in de bespreking betrokken onderdeelen der vertaling van
»Akédysséril" geandwoord kunnen worden. Maar juist in de
meesten der nu ook door mij behandelde onderdeelen, meen
ik te hebben aangetoond, dat niet de onderdeelen de hoofdzaak zijn, maar dat de hoofdzaak gevonden wordt in het
verschil van keurmiddel der taal, waarvan wij ons bedienen,
in het soortelijk onderscheid tusschen het schoonheidsbesef
waaraan de geachte kritikus een letterkundig werk toetst, èn
dat, waaraan ik het pleeg te doen.
-

16 April 1897.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Gedichten van JACQUES PERK, met Voorrede van MR. C. VOSVIAER en Inleiding van
WILLEM KLOOS, 2e druk, versierd door
T. NIEUWENHUIS, 1897, Uitgave van S. L.
Van Looy, Amsterdam.

Dit is binnen vijftien jaar de eerste maal dat de verzen
van Jacques Perk herdrukt worden ; en het komt mij voor
dat dit een gunstig teeken voor de toekomst van die gedichten is. Als een boek kort na zijn verschijnen voor een
tweede maal wordt uitgegeven, dan bewijst dat, dat het onmiddelijk een groot aantal lezers gevonden heeft ; maar volgt
de her-uitgaaf eerst na grooter tijdsverloop, dan blijkt daaruit
dat het zijn lezers door een reeks van jaren heeft aangetroffen
en bijgevolg ook al lezers in een jonger geslacht. Daar nu
aken .... .
de jongere geslachten de toekomst maken
Nog iets aangenaams is dat deze herdruk ook in een ander
en uitmuntend opzicht de uitgaaf van een jonger geslacht
geworden is. De kunst van boekversiering is niet na'8o, maar
na 'go hier weer opgekomen, en het doet mij goed, het lijkt
mij een liefdeblijk voor Perk temeer, dat naar het oordeel
van alle kenners en kunstvrienden de jeugdige versierder den
rijkdom van zijn uit hemzelf gegroeide vormen nooit met zoo
groote gratie, de vastheid van zijn hand nooit met zoo bevende
fijnheid geadeld en bezield, geleid en getemperd heeft als in
deze groeiende en rankende, blijde en bloeiende versieringen,
waardoor hij -- dank hebbe hij ervoor van al Perks vrienden aan Perks boek dit eenige niet onvoegzame, een
benainneljkheïd heeft toegevoegd.
....
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Maar niet enkel om wat het heeft, ook om wat het niet
heeft is dit boek mij zoo aangenaam. Het heeft namelijk niet de
gedichten die uit Perks nalatenschap in de Nieuwe Gids van
'94 zijn gepubliceerd. Niet dat daarbij, in de eerste reeks
ervan, .niet een enkel fraai vers zou zijn. Het sonnet beginnende „Gelijk in 't holle weefselnet van mazen" is er zoo
een, al bewondert men er meer de kunstige rijmen en het
heele zeldzame woordenspel, dan dat men het de volkomen
uitdrukking vindt van een beeld of idee. Maar één zwaluw
maakt geen zomer, en de talrijker verzen van goede en groote
eigen-aardigheid, in die eerste afdeeling, hebben niet de schoonheid ook niet van de minst-goede in den bundel. Daar komt
bij dat de enkele werkelijk•fraaie regels die erin voorkomen,
in dien bundel al zijn opgenomen en dat eenzelfde keus ook
uit de twee latere plaatsingen was gedaan. Ja, die latere
verzen, uit den Mathilde-cyclus uitgeschoten of in den Mathildetijd geschreven, daarvan vooral is het gelukkig dat zij hier
niet zijn bijgevoegd. Niet alleen toch dat vrijwel alle nog veel
minder zijn dan die van de eerste reeks, maar dit bijvoegen
zou allicht tusschen-voegen geworden zijn, en zoo die alleruitmuntendste redaktie vernietigd die nu onze vreugd uitmaakt. Men weet niet : voor een uitgever kon de gedachte
allicht verleidelijk geweest zijn zooveel nieuwe gedichten aan
den cyclus toe te voegen, den cyclus zelf te verwijden en
de motieven van het drama tusschen Perk en Mathilde uitvoeriger te doen spreken. Vooral voor . dit laatste bestond op
éen plaats tenminste, een, naar de uitgever meenen kon, gegronde aanleiding.
Wie Kloos' Inleiding nauwkeurig gelezen heeft zal weten
dat daar juist als er in het overzicht van de Mathilde sprake
zijn zal van de reden waarom de dichter zich van Mathilde
scheidde, naar een van de uitgevallen sonnetten verwezen
wordt en enkele regels daaruit worden geciteerd. Zelf heb ik
vroeger gemeend dat het wens,chelijk geweest zou zijn dit
sonnet, ook al was het overigens minderwaardig, op zijn plaats
in den cyclus in te lasschen, daar het toch in Kloos' over
zicht van den inhoud zoo gewichtig was. Maar juist door de
1
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lezing ervan in de Nagelaten Gedichten werd het mij duidelijk
hoe verkeerd die inlassching geweest zou zijn.
Het is het volgende:
1

0, NOODLOT.,
Wie naar ons staren, staren naar ons beiden,
Als waren wij gelukkig en verloofd;
Men ziet ons aan en wenkt met oog en hoofd
En wil ons vreugd door wedervreugd bereiden.
Mathilde ! ik zou u nimmer kunnen leiden
Door 't leven ! 't Noodlot, dat gij wijs gelooft,
Scheidt mij van u, die min verdriet me ontrooft
En vroo4jk hart. Ik kan niet van u scheiden.
En toch de macht die over 't menschdom waakt
Is wijs en doet mij wijslijk u verlaten
Omdat, hoog wezen ! gij me een onding maakt!

Ik leef in te en denk en doe als gij,
Ik ga mijzelf zooals ik nu ben, halen —
Tot awee.per, tot een jonkvrouw maakt gij nzji

In de Inleiding waren hieruit de gecursiveerde plaatsen aangehaald in een volzin, ` waaruit men den indruk krijgen kon, dat
Perk zijn eigen vrijen wil, bepaald door zijn afkeer van het
jonkvrouw-worden, de oorzaak van de scheiding noemde. Was
dit zoo, dan was er ' alle reden het sonnet, dat een zoo gewichtig motief inhield, niet uit den tekst weg te laten. Maar
uit het sonnet in zijn geheel blijkt duidelijk dat dat niet zoo
was. Het sonnet-zelf, de titel bovendien, zegt ondubbelzinnig
dat de oorzaak het Noodlot was, en de afkeer van het
jonkvrouw-worden wordt alleen genoemd als ' een reden waarom
men de wijsheid van het Noodlot prijzen mag Hiermee
vervalt de reden die er zijn mocht om dat sonnet optenemen.
Evenals de meeste van de nagelatene hoort het tot - de zeer
middelmatige. Evenals uit die andere is ook hieruit het
eenige goede door Kloos, zoo niet in den tekst dan -toch in
de Inleiding, aangebracht. Door dit sonnet, evenmin als door
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welk ook van zijn soortgenooten, ontstaat een 'aanleiding de
redaktie te kort te doen die, zooals ik gezegd heb, juist door
het ontbreken van al wat onnut of middelmatig is, de vreugd
is van iedereen.
Het is met het onnutte en middelmatige van de verzen
die Perk tegelijk met zijn goede Mathilde-verzen geschreven
heeft, zoo gesteld. Perk was de dichter van één idee, de
uitbeelder van één overtuiging die hem nooit verlaten heeft.
Dat was deze, dat eerst als het in de verbeelding was opgenomen, het voorwerp van een wereldsche liefde voorwerp
van hoogere liefde werd. Er bestaat uit zijn knapentijd een
handschrift in brieven, meen ik waarin hij dit denkbeeld heeft uitgewerkt. Iris is het droevige sterven van die
gedachte : Zefier schreiende om de onbereikbare Iris. Mathilde,
het werk van zijn rustigst evenwicht, is haar blijde in zichzelf
geloovende belichaming in klank en beeld. Maar Mathilde,
juist door dat evenwicht zich bewegende niet als Iris boven
maar op de aarde, ontstond uit een werkelijk aarde-leven
waarin de levende vrouw en de levende natuur hem de stof
waren waaruit hij, dichter, juist dat gebruiken moest wat tot
vertolking dienen kon van zijn idee. Dat was al wat goed
werd, vanzelf ; wat de idee uitdrukte ; wat deel moest uitmaken van de eindelijke klaarblijkelijk onaantastbare redaktie
van Mathilde. Daaromheen ontstond het andere. Het andere:
de gesprekken en tafreelen die in hem opdoemden, de overpeinzingen en losse denkingen die door zijn geest dreven, de
speelsels van klank en de beeldsels van zin, die uit heet
overschot van de stof, die door zijn handen ging, in het
voorbijgaan wel werden vastgehouden, maar voor ieder die
oog had, duidelijk bleken buiten-om de Idee te bestaan. Dat
is het uitmuntende dat Kloos gedaan heeft, dat hij, die Perk's
bedoelingen van nabij gekend, zijn werk als geen ander
begrepen had, het Eéne gedicht uit den hoop van allerlei
maaksel greep en het schoonschudde van wat zich, klaarblijkelijk voor heen die zien kon, zonder reden er had aangehecht. Zóo werd de Mathilde, en zdó werd het een geheel
waar nooit iemand aan tornen mag.
,
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Vijftien jaar zijn sints het verschijnen van de Gedichten
voorbijgegaan. Maar waardoor blijft Perk altijd nog een
voorbeeld voor ons, zijn nu zooveel ouderen ? Hierdoor dat
hij de Idee van zijn leven in dat wat hij gegeven heeft, volkomen heeft uitgedrukt. Hoogten van hartstocht, volheden
van bekoring, diepten van geest en gemoed zijn ons na hem
opgegaan, maar liefde voor natuur en liefde voor verbeelding
zijn van al die bewegingen de ondergrond en hij greep er
de poëzie in het hart.
Liefde voor natuur, zeg ik. Is er éen kunst die, zonder
haar, adem tot een aanhef heeft ? Liefde voor verbeelding,
komt zonder deze één kunst tot volkomenheid ? Gemoed en
geest, hartstocht en zinnen, wèlke zijde van het mensch-zijn
in ons het krachtigst is, liefde voor natuur en liefde voor
verbeelding zijn zij, elk van hen op andere wijs. Perk was
onder ons de eerste en de eenvoudigste : een vrouw die hij
liefhad, een natuur die hij beminde, en die beide die
moesten beelden worden in de stemmingen van zijn aandoening, beelden, de beminnelijkste en lievenswaardigste van
allemaal.
Welk een groot wonder was dat dan ook, de verschijning
van zijn eerste verzen. Hier was een die zijn leven aan de
natuur leende, die een taal maakte waarin niet elk ding iets
dêe naar geldige retorica, wat geen mensch kon gelooven
dat het doen kon, maar elk ding deed wat men voelde dat
het, levend, deed. Elk sonnet van Mathilde is vol met natuurdingen die handelen, die leven, die meedoen in het leven
van den peet. En hoeveel rustige trekjes nog van liefhebbende waarneming. En hoe, o simpelste verschijning
op die liefelijke aarde, dat bloeiende jonge meisje in die
wijde bloeiende natuur.
Ik vervolg hier den loop van de Mathilde niet. Sonnetten
als Dorpsdans en Hemelvaart zijn polen waartusschen een
twintigjarige zich bewegen kan en een groot dichter zijn.
Zijn leven leenen aan de natuur deed hij eindelijk, klagend
Sen verheerlijkend, voor hij sterven ging nog» éens in zijn Iris.
Zich zelf en het door hem beminde oplossen in een natuur-
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verschijnsel -als dit schoonste, was het niet de droom en luchtverheveling waarin deze ziel zichzelf boven de aarde achterliet?
Evenwicht zoeken tusschen de oneindige innerlijke verbeelding èn de eindige werkelijkheid,
door niemand is de
groote opgaaf eenvoudiger aangetoond. Wij ook begeeren
het : al wat woelt in ons, wat streeft naar daadwording, wat
oneindig is en eindig zijn wil, - hijgt naar uitdrukking. Dit
is wat ieder wil, en dan volgt al het andere. De dichters
gaan vooraan er in. Zij vragen nooit dan naar verwerklijking,
naar volkomen inbeeldbrenging van het inwendig leven, in
een beeld van uitwendig leven. De kunstenaars van hun
gedichten zijn zij, en saam met hun broeder-kunstenaars
streven zij, en willen anderen toonen hoe men de kunstenaar
van al zijn daden wordt.
Perk heeft met die overtuiging vooraan gestaan. Hij heeft
heel alleen, en stervende met zijn twee-en-twintig jaren, de
liefde en de natuur, de poëzie en de kunst kunnen beleven
en verheerlijken. Wij, die de donkere gangen van de aarde
niet langer vermijden en tot het geslacht zijn ingegaan »dat
schemert van deugd en boosheid," wij benijden maar vergeten hem niet. Het is een verkwikking voor ons hem aan
te zien. Maar hij was zoo gemaakt dat, als hij geleefd had,
hij het donkerste leven niet had gevreesd.
Ik hoop dat men ons dien Perk nooit ontnemen zal. Dat
men ook later dat beeld van hem -niet verdonkren zal door
het te omhangen met zijn eigen minderwaardigheid. Dat
men ook onze kinderen en kindskinderen Perk zal beminnen
doen in den glans van de Idee die hij heeft , beleefd.
5 April 1897-
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Ulais von KARL WOLFSKEHL, Berlin MDCCCXCVII
im Verlag der Bliitter für die Kunst.

Blau in düften — blau in weiten
Unsrer seelen opferbrand —
Briiutlich die vereinten schreiten
Durch das morgengoldne land —

Bis der welt gedehnte gassen
Dammerschön herüber wehn —
Bis im dunklen glanz die blassen
All die blassen blumen stehn.

Een enkele zangtoon is voldoende als weer een jonge stem
zich opheft en vertelt van dat wondere land dat de Poëzie
toch altijd blijft. Velen kwelen ervan, velen laten tusschen onbeholpen ongevoelde geluiden een ontroering van zich uitgaan,
een bekoring opklinken die als het opengaan van een deur op
dat wondervolle en toch zoo vertrouwde land is ; weinigen
zetten die deur wijd open en brengen met den klaren zekeren
toon de stroomende aandoening waarin al het menschelijk.
onvolkomene heerlijker verschijnt dan het is. Als dat gebeurt
is het verder weinig belangrijk of de zangtoon minder krachtig
is dan die van een voorganger, of verbeeldingen en gedachten
meer of minder de hand doen merken van den saamvoegenden kunstenaar dat de toon gevonden, de aandoening
overgebracht is, dat zelf is ons het bewijs dat de kunstenaar
te prijzen is omdat hij door zijn arbeid, door zijn kunstvaardigheid, dien toon, die aandoening niet heeft geschaad. Want
de Poëzie, d. i. de Natuur, is werkelijk de god-in-ons die ,zich
maar te uiten hoeft om ons het oordeel te benemen over
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menschelijke onvolmaaktheden, en de deugd van den dichter
is nooit dat hij-zelf met zijn ijver of bedrevenheid iets volmaakts zou hebben voortgebracht, maar deze dat door hem
de droom en de dronkenschap zich hebben uitgestort waarin
zijn menschenwerk ons als volmaakt verschijnt.
Mag het nu zoo zijn dat tegenover werken van monumentaler verbeelding of gedegener gedachtenbouw de lust groot
blijft het sluiten van de deelen in het samenstel te bewonderen of te beoordeelen, tegenover verzen die meer aanduiden dan uitbeelden, minder doen zien dan voelen, zou
dit een arbeid zijn die over het wezenlijke van hun waarde,
hun toon en hun aandoening, weinig verried.
Wie niet onmiddelijk aangelokt door toon en aandoening
van de twee bovenstaande strofen hun schoonheid en bedoeling meer gevoeld dan begrepen heeft, zal er zeker niet komen
door een ontleding van hun beteekenis. De twee opgetogenen
die hand in hand hun tocht van ochtendlicht tot avondschemer over de aarde vervolgen, zullen aan de kim verdwenen
zijn voor hij hun bleeke hoofden heeft gezien. En zoo zal
het hem gaan met al die andere gedichten die in de teerheid
van hun aanduidende woorden wel degelijk beelden, gestalten,
heele stoeten en dramatische tafreelen zelfs verborgen houden,
maar alleen voor hem die in muziek en gevoel den gouden
sleutel weet op te duiken waar die verbeeldings-wereld zich
door ontsluit.
Het eigenaardige van Wolfskehl ligt in dat aanduidende,
dat dekoratieve van zijn verbeeldingen. Zijn gedachten bewegen zich om een beeld of een .beeldengroep ; die worden niet
geschilderd, maar sprekende in de aandoening die zij bij hem
opwekken, duidt hij het wezenlijke van hun verschijning aan.
Zoo, volkomen, in het besprokene. In een ander gedicht,
Osiris, is dat spreken in aandoening niet van hem zelf onmiddelijk, maar verbeeld door anderen : de geloovigen, biddende tot Osiris, geven in hun gesprekken zelf de aanduidende voorstelling, niet enkel van Osiris, maar ook van zich
zelf. Het is in deze soort een van de krachtigste en klaarste
gedichten die men lezen kan. Zie het hier:
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Strenger Gott mit segen tráufelnden handen
1hrenzeugender Flutenherr wir spenden
Schalen und dofte aus fernen schonen gelánden
Halt uns Fierst mit den lebengebenden handen
Sieh wir diirsten o Herrscher sieh wir darben
Brennende gluten wtïrgen und viele starben
Alle trauern wir bang in des todes farben
Ililf o Machtiger gnidig sieh wir darben
Sollen wir frauen dir weihen und lockige knapen
I)ein ist ja alles giftiger was wir haben
Kuhlung gewihre und schatten uns zu laben
Dass die madchen herrlicher bltihn und die knapen
Dass nicht dein garten dorre dein tempel falle
Dass auf ewig dein goldenes lob erschalle
Wahre dich — oder der tod vernichtet uns alle
Wahre dich Herr dass nicht du und dein reich zerfalle.

In deze soort zijn er verscheiden even goede, een aanzienlijk
deel van den bundel.
Van een derde soort is het, nog" meer samengestelde,
tweede stuk van Im Dome. De dichter zelf geeft in enkele
trekken de beschrijving, alleen die van de mise-en-scène : het
gezang van de nonnen en het antwoord daarop in een stem
uit de ruimte stelt het drama voor van de non die gezondigd heeft, door de zusters verstooten, maar door een hoogere
macht (Christus) wordt geabsolveerd.
Zum feierlichen amt geweihte schreiten
Die si nge dröhnen dumpf: »in ewigkeiten
Gelobt gelobt ..." geschmuckte kerzen gleiten
Der schwarze zug verschleiert in gebeten!
Darf sie im kreis der schwestern vor dich treten
Der lenz und nacht den weissen kranz verwehten?
25
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Darf heut ihr auge ruhn auf deinen wangen?
Der gestern alle nachtigallen sangen
Darf sie bei des altares lilien prangen?
Im heiligen rauch verhauchen leise schritten
Die schwestern knieën: >erhör der briiute hitte
Ist eine sfinderin in unsrer mitte
In glut vertilge sie ..." die d.mpfe wallen
Aus goldner weite weht ein lichtes schallen:
Die siinderin erheb ich ob euch allen
In grosser liebe durfte sie gesunden
Die himmelskrone hilt ihr haupt umwunden
An ihrem leibe strahlen meine wunden.

Naast den machtiger en rijker George heeft Wolfskehl door
deze gedichten, die hem geheel eiben en die uitmuntend
werk zijn, een plaats ingenomen onder de duitsche dichters
die men noemt.
12 Maart 1897.

De g esehiledenis der Nedle2 /antisalie 1 etle) kun(le
van Dr. Jan ten Brink.
-

-

(BRIEF AAN EEN VRIEND.)

Waarde Vriend,
Gij vraagt mij wat men te denken heeft van een boek als
dat waarin Jan ten Brink de Geschiedenis van de Nederlandsche Letterkunde beschreven heeft. Ik geloof dat ik niet
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onbillijk ben als ik ter beantwoording Ten Brinks eigen prospectus bij dat werk voor u opsla, waar hij doet uitkomen
dat hij ongeveer het tegenovergestelde doen wou van wat
in 181 o Jeronimo de Vries met zijn Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde heeft gedaan. Daar gij
noch deze proeve noch Ten Brinks boek kent zal ik u het
onderscheid uitduien.
Vindt gij het niet begrijpelijk dat wij, dichters en schrijvers, die zooveel van ons leven en van het leven van onzen
tijd in onze werken achterlaten, wij glimlachende raadsels, die,
als al wat leeft, aan al wat leeft vast zijn en naar verleden
en toekomst gelijkelijk reiken, dat wij altijd weer door de
tijdelijk levende geslachten van menschen vragend worden
aangezien, door en door gespeurd, en telkens weer over
gerangschikt in hun vergankelijke systemen, zonder ophouden
de eeuwige en kostelijke bouwstoffen leveren tot hun vluchtig en waardeloos geschrijf? Ziet ge, zoo komt het dan dat
de blijvende gedenkteekens van voorbijgegane tijden in de
wijze waarop men ze groepeert en rangschikt de aldoor wisselende monumenten worden van eiken volgenden tijd.
Maar, nietwaar, indien wij nu eenmaal goedvinden dat uit
de kostelijke materialen van den voortijd deze broozere getimmerten worden saamgesteld, dan zullen wij toch dat
samenstel boven de andere prijzen, waarin met de meeste
liefde en zorgzaamheid die schoone bouwstoffen zijn aangevend en waaruit het blijkt dat tenminste hun allesovertreffende belangrijkheid wordt erkend. Indien daarentegen de
bijzaak van de groepeering hoofdzaak wordt, of, nog erger,
;enige andere bijzaak die met de schoonheid van de omstelselde kunstwerken weinig te maken heeft, dan kunnen wij
wel het zoo vervaardigde samenstel belangrijk vinden als een
teeken van den tijd die het heeft voortgebracht, maar wij,
dichters en schrijvers, vinden dan dat men onder den naam
van het rangschikken en doen kennen van onze werken de
schoonheid die hun wezen is heeft gehoond.
Jeromino de Vries is nog min of meer een achtiendeeeuwsche geest geweest. En wat men den I8de- eeuwers ver-
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wijten mag, gezond verstand en zin voor de werkelijkheid
waren nog wel de minst laakbare eigenschappen in menschen
die veroordeeld waren levenslang ondichterlijk en verbeeldingloos te zijn. Met gezond verstand en zin voor de werkelijkheid
van zijn gegevens begreep De Vries dan ook dat in een geschiedenis van de nederduitsche dichtkunst de gedichten de
hoofdzaak, korte opmerkingen en levensberichten bijzaak en
alle andere wetenswaardigheden en bedenkingen uit den booze
zouden zijn. En hier kwam hem in verband met dat gezondverstándige een eigenschap te stade, die zeker in zeer
verdunden staat bij hem aanwezig was, maar in elk geval bij
hem, in tegenstelling tot latere schrijvers, nog bestond. Ten
Brink beweert, in dat prospectus, dat De Vries bij de verzen
»onkritischen lof" zou hebben bijgevoegd. Indien dit meent
dat hij zijn lof niet uit »beginselen van kritiek" kon afleiden,
dan is dit zoo ; maar dan is dit ook zeker zijn deugd. De
Vries had namelijk, uit de i 8de eeuw nog medegekomen en
afstammend van hen die de verfijning van Poot en latere
dichters wisten te bewonderen, een opzichzelf levenden, d. i.
niet voor moreele of vaderlandsche aandoeningen zoozeer als
voor schoonheid van klanken en beelden gevoeligen smaak.
Met dien smaak, zwak en flauw, maar nog nu voor den
schoonheid-minnaar herkenbaar, las en las hij uit, de gedichten
die bladzij aan bladzij door zijn weinige proza aaneengehecht,
een tam beeld, maar dan toch een beeld en een bemind beeld
geven van de schoonheden van de nederlandsche poëzie. Dat
was de eerste proeve van een geschiedenis van de nederduitsche dichtkunde, die na hem niemand beter gaf.
Ten Brink zegt, alweer in zijn Prospectus, dat Bakhuizen
van den Brink en Jonckbloet die geschiedenis zooveel »grondiger aanvatten". Wat betreft Bakhuizen : zijn studie over
Vondel, met Roskam en Rommelpot, was een triomf. Om de
hekeldichten van Vondel heen deed hij de stad en het volk
en den tijd waar ze in klonken, »gemaakt om op de brug te
zingen", weer opstaan en de kleurige eeuw van een Holland
dat groot werd begon ons op nieuw. Maar was dit een geschiedenis van de dichtkunde? Was het niet de poëzie van de
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oorsprongen, die in heel Europa wakker werd, die omhoogspoot in Rousseau, die fontein, die bloeide in Göthe, die
aarde, die speurde in de duisternissen van de eerste talen en
literaturen en, verliefde natuurkundige, de wetten zocht van
ons bestaan ? Was het die niet, die verward, die teruggedrongen door den angstbrand die de Revolutie was, zich hier
en ginds op het eigenste van elk volk wierp, en het Nationale schiep, den Volksgod, die het goddelijke ten minste
handhaafde toen het scheen dat de Menschheid-god stierf? Het
nationale werd opgewekt, en met de voorvaders hun poëten
en met de daden hun poëzie. Niet omdat zij schoon, begrijpt
gij, maar omdat zij nationaal waren hebben wij toen onze
dichters liefgehad. Niet om Vondel, maar om het volk dat
met Vondel groot was, schiep Bakhuizen die wederoprichting van Vondels Hekeldicht en met het hekeldicht Vondels
Amsterdam. Dan Jonckbloet ? Hij had iets kosmopolitisch
over zich. Hij was een groote makkelijke heer, die door alle
landen van Europa heenliep, bibliotheken en kongressen
opzocht, leeraarde in gehoorzalen van hoogescholen en redevoerde in vergaderzalen van parlementen, en bij zijn makkelijk wellende begeestering een vaardig brein en een groot
administratief vermogen bezat. Hij aanvaardde de boedelbeschrijving van onze middelnederlandsche letterkunde meer
als een Germaan dan als een Hollander : die heele wetenschap
kwam ons toe uit Duitschland ; en door de helderheid van
zijn voorstelling en de ingenomenheid die hij had met al
die ridder-romans en epen schreef hij het leesbaarste boek
dat er van te maken viel. Gelooft iemand dat het dezen vriend
van de duitsche taal-vorschers om mooie verzen te doen was?
Neen ; maar waar had men ooit zulk een menigte onuitgegeven
interressante en inlichtende verhalen gevonden over die middeleeuwen die dan toch de oorsprongen waren van modern
Europa en waar men ook als liberaal van '48 wetenschappelijke
verdienste aan winnen kon, schoon men om ze met liefde te
naderen een terugschouwend romanticus moest zijn. Het aardige
is dat van Jonckbloet tot op onze dagen zelfs wèl-schoone
middelnederlandsche gedichten zijn uitgegeven met een ver-
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ontschuldiging dat zij » inderdaad estetisch zonder waarde"
zijn. Maar nu de tweede helft van Jonckbloets werkzaamheid:
zijn zes-deelige Geschiedenis. Had Jonckbloet voor de eerste
helft uit Duitschland zijn lust in het vorschen naar germaansche
oudheden meegebracht, voor de tweede bracht hij er Schlegels
theorie over het drama, en een algemeenen theoretiseer- en
indeelingslust uit thuis. Ook hier was het de duitsche romanticus
die den hollandschen liberaal aan ideeën hielp. Die ideeën,
belangrijk om hun europeesche geschiedenis, minder belangrijk
al in hun nederlandsche toepassing, en die saam met de eindelooze reeks van verhandelingen en twistschriften die Jonckbloet
ter verdediging van zijn meeningen over onze letteren noodig
vond, vormen het lichaam van een boek dat de geschiedenis heet
te geven van de nederlandsche literatuur. Zie nu wat de eenvoudige en schoone rij van Jeronimo's gedichten een bediscussieerbare zaak geworden zijn. Zijn zij het die men liefhad en wilde
voorstellen ? Neen, maar zijn uit Duitschland gehaalde denkbeelden, zijn wetten waarnaar de literaturen zich ontwikkelen,
zijn regels waarnaar de gedichten moeten vervaardigd zijn, zijn
eindelooze bizonderheden over de levens en levensomstandigheden van hen die ze maakten. Dat was het wat men, begrijpelijk in zijn geestdrift voor de oorsprongen van de maatschappijen, begrijpelijk in zijn niet schoonheid, maar geschiedenis, niet
kunst maar wetenschap lievende opgetogenheid had voorgetrokken aan de met gezond verstand en zin voor de werkelijkheid
van onze dichtkunst opgezette Proeve van Jeronimo de Vries.
Nietwaar, gij zult mij niet misverstaan. Ik ook vind den tijd
van Jonckbloet en Bakhuizen rijker en krachtiger dan die voor
hen; maar het mag en het moet toch gezegd worden, dat
het beginsel van die kracht en dien rijkdom liefde voor hisin die
torie en wetenschap en niet liefde voor schoonheid
geschiedschrijvers ten minste
niet smaak voor kunst is geweest. Het moet toch gezegd worden, dat als wij werkelijk
de werken van onze vroegere dichters willen doen liefhebben
en bewonderen, wij hèn, en niet de historische en wetenschappelijke onderzoekingen omtrent hen moeten beschouwen als
het belangrijkste, en dat wij de ijdele hoop moeten opgeven
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met historischen zin en lust in wetenschap dat te benaderen
ach ! die wetten waarin het verstand den literatuurgroei bedat, wat alleen door gevoel en liefde voor
grijpen zou 1
de geschreven schoonheid wordt bevat.
Wat wilt ge nu, vriend, dat ik u zeg van dit laatste boek.
De heer Ten Brink is een te goed onderleid en te guitig
schrijver dan dat hij, als zijn vriend Te Winkel, al die taaie
berijmers van middel-nederlandsch lezen zou. Deed hij het,
dan heeft hij dom gedaan ; want het diende hem nergens toe.
»De auteur heeft zich beijverd de slotsom der jongste letterkundige historiographie, in den vreemde en ten onzent,
zoo duidelijk mogelijk op te maken." Ziedaar wat hijzelf
zegt, in zijn prospectus. En zoo is het ook. Hartgrondig
vriend van romans en blijspelen heeft hij, terwille van zijn
waardigheid en het goede werk, zich de zelfverloochening
opgelegd alles te lezen wat er over onze letterkunde geschreven is. De heilige Wetenschap als wier onschuldige koorknaap hij zijn dagen slijt heeft het hem voorgedaan.
Jonckbloet was er de priester van. En geloof niet dat ik
hem om de wijze waarop hij het volvoerd heeft anders dan
prijzen zal. De belangstellende hartstocht van den man van
wetenschap, de vaderlandslievende hartstocht van den nationalen Hollander zijn voor dit kind van een volgend geslacht
niets geweest. De golfslag en ronding waarmee een Jonckbloet, de doordringendheid en vertrouwdheid waarmee een
Van Vloten dergelijke stof bemeesterden, er zich in bewogen
Van Vloten vooral was de man voor wie die letterkunde
geen papier bleef, die erin leefde, die de menschen die haar
maakten van nabij kende en de ingewijde was in hun kleine
en zoo beminde leven dat meesterschap was van zijn tijd
niet meer. Maar met zijn anecdoten-stijl, met zijn societeitelijke liefhebberij in kleine aardige verhaaltjes heeft hij zich
alles eigen gemaakt wat er over die Hollandsche dichters
geschreven is, en door dat te vereenigen met zijn eigen
vroolijker lektuur van romans, kluchtspelen en tijdgenooten
heeft hij een geheel gemaakt dat een mozaiek is van duizend
deeltjes, die met grooten ijver, netheid, en snaakschheid soms,
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zijn voltooid. Gij ziet wel, deze lektuur van verhaaltjes uit
hollandsche gedichten en van de levens van hollandsche
dichters, deze lektuur waar de poëzie en de kunst zelf zoo
weinig mee te maken heeft dat men haar kon opstellen zonder kennis van de gedichten en lezen zonder een vermoeden
van hun schoonheden, deze lektuur met plaatjes en initialen
is wel het laatste en aardigste wat deze historische en wetenschappelijke literatuur-studie kon voortbrengen. Wie ermee voort
wil gaan kan onderdeelen uitbreiden, kan kleinigheden aanvullen en foutjes in de bijzaken verbeteren, maar een kompleeter geschiedenis van de nederlandsche letterkunde, zoolang hij voortgaat de geschiedenis als hoofdzaak en de letterkunde als bijzaak te behandelen, krijgt hij nooit.
Of wij dan nu tot de bloemlezing-methode van Jeronimo
de Vries zullen terugkeeren ? Ja, maar met meer liefde nog
voor het schoone van verschillende tijden, met geoefender
smaak en meer kennis van wat er te vinden is. Wij hebben den overgang van een wetenschappelijken tot een
dichterlijken tijd doorgemaakt. Wat voor reden is er voor
ons een wetenschappelijke beschrijving van onze gedichten te handhaven, die blijkt het buiten onze gedichten te
kunnen doen. Wij vinden die gedichten de hoofdzaak. En
indien het zoo is, dat niet in de eerste plaats die beschrijving
gebaat werd door de beweging in de letterkunde sinds tachtig,
enkele dingen toch zijn haar ten goede gekomen, die zij niet
aan wetenschappelijken vorschingsijver maar aan liefde en smaak
voor schoone verzen te danken heeft, en er is geen reden
waarom die dingen de laatste zouden zijn.
Ziedaar, waarde vriend, zoo niet wat men bij het boek van
Jan ten Brink te denken heeft, dan toch wat iemand van
onzen tijd er bij denken kan. Doe de daad die gij ook zult
vinden dat uit deze gedachten volgen moet : schrijf de geschiedenis van onze letteren, waarin die letteren en hun schoonheid
hoofdzaak zijn, en geloof dat dan uw genegenste lezer zijn zal
5 Februari 1897.

Uw vriend,
ALBERT VERWEY .

VAN HET OUDE LONDEN
DOOR

HEYN VAN CORTRYCK.

Lang vóór de kerk van St. Martins in the fields, zonder
verrold te zijn, in het hart van Londen was gekomen ; toen
de Haymarket nog een weg was tusschen twee hagen, waar
waschvrouwen haar linnen droogden ; toen het vee nog
graasde in Finsbury fields, bestonden te Londen taveernen.
Het waren de nieuwswinkels en de beurzen. Kooplieden
handelden er, de reiziger verhaalde er zijn wedervaren, huizen
van vermaak waren reeds het win-house der oude Saksers
en het b uesí-house der Denen.
Hier klopte oud-Engelands polsslag. Straatroovers en
beurzensnijders deelden er hun buit ; de Rochesters van
Karel II's tijd beraamden er hun nachtelijken minneroof;
de Independenten ontlaadden er hun wrok over de dwingelandij en, welhaast, hun vreugd over de terechtstelling van
den eersten Karel.
Maar ook zijn Engelands beroemdste namen aan taveernen
verbonden. Shakespere, Fletcher, Raleigh, Beaumont vergaderden in de Mermaid Tavern, die omstreeks de helft der
17e eeuw nog in Broadstreet bestond. In Fleetstreet wordt
nog een bij journalisten geliefde restauratie gedreven in
de » Cheshire Cheese", dat met zijn lage zoldering, kleine ruitjes,
houten banken en muurschilderij, precies zoo bewaard is als
in den tijd toen Johnson en Goldsmith er samen aten. In
de »Holland Arms Inn" ontweek Addison bij zijn geliefkoosden schotel kalfsvleesch en een beker sack, de grillen
eener huisvrouw, die niet van de gemakkelijkste schijnt te
26
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zijn geweest. De gothische City Hall is, behalve steeds vol
etensgeur, vol historische herinneringen.
Een artikel in de Quarterly herinnerde ons verleden aan
een pakje aanteekeningen, die wij eens over oud-Londen's
tavernen en clubs maakten. De schrijver van dat artikel
deelde een en ander mede over achttiende-eeuwsche
beroemdheden, uit de sinds eenigen tijd gepubliceerde dagboeken van Jozua en Caleb (een zonderlinge combinatie)
Parry. Maar hij plukte die te hooi en te gras en gaf niets
dat naar een familiegeschiedenis van die merkwaardige Engelsche instelling : de club, geleek.
Al twee eeuwen geleden was Pall Mali om zijn tavern
clubs vermaard of berucht. Er waren er van allerhande
soort. In de meeste zouden wij liefst geen dames hebben
meegebracht.
Enkele clubs bestonden alleen uit nachtbrakers, die op
straat schandalen uithaalden, eerzame voorbijgangers en zelfs
vrouwen aanvielen. Zoo de »Mohocks" uit den tijd van den
Spectator. Hun reglement was een formeel program tot het
uithalen van kwaad, waartoe een voorafgaande brasserij
den noodigen moed moest geven. »Keizer der Mohocks"
heette de president, die op het voorhoofd getatoeerd was
met een halve maan. Ieder die op een laat uur op straat
gevonden werd, moest door de leden evenzoo worden gemerkt.
De Mohocks begingen ongelooflijke gruwelen. Stelselmatig;
want zij waren in groepen verdeeld, die elk hun eigen taak
hadden. De Sweaters namen met hun zessen het slachtoffer
in een kring en prikten het met hunne degens in dat lichaamsdeel waar schooljongens gestraft worden. De man draaide
dan als een dolle in het rond, en eerst als hij genoeg gezweet
had, liet men hem loopen. » Ti^inb the lion" heette het,
wanneer men den menschen den neus plat tegen het gezicht
sloeg. De Tumblers zetten vrouwen op het hoofd. Anderen
pakten vrouwen in tonnen en rolden haar Snow hill of
Ludgate hill af.
In 1712 'werd tegen de Mohocks een koninklijke proclamatie
uitgevaardigd, waarbij zij met zware straffen werden bedreigd.

VAN HET OUDE LONDEN.

391

Niettemin duurde, volgens Swift, het gezichthakken voort.
Wel schijnt het toen, tenminste vóór i uur 's nachts, betrekkelijk veilig op straat te zijn geworden. Sir Roger de Coverley,
durfde, een week na het verschijnen van dit besluit, onder
sterk geleide de komedie weer bezoeken, waar hij, uit vrees
voor de Mohocks, in geen twintig jaar was geweest.
Later vaardigde de »keizer" zelf een proclamatie uit. Hij
veroordeelde geweld en rumoer en maakte bekend, dat
alle wonden en schade aan lijf en leden, »uitgezonderd die
welke hieronder nader zullen worden omschreven", aan de
zorgen van 's keizers heelmeester zouden worden opgedragen.
0. a. werd verklaard, dat » fijping the lion" niet zou worden
toegediend aan man, vrouw of kind, vóór de klok van St.
Dunstans één had geslagen ; dat het zweet slechts zou worden
gegeven tusschen een en twee uur 's nachts ; dat de sweaters
het Turksche bad zouden verschaffen in zulke nauwe sloppen
en stegen, dat de behandelde personen geen gevaar liepen,
kou te vatten ; dat de »tuimelaars", aan wier zorg voornamelijk de vrouwelijke sexe was toevertrouwd. zich zouden
bepalen tot Drury Lane en de buurt van den Temple, enz.
»Afgekondigd aan ons hof in de David Tavern"; volgt de
handteekening.
Tot bijna het einde der regeering van George I bleven
de Mohocks bestaan.
Met de wonderlijkste bedoelingen, onder de vreemdste
leuzen zijn in de i 7e en i 8e eeuw door drink- of dischgenooten
vereenigingen opgericht. Men vond een »Lying Club", een
» Fighting", » Fringe Glove", » Ugly", » Humdrum", » Mummers"
club. Er waren er van dikke mannen, van eenoogigen en
van menschen die in dezelfde straat woonden. De »Golden
Fleece Club" bestond uit kooplieden, die eiken avond hun
geweten schoon dronken ; de »Everlasting Club" verdeelde
de 24 uur van het etmaal zoo onder hare leden, dat de club
dag en nacht vergaderde, men had zoodoende altijd gezelschap , wanneer men er ook kwam.
Wlzite's Club was berucht om zijne weddingschappen. In
1744 wedden eenige jonge mannen om £ 1500, dat een man
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12 uur onder water kon leven ; een desperado onderwierp
zich aan de proef, maar heeft het niet naverteld. Er werd
veelvuldig gewed op menschenlevens en verder om al wat
er zich maar eenigszins toe leende. Op den dag der
aardbeving van 1750 hoorde een, geestelijke, bij het binnenkomen der club, dat men wedde, of de schok door een aardbeving óf door het springen van een kruitfabriek veroorzaakt
was. Vol verontwaardiging vertrok hij, zeggende, dat deze
ongeloovige troep, bij het klinken der laatste bazuin » would bet
puppet-show ag ainst judgrnent. " Mr. Hogarth schilderde een
speelscene in While's Club : bij het vuur wacht een man, uit
wiens zak een pistool steekt, tot de winner van het meeste
geld afscheid zal nemen. Hij zal zich dan schadeloos stellen
voor zijn verlies
In de taveerne met het uithangbord van St. Dunstan, die den
duivel bij den neus neemt, vereenigde zich de Apollo Club;
in verschillende andere herbergen zou de Calve's Head Club
hebben vergaderd. Men beweert dat onder dien naam geen
club bestaan heeft; echter blijkt uit prenten dat de onthoofding
van Karel I en ook de verjaardag van Cromwell eenige malen
met ruwe studentenfeesten zijn gevierd. Volgens een oud
verhaal zouden daarbij kalfskoppen zijn gegeten op verschillende wijzen toebereid, waarmede de koning en zijne vrienden
waren bedoeld. Verder kwamen op tafel een groote snoek
met een kleinere in den bek zinnebeeld van dwingelandij;
een zwijnskop, voorstellende de Koningin in beestachtige natuur, enz. Na afloop van het maal werd een stuk uit Milton's
Defensie Poouli Anglicani voorgelezen, dat met een soort van
eed door alle aanwezigen werd bekrachtigd. Wijn zou zijn
rondgediend in een kalfsschedel ter eerbiedige herinnering
aan die waardige patriotten, welke den tiran gedood en hun
land verlost hadden van zijn willekeur.
Zoo althans verhaalt de schrijver van »Secret History of
-

the Calves' Head Club or the Republican unznasked."
-Op 30 Jan. 17o6 vermaakten eenige jongelieden van All
Souls College te Oxford zich, omstreeks middernacht, nadat
zij samen gesoupeerd hadden, met een aantal houtsnippen den
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kop af te slaan »in conteinpt of the meinory of the blessed
martyr". Een 30 jaar later werd een dergelijk feest gevierd
in een taveerne in Suffolkstreet. Verhit door den wijn maakte
het gezelschap groot rumoer ; een stak het hoofd uit het raam
en dronk op de nagedachtenis van het leger, dat den koning
-onttroond had en op de rebellen, die hem hadden onthoofd.
Weldra vlogen er steenen van alle kanten; het volk woedend,
dat een officieele vastendag (30 Jan.) aldus ontwijd werd,
sloeg de vensters stuk en zou het huis in brand gestoken
hebben, indien de brandwacht dit niet had verhinderd.
Volgens Horace Walpole werd er heel wat vernield ; de
jongelui redden zich met groote moeite.
Van de letterkundige gezelschappen is de Literary Club
de beroemdste geweest. Zij werd opgericht door Sir Joshua
Reynolds en Dr. Samuel Johnson en telde als leden geen
minderen dan Goldsmith, Burke, die de politieke welsprekendheid vertegenwoordigde, Bennet Langton, bekend om zijne
bedrevenheid in de Grieksche letterkunde, Tophan Beauclerk,
berucht om zijne avonturen, zijn kennis van de vroolijke wereld,
zijn lastigen smaak en zijn sarcastisch vernuft. Hallam, Gibbon
en Macaulay zijn er lid van geweest. David Garrick bracht er
zijn onweerstaanbare vroolijkheid en smaak voor tooneeleffecten.
De volgende meesterlijke schets van een door Dr. Johnson
geleide vergadering, is van Burke.
„De zaal van de Litteraire Club ligt voor ons ; op de
tafel staan de oinelette gereed voor Nugent en de citroenen voor Johnson. Daar zijn vergaderd wier hoofden voor
altijd leven op het doek van Reynolds : Burke met zijn bril;
Langton's lange, magere gestalte ; Beauclerk, die hoffelijk
grijnst en Garrick, die glanzend glimlacht ; Gibbon, die op
zijn snuifdoos tikt en sir Joshua met zijn roeper aan het oor.
Op den voorgrond zien wij die zonderlinge figuur, voor ons
even gemeenzaam als onze naaste verwanten : het reuzelichaam, het geweldige vleezige gelaat, bezaaid met litteekens,
de bruine jas, de zwarte, gebreide kousen, de grijze pruik met
het verschroeide kuifje, de vuile handen, de nagels, afgesneden en gebeten tot op het leven. Wij merken op, hoe neus
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en oogen zich bewegen met stuiptrekjes. De zware gedaante
hobbelt, puft, en dan komt het »Waarom mijnheer ?" en het
»Neen mijnheer l" en het »Gij kunt geen antwoord op die
vraag geven, mijnheer !"
In deze club kwam ook Goldsinith. Hij stelde het geleerde
gezelschap zeer op prijs, maar voelde er zich niet op zijn
gemak. Beter was hij thuis in de » Slzilling Whist Club", die
in de Devil Tavern samenkwam. Dit was een mindere soort
herberg, behoorende tot de rubriek der » Heaven" en der
„Hell" waarvan voorzichtige lieden schreven dat zij wel wilden
dat die een anderen naam hadden : 't is kwaad spelen met
messen. In vroeger tijd verdienden ze die namen ten volle.
Een der trouwste bezoekers van den Devil Tavern was Mull
Lock, alias John Cottington, die de eer had, den zak te rollen
van Cromwell, en die Karel II, in zijne ballingschap te Keulen,
voor £ i 500 aan plaatzilver bestal. In Goldsmiths tijd was
het een zeer achtenswaardig gezelschap dat er vergaderde,
wat niet belet, dat er allerlei aardigheden werden uitgehaald,
waarvan deze goedige man dikwijls het mikpunt was.
Op zekeren avond gaf hij aan den koetsier, die hem naar
de club bracht, een guinje in plaats van een shilling. Aan
zijne vrienden klaagde Goldsmith zijn nood, doch hij berustte.
Den volgenden avond zeide men hem, dat iemand op straat
hem wenschte te spreken. Hij ging naar buiten en ontwaarde
met verwondering en blijdschap den koetsier, die hem de
guinje kwam terugbrengen. Om zoo groote eerlijkheid te
beloonen, zamelde de goede Goldsmith een sommetje bijeen
dat hij rijkelijk uit zijn eigen beurs aanvulde en zond den
man daarmede naar huis. Hij was nog druk bezig, den
eerlijken koetsier te prijzen, toen een der clubleden vroeg,
de teruggegeven guinje te mogen zien ... Ze was valsch.
Een gebrul van plezier ging op onder de genooten, en
Goldsmith begreep nu, dat de gewaande koetsier evenzeer
een namaaksel was als het geldstuk. » Noll" zoo heette
hij in de wandeling was zoo verlegen, dat hij weldra stil
heensloop.
De vermakelijkheden in deze club waren van allerhande

VAN HET OUDE LONDEN.

395

soort. Ook epigrammen werden vervaardigd en hier werd het
eerst gehoord het beroemde grafschrift, dat Goldsinith maakte
op Edw. Purdon:
Here lies poor Ned Purdon, from misery freed
Who long was a bookseller's hack ;
He had led such a damnable life in this world,
I don't think he'11 wish to come back.

Over oud-Engeland's letterkundige vernuften vinden wij in
de dagboeken der Parry's menige aardigheid, die ons de
kleine zijden van het karakter dier grooten doet zien en hen
daardoor nader brengt.
Bijv. het volgende geval uit het leven van John Dryden.
»Glorious John" was voorzitter van een club van dichters
en vernuften in Will's koffiehuis. Op een hunner bijeenkomsten, toen allen aan tafel de komst van hun president
verbeidden, trad eensklaps Mayle, afgevaardigde in het parlement en een verdienstelijk lid der vereeniging, het vertrek
binnen, stapte naar het hoofd der tafel en ging, met de opmerking, dat er een plaats vrij was, in den presidentszetel zitten.
Dryden kwam kort daarna ook en nam, tamelijk onthutst,
plaats op een leegen stoel nabij het hoofd der tafel.
Het eten werd opgediend en werd met ongewonen ernst
verorberd. Ten laatste, toen de wijn de gemoederen wat
had opgebeurd, begon men te praten over schrijvers en de
nieuwste litteraire producten. Mayle hield op gezaghebbenden
toon een korte rede over »Aurengrebe", het bekende werk
van Dryden. »Het getuigt zonder twijfel van veel kracht
van karakter, juist gevoel en vloeiende dichting", zeide hij
»maar ongelukkig zijn de beste gedeelten gestolen." Hij
las eenige der meest geroemde verzen uit het dichtstuk voor
en vroeg toen of de heeren gelooven wilden, dat die bijna
letterlijk vertaald waren van een schrijver uit de vierde eeuw,
Hieronymus Giraldus, een zeer scherpzinnig auteur, wiens
werk, zeide Mayle, zoo weinig bekend is, dat redelijkerwijs
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betwijfeld mag worden, of gij ooit zijn naam hebt ontmoet."
De vrienden zagen elkaar aan. Neen, ze moesten bekennen,
dat zij nooit van dien man gehoord hadden. » Nu dan zal
ik u het oorspronkelijke van deze verzen geven", en Mayle
gaf een bijna letterlijke lezing van Dryden's verzen in het latijn.
Het gezelschap was versteld en Dryden stond geheel
ontdaan, zonder een woord te spreken, van tafel op en ging
heen. Nauwelijks was hij vertrokken of Mayle barstte in
schaterlachen uit en bekende, dat voor zoover hij wist, nooit
een schrijver Hieronymus Giraldus bestaan had, maar dat hij
van Dryden zelven verzen had vertaald, die zijn naam beroemd
zouden maken.
Het verhaal van Dryden's afranseling door den hertog van
Buckingham in een Londensch koffiehuis, is volkomen waar.
Hij had den hertog verachtelijk voorgesteld in » Absolomlz
and Achitophel" en daardoor zijn toorn opgewekt. Toen de
bestraffing was toegediend, trachtte Buckingham een pleister op
de wonde te leggen. Hij roemde de vertooning van het stuk
en gaf aan Dryden een aanwijzing van £ 50 op zijn bankier.
Van Will's Coffeehouse worden wij gevoerd naar Button's
waar Addison, Steele, Pope en Rowe vergaderden. Rowe
had altijd sarcastisch over lord Oxford gesproken, zoo niet
geschreven. In de dagboeken der Parry's wordt verhaald
hoe deze zich wreekte.
Rowe had ook eens de hulp van den minister noodig en
woonde zijne audienties zoo getrouw bij, dat lord Oxford
hem eindelijk opmerkte en vroeg naar zijne wenschen. Rowe
antwoordde, dat hij zeer verlangde, al zijn krachten te besteden
om de regeering te steunen. Lord Oxford glimlachte minzaam
en zeide tot hem : » Daar valt mij op het oogenblik iets in.
Kent gij Spaansch ?"
»Neen, iny Lord," zeide Rowe, »maar ik geloof dat ik het
gemakkelijk leeren kan."
»Wel doe het dan vooral," antwoordde de minister nadrukkelijk."
De heer Rowe vertrok en begroef zich geruimen tijd op
het land, om al zijn aandacht aan zijn taalstudie te kunnen
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wijden. Geen zijner vrienden begreep wat er van den dichter
geworden was. Na zes maanden keerde Rowe terug en
verscheen op audientie.
»Wel mijnheer Rowe," informeerde lord Oxford, die hem
opzettelijk spoedig aandacht schonk, »hebt gij mijn raad gevolgd ? Hebt gij Spaansch geleerd ?"
Het antwoord klonk bevestigend.
»Maar, verstaat gij het zeer goed, mijnheer Rowe ?"
»Ik kan het nog niet spreken, my Lord." zeide Rowe,
die zich reeds begon te verblijden in het vooruitzicht van
tenminste een plaats als gezantschapssecretaris, »maar ik
twijfel niet, my Lord, of een kort verblijf in Spanje zal mij
in staat stellen, het even vlot te spreken, als ik het lees."
»Wel dan benijd ik u, mijnheer Rowe. Gij kent dan een
genoegen dat ' mij nooit te beurt zal vallen : »Don Quixote
in het oorspronkelijke te lezen."
Jozua Parry heeft noch Rowe, noch Dryden of Wren meer
gekend. Hij teekende zijn anecdoten op uit den mond van
lord Bathurst. Pope echter ontmoette hij dikwijls ten huize
van lord Bathurst een vermogend beursman, die graag
voor Maecenas speelde. Volgens dezen kon Pope sneller
verzen maken dan één zijner tijdgenooten. »Zijn verzen-molen
draaide altijd." Maar van wandelen hield hij niet ; als hij
met Swift wandelde, liep hij zoo langzaam, dat deze zich
vermaakte met om hem heen te loopen.
Men kent de geschiedenis van Pope's verliefdheid op Lady
Mary Wortley Montague en hoe deze liefde veranderde in
een haat, hevig genoeg om hem zijn bittere schets van
vrouwenkarakters in de pen te geven. Over deze verhouding
vertelde lord Bathurst altijd graag het volgende verhaal.
Lady Mary ging op zekeren dag een bezoek brengen aan
lord Burlington in Piccadilly', maar vond hem niet thuis.
Wel was, volgens den bediende, de heer Pope boven in
een der salons. Lady Mary, zeide dat zij hem graag zou
spreken, en liet zich de kamer wijzen. Na een poos ging
de salon-schel en de bediende kwam op de trappen Lady
Mary tegen, die juist de zaal verlaten had. »Je hebt me
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gezegd, dat mijnheer Pope in het salon was," zeide zij, »maar
ik vond er niets anders dan een grooten baviaan in een leunstoel."
Het geval werd door den bediende aan lord Burlington
verhaald en, zooals gewoonlijk in dergelijke omstandigheden,
door een goedhartigen vriend den heer Pope zelven in het
oor gefluisterd. Pope wreekte zich als volgt. Korten tijd
daarna hield het rijtuig van den verontwaardigden dichter
stil voor de woning van lady Mary, aan wie hij verzocht hem
te volgen. Hij zou haar, zeide hij, toonen hoe uitstekend
het was, dat men den steenen muur, die het gezicht van den
weg op Kensington Gardens belemmerde, door een ijzeren
hek vervangen had. Lady Mary was zoo kippig dat zij de
voorwerpen op 20 voet afstand niet kon onderscheiden. Doch
zij wilde dat nooit bekennen en ging met Pope mee, die
haar een uur lang onthaalde op een beschrijving van de
prachtige natuurtafreelen die men naar alle kanten door het
zoogenaamde hek (maar er stond nog altijd een muur) te
zien had gekregen. Lady Mary stemde alles toe, al zag zij
niets. Na de vertooning greep Pope de eerste de beste
gelegenheid aan, om al zijne vrienden te vertellen hoe schitterend hij op lady Mary haar oninenschlievende toespelingen
op zin persoonlijke gebreken verhaald had.
Van dezelfde lady Mary Wortley Montague bezitten wij
een verhaal over hare toetreding tot de »Kit Cal Club".
Haar vader, Evelyn, hertog van Kingston, kwam op zekeren
dag op de gedachte, haar als lid van deze vereeniging voor
te hangen, toen zij nog geen 8 jaren oud was. De andere
leden maakten bezwaar, omdat, volgens de regelen der club,
geen beauty mocht gekozen worden, (wat de achtjarige jonge
dame toen reeds - schijnt te zijn geweest), die zij nooit gezien
hadden. »Dan zult gij haar zien 1" riep de vader en in den
roes van het oogenblik, zond hij naar huis het bevel, haar
op het mooist uit te dossen en naar de taveerne te brengen.
Met juichkreten werd de kleine Mary ontvangen en met algemeene stemmen werd zij gekozen, waarna elk der aanwezigen
op hare gezondheid dronk en haar naam behoorlijk op een
drinkglas gegraveerd werd.
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Tot het gezelschap behoorden eenige der uitstekendste
mannen van Engeland. De kleine ging van den schoot van
een dichter over in de armen van een staatsman, werd onthaald op zoetigheden en overstelpt met liefkozingen en, wat
haar misschien nog het meest beviel, hoorde van alle kanten
den lof van hare gevatheid en schoonheid. Openhartig bekende
lady Mary later, nooit zulk een gelukkigen dag te hebben
gehad in geheel haar leven.

Wil men een kenschetsing van de taveerne waar het zoo
zonderling toeging, dan vindt men die in de volgende beschrijving van een tijdgenoot (bisschop Earle).
»Een taveerne is een graad, of, zoo ge wilt een paar trappen hooger dan een ale house ; men is er dronken met meer
krediet. Er wordt meer nieuws getapt dan wijn, en meer
grappen dan nieuws. Het een of ander sponsachtig brein
zuigt deze op en knijpt ze later uit in een klucht. Een
taveerne is het beste tooneel : de karakters worden handelend
vertoond, niet gespeeld. Het heet, dat men er komt om
vroolijk te zijn, maar in waarheid is het om rumoer te maken.
Men komt er om te twisten en men komt er om vrienden
te winnen. Het is een verzengende luchtstreek, die het gelaat
verschroeit en tabak is het kruid(t) dat bloes it up. Er zou
veel kwaad aangericht worden, zoo de waard geen water
klaar had voor de vlammen ... Na een lange zitting wordt
het er als in een straat na een stortregen : de tuiten loopen
van boven en de gooten beneden ... Het is een gelegenheid
tot lui zijn voor den werker en een werkplaats voor den leeglooper ; het heiligdom van den zwaarmoedige ; het tehuis van
den vreemdeling ; het vermaak van den pleiter ; zoetheid voor
den student ; leengoed van den burger. Geen betere studieplaats dan deze voor het vonkelend vernuft."
De taveernen van Knightsbridge waren bekend om de geheime huwelijken die er gesloten werden, o. a. in Trinity
Chapel. »Leuter niet langer," zegt een der personen van
Shadwell's »Sullen Lovers" : » In Knightsbridge weet ik er
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een die alle losse menschen aan elkaar haakt ; we gaan naar
hem toe en hij zal ons zoo liefhebbend wegzenden als eenig
paar zotten die ooit veroordeeld waren te trouwen."
Men had er, waar tevens tooneelvoorstellingen werden gegeven. Aan The Eag le in City Road was een groote schouwburg verbonden. Zoo ook was Sadler's Wells vroeger een
taveern theatre, waar het publiek wijn dronk en tegelijk naar
vertooningen keek.
Een der oudste tegenwoordige clubs is Brooks's. Deze
heeft tot regel, dat één zwarte bal een herkiezing noodig
maakt. Sheridan werd er drie malen voorgehangen, maar
even vaak gedeballoteerd. Het bleek, dat de zwarte bal
afkomstig was van George Selwyn, die bezwaar maakte omdat
Sheridan's vader op het tooneel was geweest, Toen Sheridan
dezen reden vernam, verzocht hij voor de vierde maal te
worden voorgesteld. Op den avond der stemming kwam hij,
tien minuten voor deze beginnen zou, arm in arm met den
prins van Wales de zaal binnen en werd nu gekozen.
George Robert Fitzgerald, nauw verwant aan een der eerste
Iersche familiën, die in 1786 terechtgesteld werd wegens een
koel beraamden wreeden moord, was in alle voorname clubs
van Londen steeds geweerd om zijne duelleer-woede. Eens
is hij bijna geslaagd, Brooks's Club binnen te dringen.
Aan een der leden, den admiraal Keith Stewart, verzocht
hij, hem voor te hangen. De admiraal wist dat hij kiezen
moest tusschen het voldoen aan dit verzoek en een duel. Hij
koos het eerste, maar was niettemin volkomen besloten, met
de andere leden tegen Fitzgerald te stemmen. Bij het openen
der doos vond men dus geen enkelen witten bal.
Ieder had dit verwacht, maar wie zou den moed hebben,
dezen uitslag aan den kandidaat te berichten ? Een duel, dat
er het onvermijdelijk gevolg van zou wezen, liep • altijd noodlottig af voor Fitzgerald's tegenstander, en admiraal Stewart,
dien men er voor wilde laten opdraaien, had er niet den
minsten lust in.
Na lang beraad werd besloten dat Brooks, de eigenaar van
het clubgebouw, den uitslag zou berichten. Fitzgerald, die in
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een andere zaal wachtte, nam de tijding kalmer op, dan men
gevreesd had. Nadat Brooks met veel strijkaadjes hem aan
het verstand had gebracht, dat hij zich eerst een maand laffer
opnieuw candidaat kon stellen, » aangezien er helaas een zwarte
bal gevonden was," greep de duellant zijn hand en zeide:
» Mijn beste Brooks, ik ben gekozen, maar er moet een kleine
vergissing bij de stemming zijn begaan. Ga naar de heeren
en verzoek hun, aangezien het maar één zwarte bal scheelde,
om mijnentwil geen plichtplegingen te maken, doch alleen
even over te stemmen."
Men liet eenigen tijd verloopen en zond toen Brooks om
te berichten, dat er nu twee zwarte ballen gevonden waren.
»Dan," riep Fitzgerald, »zijn er nu twee vergissingen begaan
en dan zullen de heeren werkelijk nog eens moeten beproeven of het niet mogelijk is te stemmen, zonder zich te vergissen."
Weldra kwam nu het antwoord, dat Fitzgerald's zaak hopeloos stond, want dat hij van top tot teen gedeballoteerd was.
En men verzocht hem, niet verder te trachten, in een gezelschap te dringen, waar zijn tegenwoordigheid niet gewenscht
werd.
Nu snelde Fitzgerald de trappen op, trad de zaal binnen
met een buiging en zeide tot de leden, die verontwaardigd
oprezen, in zijn Iersch dialect : »I beg ye will be saled."
Recht liep hij toe op admiraal Stewart, die bij den haard
stond en vroeg hem en vervolgens aan elk der leden, of zij
tegen hem gestemd hadden. Telkens werd ontkennend geantwoord, en nu keerde Fitzgerald zich tot het gansche gezelschap met de woorden:
» Gij ziet mijnheeren, dat aangezien niemand tegen mij gestemd heeft, ik gekozen moet zijn. Het is de heer Brooks,
die zich vergist moet hebben. Maar daarvan was ik al dadelijk
overtuigd, en het spijt mij alleen, dat zooveel tijd verloren is."
Daarop bestelde hij een flesch champagne om op het welzijn van de club te drinken en haar geluk te wenschen met
de verkiezing met algemeene stemmen van een »real gentle-

man by father and snother and who never missed his man".
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Er zat nu niets anders op, dan den man dood te verklaren.
Niemand sprak meer tot hem ; alleen dronk hij zijn champagne
op' en hij verdween na eenigen tijd, met de belofte, den volgenden avond terug te komen, en dan » wat meer werk van
zijn lidmaatschap te zullen maken."
Doch toen waren eenige flinke politie-agenten op wacht
gesteld en Fitzgerald, die daarvan de lucht schijnt gekregen
te hebben, vertoonde zich in Brooks's club niet meer, hoewel
hij overal rondbazuinde, dat hij met algemeene stemmen
gekozen was.
Gij ziet hoe zeer de Tavern Clubs uit de dagen van den
vroolijken Charles ontaard waren om een dergelijk verdienstelijk man den toegang te ontzeggen 1
Wij komen nu aan de kalme en wetenschappelijke of deftige
clubs van deze eeuw. In I8I4 werd de Travellers Club opgericht, waarvan niemand lid mag zijn, die niet tenminste
500 mijl van Londen in rechte lijn buiten de Britsche eilanden
gereisd heeft. Dobbelsteenen, hazardspelen en weddenschappen
hooger dan een guinje, zijn er verboden, evenals speelkaarten
voor den maaltijd. Zoo deugdzaam zijn zeker niet alle clubs,
maar, ontbreekt er hier of daar iets aan de zeden, dan loopt
dat minder in het oog.
Dat in datzelfde jaar While's Club aan den hertog van
Wellington een maal bood van £ 2480 JOS. gd., hinderde
niemand, behalve de leden. Zelf moesten zij ook maar weten
hoe de £ 9850 te bekostigen voor het feest dat, kort te voren,
ter eere van den keizer der Russen, den koning van Pruisen
en andere toen te Londen vertoevende vorsten was aangericht. Die uitgaven waren bij Wlzite's traditioneel. Hierboven
is er al iets van gezegd. In 1751 gaven zeven jonge leden
een feest, waarbij van iedere flesch champage slechts één glas
werd gedronken, terwijl de spijslijst, volgens Walpole, eenvoudige lieden voor een aardbeving deed vreezen.
Tot de society clubs behoort de »Four in Hand", die in
het begin van het jaar in Hyde Park »uitkomt". Dan paradeeren de koetsen met hunne vierspannen, door de edele
lords zelven gemend. Grappig dat Gentlemen-coaching in
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Engeland begonnen werd door dames. Later volgden de
heeren, vermogende bucks (viveurs), die hunne koetsiers zoo
slaafs nadeden, dat een rijke jonge man een zijner voortanden
deed wegbreken, om te kunnen spuwen, zooals zijn koetsier
zoo netjes kon.
Een ander, lord Onslow, is onsterfelijk gemaakt in het rijmpje:
What can Tommy Onslow do?
He can drive a coach and two
Can Tommy Onslow do no more?
He can drive a coach and four.

en datzelfde talent wordt hem ten opzichte van een curricle
en een pllaelon toegekend.
Tommy Onslow was een levendig mannetje, die de hebbezoo wordt
lijkheid had, op rare plaatsen te rijden. Eens
van hem verteld reed hij door Thamesstreet, welke nauw en
altijd vol karren is, toen de haak van een kraan, die voor
een pakhuis bengelde, den kap van Onslows rijtuig pakte,
tengevolge waarvan het omviel. Onslow viel op de steenen
en brak zijn sleutelbeen.

van , de vele staatkundige clubs was in het begin der 18e
eeuw de Mughouse het populairst. De Jacobieten hadden
ijverig gewerkt om de straatbevolking in de hand te krijgen ten
einde de Whig-regeering van koningin Anna omver te werpen
en den weg tot het terugkeeren der verbannen Stuarts te
effenen. Teleurstelling bij de troonsbestijging van George I
maakte deze partij nog gevaarlijker, en de straten van Londen
werden door woeste benden aanhoudend onveilig gemaakt.
De Mughouse clubs namen op zich de orde te herstellen.
Zij trokken des avonds door de straten en vermaakten zich
bijna dagelijks met kloppartijen te leveren aan het Jacobijnsch
gepeupel.
Welbekend is de geschiedenis van politieke clubs als de
Reform, die opgericht werd in 1834.. Zuiver politiek is ook
de twee jaren oudere Carlton Club, gesticht door den grootera
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hertog van Wellington en enkele vrienden. Men heeft de
Conservative en de junior Conservative, de Oxford & Caznbridge club, voor leden der beide hoogescholen, en de National
Liberal, de groote vereeniging van vrijzinnigen. In 't geheel
telt Londen nu zoowat I 2 5 clubs, waarvan een half dozijn
dagteekenen uit de vorige eeuw.
Deze rijke vereenigingen zijn zelfzuchtig in beginsel, en
volkomen passend voor de gebruiken van het Engelsche volk.
Het maatschappelijk en het huiselijk leven der Engelschen
maakten zulk een instelling noodzakelijk en hun aangeboren
zucht tot vereenigen deed de rest. Voor een betrekkelijk
kleine jaarlijksche bijdrage wordt gij toegelaten in den kring,
waar gij het liefst uwe kennissen zoekt. Een welgekozen en
uitgebreide boekerij, dagbladen en tijdschriften zijn ter beschikking en men kan er zich onbekommerd in verdiepen,
gezeten in de gemakkelijkste stoelen ter wereld, in de weelderigste zalen. Men eet er beter dan in de beste Parijsche
hotels, gebruikt er het fijnst geslepen glas en de duurste
serviezen. Voor de leden wordt de club een tweede huiselijke
haard, maar een zonder beslommeringen en zorgen ; geen
hinderlijke kennissen. geen schuldeischers kunnen er doordringen...
Want al wat gering en onbeduidend is dit woord in
wordt streng geweerd.
de Londensche beteekenis

STILLE UREN
Hoor.

A. ALETRINO.

I I.
De begrafenis was afgeloopen. Zijn vrienden waren heengegaan en hadden hem alleen teruggelaten in de half-duis
tere kamer waarin de stilte luidloos en zacht begon neer
te zweven over de meubelen die dood stonden in een uitgeleefde moeheid.
Hij bleef beweegloos zitten onder de matheid van zijn vagende
gedachten waarin de afgeroesde dag zeurde, langzaam nieuwscherpen^l wat hem voorbij leek in jaren-lange wijking.
Geleidelijk voelde hij in zijn bewustzijn donkeren dat 't gedaan
was, dat 't werkelijk was wat hij als een droom had vooruit
gezien wanneer hij er aan dacht in de laatste dagen, dat nu
't eind was gekomen, ze was dood, dood ; hij had haar weggebracht heel ver van hem heen, ze was weg voor altijd.
En hij zag de uren weer die waren geneveld over zijn hoofd;
de lange, kort-gebroken uren van den eindloos-geduurden dag,
de uren die hij had doorgezenuwd in een moeilijke misting
van zijn zien, waarin alleen de helder-kleurende geluiding trok
van zijn eigen diep-klagend stemmen, altijd dat eene zelfde :
ze is dood, ze is dood. En terugherinnerend zag hij weer
haar heengaan, 't oogenblik dat hij uit de deur trad in het
plotseling-witte licht van de straat waar hij een woeling van
menschen voelde rondom, 't strak-recht-oppe zitten in het wie-
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gend rijtuig onder den onbegrepen stemklank van anderen bij
hem ; 't voort-langzamen door moeielijk geziene straten waar
menschen bewogen naast hun traag bewegen ; de vredende stilte
van den buitenweg waar ze sneller gingen, ingehouden
schokkend achter dat eene wat hij voor zich wist, dat eene
dat hij niet kon denken in de groote droefheid van zijn ellende.
Daarna het plotseling staan tusschen vreemden, 't loom
voortstappen achter die groot-breede zwartheid die voor hem
uit schoof met een regelmatige op-en-neering, 't doffe loopen
in het matte zand waarin hij voetstappen hoorde dempen,
voor zich, achter zich, onder een suizend, half-luid fluisteren
van stemmen. Een dood stilstaan met anderen om hem
heen, waaruit hij gekende gezichten zag scherpen, plotseling
heengedekt achter de donkerkluitende lichamen van opdringende mannen.
En op eens had hij 't gezien, op eens was 't gescherpt in
zijn oogen dat zij werd weggezakt in de vierkante zwartheid
van den grond, hij had 't knarsen gehoord van de touwen
die haar neerhingen boven de grijze donkerte beneden en
hij had zich even voorgebogen om haar te zien diep weggaan,
liggend als den laatsten avond van haar dood zijn, haar
klein-bleek hoofd voorover gesteund op haar borst, met de
half-slapende oogen droomend heengeleefd zonder licht, zonder
glanzend kleuren.
Toen ze weg was had hij opgekeken uit zijn staren, en had
hij de verre wijking gezien van groen-leege grasvlakten, eindeloos heen naar een dampigen horizont waarboven de wolkwitte hemel strak hoogde, rustig van luidlooze onbewegelijkheid. En zonder denken had hij het drijven van een vogel
gevolgd onder de egale wolken, die onduidelijk langzaamde
tot een donkeren stip, verder en verder kleinend, spoorloos
heen. Op eens had hij weer gestaan tusschen het wachten
der anderen en hij was weggestapt van het graf, alleen gaande
een instinctmatigen gang tusschen hen die hij voelde loopen
rondom, zwijgend in de matte doffing van hun stappen.
Daarna het terugrijden in een snel ratelen van het rijtuig,
waarin hij achteruit-leunend bleef zitten luisteren naar het zeurend
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refrein van zijn denken : ze is weg, ze is weg; 't weerkomen in
zijn huis waarin hij onduidelijk voelde dat iets vreemds, iets
ongewoons hing ; 't luider zwatelen van stemmen rond zijn hoofd
met vaag gehoorde woorden en de groote opdringende behoefte om alleen te zijn, heeletmaal alleen in een wijde rust
waarin hij kon uitvoelen de groote smart die telkens opschokte
naar zijn keel en die hij wegdwong met moeilijk ingehouden
snikken.
Zijn vrienden waren van hem weggegaan en hij was alleen
gebleven in de duistere stilte van het vertrek waarin het
schemerlicht traag door de laaggezakte gordijnen treurde.
Buiten grijsde de aflevende dag voort naar een vroegen
avond, een stille wolking van zacht geluid zwevend naar zijn
eenzaam zitten. Dichter begon de duisternis te lagen om
hem heen, een enkel helder schijntje wittend licht streepte
nog door onder de wijking van de gordijnranden, donker
begon de nacht te staan, een diepe zwartheid dekkend door
de kamer.
Toen, opstarend uit zijn gebogen zitten, keek hij rond in
zijn alleen zijn, wonderend terug te leven in de oud gekende
omgeving, moeilijk zijn denken los dringend uit de reiing van
beelden waarin hij al dien tijd was geweest. En een drangende
behoefte om te weten dat 't alles was gebeurd, te weten
dat zij er niet meer was, sneed door zijn hoofd, een wanhopige
lust zijn voelen pijn te doen, te werkelijken de nieuw-gewaakte
beroerdheid van zijn smart, te zoeken in de levenloosheid van
zijn huis, haar dood zijn, haar weg zijn voor altijd.
En hij ging de kamer uit, voorzichtig loopend in de matsuizende dofheid die lood dreef op de gangen, een grijs-donkere stilte waarin zacht de geluiden zwegen, luidloos en
zonder kleur.
De kamer waarin zij 't laatst was geweest. Nog hing
een scherp-heldere geur van nieuw hout onder de lage zoldering, waartusschen week deinde de wolking van welkende
bloemen en weglevend groen. Midden tusschen de meubelen,
die tegen den muur waren heengeschoven, ruimde de groote
leegte van den vloer onder de gaskroon, onfrisch beloopen
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van drukkende voetstappen. 't Was een vreemd vertrek
voor zijn oogen, ongekend in de omgeving die hij terug
zocht in zijn peinzen zooals hij haar de laatste dagen had
gezien met de groote zwartheid in 't midden, hoog boven
den grond, waarin helder blank de witheid van haar hoofd
opbleekte uit de diepe plooien van het doodskleed. Hier
had hij haar 't laatst gezien ; hier had hij 't laatst gevoeld haar lichaam steunend tegen zijn borst, haar arme,
kleine lijf dat hij makkelijk gedragen had een laatste maal.
Zelf had hij haar neergeleden in de kleine ruimte waarin zij
zou voortslapen voor altijd. Hij had niet gewild dat anderen
aan haar lichaam raakten ; zelf had hij haar opgenomen uit
haar laatste neerliggen, hij had haar vastgehouden tegen zich
aan, zijn neergebogen hoofd rustend op 't hare, zacht in
zijn zwijgen sprekend de laatste vleiende woorden die hij
voelde huilen in zijn keel. Voorzichtig had hij haar rechtgeschikt in haar liggen, voorzichtig strekkend haar armen
langs haar zij en hij had gestreeld met zijn handen over
haar mattend gezicht, over de zacht doffe oogen die half gesloten voortsliepen, rustig zonder glans. En hij had bloemen
neergestrooid om haar heen, groote, wit-geurende bloemen
die zwaar vielen in de plooien van haar doodskleed, tuilen
van dun-wolkende blankheid die geurden rond haar stille hoofd
een neveling van lichtenden schijn. Hij had de kist gesloten,
langzaam wegdekkend haar lichaam onder de breede hardheid
van het hout, traag-weifelend haar gezicht heen te donkeren
voor altijd. En toen was ze weg.
Alleen een zwart-sombere massa was gebleven midden in
't vertrek, de diepe plooien van 't zware dek dat neerhing
op den grond hoogden zwijgend in de suizende stilte. Maar
zoo was ze hem bijgebleven den heelen dag, zoo had hij
haar terug gezien toen hij ging achter haar heengaan, zoo
had hij haar zien dalen in het duister vierkant in den grond,
haar bleek-matte hoofd slapend rustig heen, met de blankomgazende witheid van teêre bloemen. Er was niets meer,
niets, ze was weg voor altijd.
Alles in de kamer zou weer worden als vroeger, alles zou weer
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staan als voorheen onder 't zelfde licht, onder de zelfde geluiden
als toen zij er nog was, onverschillig, onveranderd door haar heen
zijn. Een tijdlang bleef hij rondstaren in de leege stilte, zonder
denken nam hij een half verlepte bloem op die onder een
stoel was gegleden en streelde er mee langs zijn mond.
En hij ging weg, voorzichtig 't deurslot dicht drukkend, angstig dat een geluid zou breken in de klamme rust in het
vertrek.
Op zijn kamer was alles onveranderd. 't Was of hij nooit was
weggeweest uit zijn huis, of er niets had geknakt in zijn bestaan,
of de tijd was voortgegaan zonder wisseling, zonder kleur.
Dagen achtereen was hij hier niet geweest, dagen achtereen
had hij niet op zijn kamer gezeten. Zoolang ze was ziek geweest, was hij bij haar gebleven s'avonds, hij had geleefd in
de slaapkamer de weinige daguren die hij bij haar kon zijn.
Nu was 't uit, hij kon weer zitten in de oud-gekende omgeving
waarin hij zoolang had geleefd toen hij getrouwd was, tusschen
de meubelen die hij al had langen tijd voor dat zij bij hem
was gekomen en haar mooie blankheid gelicht had over zijn
leven.
In den eersten tijd van hun getrouwd-zijn zat ze s'avonds
bij hem, stil, rustig werkend onder 't innige licht dat boven de
tafel helderde. Dan telkens opstarend uit zijn boek kon hij
tijden naar haar zien, terwijl zij, voorovergebogen boven haar
werk, neuriede een zacht-zangend geluid.
Hier op zijn kamer hadden ze 't meest geleefd, hier
waren ze altijd gebleven s'avonds, alleen, weggescheiden uit
den rondgang der menschen, gelukkig in de •vredende stilte
en het zachtsuizend licht. En avonden kwamen voor hem
op uit de egaal-gekleurde herinnering van hun kalm leven,
avonden mooi van intieme liefheid, zilver-klankende uren in
den zacht-zwevenden toon van hun bestaan.
Kerstavond. Dan werkte hij niet en ze bleven zitten voor
het vuur, stil, ernstig pratend den voorbijen tijd met een
dicht gevoel van leven naast elkaar, ver van vreemden. In die
uren was 't hem of rond zijn hoofd een têer-zilver klanken
rustigde van haar stem, een weving van eeuwig-blijvend geluk
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dat zou kleuren door zijn dagen tot 't eind, een wijde vrede
die nêerkalmde over hem heen een nooit-eindigende neveling
van innig genot. In het late uur van den nacht ging hij met
haar voor het venster staan en zij bleven droomen naar het
statig zwijgen van den Kerstnacht, de ruim-vredende troost
die nêergeheirde over de aarde een mystieke sprook van
zegenend geluk.
Zoo had hij ze doorgeleefd, de vier weinige avonden die
hij met haar geweest was.
Hij herinnerde zich den laatsten, verleden jaar. Wêer hadden zij gezeten als vorige jaren, wêer had hij geluisterd haar
zilverend spreken rond zijn hoofd, maar 't was hem geweest of
het klanken van haar stem doffer moeide, of haar handen
weeker streelden langs de zijnen. En toen hij opkeek had hij
gezien hoe luidloos de tranen gleden uit haar oogen, hoe
zij moeielijk inhield achter haar voort-zeggende lippen het
snikken uit haar keel en hij had liggen huilen, met zijn gezicht
neergebogen in haar schoot, de groote ellende die hij haar
voelde hebben, de diepe smart die hij zag groeven om haar
mond.
Nu, in zijn alleen zitten, was 't hem of hij haar treurend
klanken wêer hoorde, duidelijk als was zij nog naast hem,
of hij nog voelde de lichte aanraking van haar hand. En
hij probeerde weer te voelen als vroegere avonden ; diep
in zijn denken zocht hij de teere stemming terug die in
hem getrild had ; zacht, voor zich heen sprak hij de klank
van haar zeggen zooals hij die ver in zijn herinnering . weer
hoorde.
Maar die laatste avond stond scherp op, de laatste stemklank van haar navrante zeggen zooals die hem was bijgebleven van verleden jaar, telkens door zijn herinneren boorde
dat smartend geluid, die wanhopige snikking van haar woorden.
Nooit zouden ze weer komen die avonden, nooit zou hij
weêr voelen die zanging van geluk door zijn dagen.
Langzaam stappend naar het venster leunde hij zijn hoofd
tegen de koele hardheid van het glas, waarlangs week de
regendruppels begonnen neêr te ritselen uit de donkere lucht.
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Buiten treurde de eenzame dag heen, een weemoedige verlatenheid klagend over den dood-liggenden grond. In een verwaarloosde groezeling van nat-bruine bladeren en neêrgewaaide
takken, droefde de tuin, verlaten, kleurloos onder het wijkende
licht van den wolk-grijzen hemel.
Daar ook waren voor hem uren weggelicht van mooi leven,
uren waarin hij haar had gezien in de volheid van haar jonge
kracht, uren waarin hij gevoeld had dat haar opjuichend
bestaan zonde een hel-kleurende klank rondom haar bewegen.
Hij zag een dag weer in 't begin van hun getrouwd zijn. Hij
was thuis gekomen en de meid had hem gezegd dat zij in den tuin
was. Hij was naar den tuin gegaan en hij had haar gezien in haar
licht-roze ochtendjapon, haar verwarde haren roezig-krullend
op haar voorhoofd onder den witten stroohoed die met breede
linten was losgeknoopt onder haar kin. Hij was even stil
gebleven en zij had doorgewerkt, neuriënd onder het stage
voortgaan van haar handen die hij zag lichten boven het
donkere aard, tusschen de teere takken der struiken, op het
natte groen der zoden die zij voorzichtig vastdrukte op den
grond. Toen zij hem zag was ze opgesprongen uit haar
geknield liggen ; hij was naar haar toe gegaan en had haar
gekust op haar frisch-riekende wangen waaraan een lentelucht
kleefde, een mengeling van koel-zonnende lucht en vochtig
blad. Zij was lachend blijven staan, hoog boven hem op het
donkere aardperk, haar handen die zwart waren van den doorgewoelden grond, terug-houdend achter haar zijden, en neerinnigend haar oogen naar zijn wonderend staren had ze zich
voorzichtig voorgebogen naar zijn gezicht en had hem teruggekust even drukkend haar lippen op de zijnen. En daarna
had ze weer doorgewerkt voortdurend pratend met een hooghelle stem die vroolijk zilverde boven den doffen grond en
hij had haar nagekeken hoe zij den tuin vulde met de klankzangende lichtheid van haar bewegen, een helder schijnsel
kleurend boven het donker neerliggen van de zwarte perken.
Nooit had hij haar meer z66 gezien. De latere jaren van
hun getrouwd zijn was ze te moeilijk geworden om zelf alles
te doen. Dan vond hij haar staan naast de tuinlui die voor
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haar werkten en 't was hem altijd geweest of hij een zachtsmartende trek zag verdrieten om haar mond omdat ze te
machteloos was weer te zijn als het eerste jaar van hun huwelijk toen hij haar zoo mooi had gezien, met de roze-koel
gewerkte kleur op haar wangen en den frisschen geur die wolkte
om haar blonde hoofd. En daarna had hij haar gevonden
zittend in haar stoel, te moe om al den tijd te blijven staan,
en ze vroeg hem of hij de tuinlui wilde vragen alles te doen
zooals zij 't hem zeide omdat ze te moe was om luid op te
praten uit de doffe matheid die zij voelde drukken op haar
borst.
En 't was hem of hij weer haar helder-vroolijkend praten
hoorde, of hij haar zag staan, dáár midden op het hoogende perk
met haar roze kleed kleurend in het licht. Maar opkijkend
uit zijn staren , zag hij den tuin leeg, klankloos in de drooming
van den winter, levenloos zonder het bewegen van haar mooilichtende figuur zooals hij die 't eerst gezien had.
Achter hem begon een grijze donkerte te dichten, een weeke
weening van zachten weemoed, die , langzaam en zwijgend neerdreef in het loomstille vertrek. Hij stond terug van het venster;
moe, in een denkeloozen gang liep hij heen en weer, woelend in
zijn hoofd de beelden van wat voorbij was.
'T leek hem onwaar al 't gebeurde, onwaar wat hij had
geleefd die weinige dagen, onwaar de uren die gesomberd
hadden door zijn bestaan. 'T kon niet zijn, 't was te grootgrijs in zijn leven, te mat en leeg alles wat voor hem dreigde
in de eenzame Buistering van zijn toekomst.
En hij ging weg van zijn kamer, zoekend in de moewe
stilte van het huis de werkelijking van wat hij angstigde in
zijn peinzen.
In de slaapkamer was alles opgeruimd alsof zij er nooit had
gelegen, alsof zij nooit geweest was tusschen de regelmaat der
meubelen, bewegend een zacht leven in de doodheid van hun
stilstand. Haar bed stond leeg, hoogend met de welving der
kussens aan 't hoofdeind, het pronkdek breedgespreid in gladde
rechtheid.
Hij ging naast haar bed zitten, zooals hij zoo dikwijls
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had gedaan, achterover leunend op zijn elleboog, met zijn
gezicht naar 't hoofdeinde alsof zij er nog lag, zooals ze
er langen tijd was ziek geweest. En haar ziekte kwam voor
hem op, de lange uren van haar stil liggen met zijn hand in
de hare, de zachte avonden in den zomer die hij naast haar
bleef, zwijgend onder de sombere floersing van zijn verdriet.
Terug-luisterend in de vaging van zijn denken hoorde hij de
gebroken stemklank weer waarmee ze zacht naar hem had
gefluisterd 't pijnende van haar leed, 't kleine stemmetje waarmee ze telkens lief vroeg dat hij naast haar zou blijven. Langzaam was haar stem verminderd, zwakker luidend tusschen
't hijgen van haar borst. 'T laatst stond scherp in zijn hooren
de benauwde trekking van haar ademen voor haar sterven,
't geleidelijk weeker worden van den ademtocht dien hij had
voelen heenzuchten over zijn hoofd.
Jaren waren er voorbijgegaan sinds hij zoo voor 't eerst aan
haar bed had gezeten, lange jaren die heel ver leken in het waas
van zijn herinnering, toen zij herstellend was uit haar ziek zijn;
dat ééne ziek zijn dat haar in haar jonge leven had geknakt tot
onherroepelijk sterven. Hij was bij haar gekomen om haar te
zien, bleek-blond in de groote blankheid van haar meisjeskamer
en had haar de bloemen, die hij had meegebracht, neergelegd in
haar schoot. Hij had zijn hoofd op haar schouder geleund, en was
blijven zitten met zijn hand in de hare, zwijgend luisterend
't groote geluk dat opzong in zijn borst, 't geluk dat hij haar
weer had uit den donkeren smarttijd van haar ziek zijn. Buiten
was 't een hooge lentedag met zilveren zon en opzuchtende
luwheid van wind die zweefde door de dun-groen-bladerende
boomtakken, meegeurend en zomerbelovende ademing van
warmte en wijde lichtheid. En zacht had hij de tranen voelen
vochten in zijn oogen, ze waren sneller en sneller gegleden
langs zijn wangen om de groote ellende wanneer zij er niet
meer mocht zijn, wanneer zij ooit mocht weggaan uit zijn leven.
Dikwijls later was hem die dag voor zijn oogen gekomen en was 't hem geweest of hij den bloemengeur weer
rook, maar dan sloeg 't plotseling in hem of dat zij nooit
meer zou beter worden, dat ze na korten tijd zou weg zijn
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uit zijn leven, dat hij nooit meer 't groote geluk zou voelen
van dat eerste uur.
In de zacht fulpen duisternis in de kamer hoorde hij langzaam klagen de droeve werkelijkheid dat ze weg was. Hier
waar hij zoo lange uren had geleefd in pijnende smart, waar
zijn bestaan week aan week, dag aan dag was heengesleten
tot een wazige, kleurlooze grijsheid, hier voelde hij scherp
schrijnen de groote wanhoop van haar dood zijn. En lichteloos klankend, huilde 't voor hem op dat 't waar was, dat
't niet een mistige droom was geweest waarin hij geleefd had,
dat hij 't zelf was die had gezeten aan haar doodsbed, die
geloopen had achter haar heengaan, die terug was in zijn
eenzaam huis, alleen, zonder één mooie kleur in zijn bestaan.
Hij had haar weggebracht, buiten, en had haar alleen gelaten
in de suizende stilte der eenzame velden, alleen in den donkeren, koelen grond waarin zij beweegloos lag, rechtuit met
haar mat-doffe oogen slapend boven de bloemen die hij op
haar had neergestrooid. De dag was eindelijk geweest, de
groote, eindelooze dag, die kort geleden voorbij was en die
hem leek ver te zijn in oneindige wijking. Nooit zou hij
meer naast haar zitten, nooit meer haar vasthouden tegen
zich aan, troostend een mooi-belovend spreken in de wanhoop
van haar ziek zijn. En neerbuigend boven het bed, drukte hij
zijn hoofd in de kussens waarop zij had gelegen, terugzoekend
den geur van haar blonde haar dat hij zoo dikwijls had gekust met smartende teerheid.
Hij bleef liggen staren in den nacht die beweegloos stond om
hem heen, een tastbaar-zuivere zwartheid waaruit een zachte
kalmte over hem neerrustte, luidloos en zonder kleur. En
hij dacht na over wat komen zou. Een grijze rei, zijn leven
eenzaam, zonder licht, zonder mooie belofte in de eindelooze
gelijkheid der uren, een slepende gewoontegang, kalm-berustend in alles wat gewoed had over zijn hoofd, een wezenloos,
vreugdeloos bestaan teruggenieuwd naar jaren geleden, alsof
hij nooit was getrouwd geweest, alsof nooit een vrouw gelicht had in het kleurlooze van zijn dagen. En dan, heengesleten in de lange, altijd-gaande wisseling der uren, zou heel
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ver de weemoedig-weenende herinnering zijn van dezen dag,
een dof-pijnende schrijning dat eens een groote smart gesomberd had op zijn leven. En misschien zou er een dag komen
dat ook die herinnering zou weg zijn en dat een andere
vrouw zou meeleven in zijn bestaan. Dan zou hij gaan tot
't einde in een opnieuwing van zijn vreugd, in een kleurende
lichtheid van zijn tweede leven en zij zou alleen blijven, heen
vergeten achter de grijze dekking der jaren, alleen, altijd sluimerend dien wijd-kalmen slaap zooals hij haar had zien liggen
den laatsten avond van haar leven. En niemand zou meer
weten dat zij eenmaal was geweest in den groot wisselenden
rondgang der menschen, ze zou weg zijn, weg voor altijd.
Hij bleef staren in de fulpen duisternis die roerloos opstond over zijn neerliggen, en luidloos huilend de tranen die
vochtten in zijn oogen, sneller en sneller glijdend naar omlaag,
zuchtte hij zacht uit de groote misère van het leven.
,
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iDer Schreibung, die ihre volle Pflicht thut, wenn
sie alle wirklichen Laute zu erreichen sucht,
kann nicht das Unmögliche aufgebürdet werden,
zugleich die Geschichte einzelner Wörter darzustellen."
JAKOB GRIMM,

Vorrede z. Worterb. S.

2I.

Er is in de laatste tijd veel geschreven en gesproken —
tot in de Tweede en Eerste Kamer toe over de beweging
om onze schrijftaal te vereenvoudigen.
Misschien ligt het aan mij ; maar telkens kreeg ik de indruk, dat de bestrijders van de door velen gewenste vereenvoudiging df de bedoelingen van de voorstanders niet begrepen, óf niet genoegzaam bekend waren met de betrekking
die er tussen spreektaal en schrijftaal bestaat.
Dat heeft mij doen besluiten om n de zaak nog eens ter
sprake te brengen en zo duidelik mogelik het goed recht van
de hervormers aan te tonen.
Om al dadelik de tegen-ingenomenheid van sommigen te
doen verdwijnen, zal ik beginnen met enige even gewone als
ongegronde beschuldigingen te weerleggen.
Wij voorstanders van spelling-verandering, zo wordt beweerd, hechten te veel aan uiterlikheden die eigenlik héél
onbeduidend zijn. Wat komt het er op aan, of er 'n e of o
of nz meer of minder geschreven wordt, als de bedoeling maar
blijkt ?
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Voor wie zich heeft kunnen en mogen emanciperen van
alle schoolmeesterij, doet het er inderdaad weinig of niets
toe. Maar voor het overgrote deel van onze landgenoten,
voor onze schoolgaande kinderen in de eerste plaats, worden
die onbeduidendheden een onophoudelike kwelling. Zo is het
in Nederland, in Indië, in Vlaanderen, in de Transvaal.
Mij dunkt, reden genoeg om betekenis te gaan hechten
aan hetgeen voor ons, persoonlik, misschien van weinig belang is.
Een andere grief. Wij zouden platte taal willen schrijven.
Och nee. Wij vinden alleen dat taal, die goed genoeg is om
in beschaafd gezelschap te worden gesproken, óók goed genoeg is om te worden geschreven. Wij zien niet in dat het
noodzakelik is om het zinnetje Sprak je niet van die valse
gulden 2 te schrijven : Spraakt gij niet van dien valschee

gulden?
Verwijt de een ons platheid, anderen komen er tegen op
dat we de geschreven taal meer in overeenstemming trachten
te brengen met de beschaafde spreektaal. Volgens hun is er
van iets als 'n »algemene beschaafde nederlandse spreektaal"
nergens 'n spoor te ontdekken. Iedereen spreekt dialekt,
Limburgs of 'n Brabants of 'n Fries of 'n Hollands dialekt;
en nu noemen wi het provinciale Hollands »beschaafd Nederlands". Zij die dat beweren, zijn grote voorstanders van
het stelsel-de Vries en te Winkel. Dat dit stelsel ook grotendeels berust op de beschaafde uitspraak schijnt hun onbekend te zijn. En toch leest men in de Grondbeginselen
der Nederl. Spell. door Dr. L. A. te Winkel : » Stel in uw
schrift de beschaafde uitspraak voor ; d. i. geef door letterteekens al de bestanddeelen op, die in een woord gehoord
worden, wanneer het door beschaafde lieden zuiver wordt
uitgesproken" ; en verder : »Uit de verhouding der beschaafde
uitspraak tot de overige dialecten volgt, dat alleen zij beslist
en dat de overige dialecten slechts in twijfelachtige gevallen
eene raadgevende sten kunnen hebben." i)

'n

i) Uitg. v. x865. Blz. 13 en 14.
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Dan wordt ons verweten dat we breken niet de traditie
van .... mrze ! Maar in de taal veranderen wij niets.
Onze grief is het juist dat de tegenpartij de levende taal zo
dikwels tracht te verminken om hem te doen lijken op 'n
dood model ! Afwijken van de traditie ? Wij volgen juist de
historiese lijn. Omdat de gesproken taal onophoudelik verandert, moeten er in de geschreven taal nu en dan overeenkomstige veranderingen worden aangebracht. Wie de verschillende spellingen van onze taal, van 1200 tot 1 goo vergelijkt, kàn die waarheid niet miskennen..
Het is misschien niet zonder nut hier wat dieper in door
te dringen. Meermalen toch hoort men de opmerking : »Zeker:
de taal verandert, de taal groeit. 't Is volkomen juist, dat
men in de 17e eeuw anders sprak en schreef en spelde dan
in de 1 5e, in de i ge anders dan in de 17e. Maar dat groeien
van een taal gaat onbewust, van zelf. Het is 'n onwillekeurig
iets, en daarom is niemand gerechtigd hier opzettelik en met
bewustheid in te grijpen, zoals de vereenvoudigers dat willen.
Als de wijzigingen waar ze naar verlangen zo nodig zijn,
dan zullen ze er van zelf wel komen ; van zelf, zonder dat
iemand er moeite voor doet."
Merkwaardige begripsverwarring l Alsof taal en spelling
hetzelfde was ! Alsof het woord booroen door de spelling
bomen veranderde 1
Laat men toch goed onderscheiden. Het woord zelf (de
klank) staat tot het geschreven woord zo ongeveer als 'n man
tot z'n geschilderd portret. De man leeft, z'n konterfeitsel
niet. Men kan het ophangen, men kan er mee doen wat
men wil, zonder het origineel te deren. En ook als men het
later mocht bijwerken om er een verdwenen gelijkenis weer
in te brengen, ondervindt de man daarvan in 't minst geen
nadelige gevolgen.
De gesproken taal leeft, zooals men het gewoonlik noemt.
D. w. z. in de gesproken taal hebben voortdurend kleine
veranderingen plaats, zoals in 'n groeiende boom of in 'n
groeiend kind. Van de ene dag tot de andere merkt niemand
dat groeien op. Na 'n tijdsverloop van jaren wèl.

DE SPELLINGKWESTIE.

419

Leeft nu de spelling ook? Zijn wij misschien van de schrijfwijze ssraeck tot spraak gekomen, doordat de geschreven of
gedrukte letter e zich heel langzaam en geleidelik tot 'n a
metamorfozeerde en doordat de e wegkwijnde, verschrompelde,
verdween ? Of omdat de hand die ae dacht te vormen, als
van zelf aa tekende, en in plaats van ck 'n enkele k?
Er is immers niemand die dat gelooft!
Wanneer op een gegeven ogenblik de uitspraak van een
woord zo nauwkeurig mogelik door de spelling wordt weergegeven, en de uitspraak verandert langzamerhand, dan dekken
het gesproken en het geschreven woord elkaar niet langer.
Toch wordt vooreerst de eenmaal aangenomen spelling behouden. In de dagen van Lambert ten Kate zei men al lang
vis, ofschoon men ouder gewoonte vz'sch schreef. De tijdgenoten van ten Kate leerden hun kinderen visclz schrijven
omdat zij het zelf zo geleerd hadden, en die kinderen leerden
het later hun kinderen weer, en zo ging het door tot nu toe.
Wanneer verdwijnt nu die overbodige ch ? Natuurlik eerst
dàn, als men 'm opzettelik gaat weglaten.
Maar is het wel noodzakelik dat er nu en dan wijzigingen in de spelling worden aangebracht?
Het voortdurende veranderen van de gesproken woorden
maakt het tot een gebiedende eis.
Wanneer wij tegenwoordig nog lederhosen schreven waar
wij uitspreken : laarzen ; en wintbraue voor wimper ; arnutse
of alrnutse voor muts ; anclief of anclau voor enkel.... het
leren lezen zou wel 'alle tijd, voor lager en middelbaar onderwijs bestemd, in beslag mogen nemen. Gelukkig zijn we zó
konservatief niet gebleven ; maar toch .... nog altijd is Frankisch het woordbeeld van Frankies, dikwils van dikwels, en
eigenlik ook gij naamt van u nam, gij wildei van je wou enz. enz.
Het ligt in de aard van de zaak dat in iedere levende
taal de wijze-van-schrijven 'achter is bij de wijze-van-spreken.
Maar het is duidelik dat de geschreven taal nu en dan meer
in overeenstemming met de gesproken taal moet worden gebràcht. En dat gebeurt ook niet onbewust, maar opzettelik.
In iedere periode van enige duur. Want wie de spelling van
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een levende taal voor goed zou willen vaststellen, verlangt
het onmogelike. »Vastheid" kan men alleen hebben in een
dode taal.
Het zal dan nu alleen nog maar de vraag zijn of de tijd
om tot spellingwijziging over te gaan voor ons reeds weer is
aangebroken. En op die vraag antwoorden wij beslist bevestigend. Het zou niet zo wezen, indien de Vries en te Winkel
meer hadden doorgetast, wanneer zij niet zoveel onveranderd
hadden gelaten wat al lang op verandering wachtte. Beckering Vinckers schreef reeds in 1864: » Hadden (de Vr. en
te W.) de stoute schoenen aangetrokken en tot regel gesteld,
dat voortaan de e en o voor één tusschenletter evenmin zullen
worden verdubbeld als de a en de u, ze zouden .... aan het
spellend Nederland een groot gemak hebben bezorgd en
gewerkt in den geest des tijds, die wil vereenvoudigen en al
wat afgeleefd is ten grave dragen." i)
Dertig jaar later getuigde Prof. B. Symons : »Onze geslachtsregeling en onze declinatie zijn grootendeels kunstmatige
en willekeurige producten." 2)
En volgens Prof. P. J. Cosijn »maken we ons voor alle
vreemdelingen belachelijk door als vrouwelijk op te vatten
en te verbuigen, wat de genleenlandsche spraak van beschaafden en onbeschaafden met een hij aanduidt." 3)
Zo is het. Er moeten eindelijk meer ingrijpende maatregelen genomen worden.

Als wij spreken van vereenvoudiging van onze schrijftaal
bedoelen wij twee verschillende dingen. In de eerste plaats:
de verbuiging van de schrijftaal in overeenstemming te brengen met de verbuiging of omschrijving in de beschaafde
spreektaal. In de tweede plaats : het wijzigen van de spelling
in engere zin.
Het eerste punt is zonder twijfel het belangrijkste.
z) Een Orthogray5hische E-legie. Blz. X, noot.
2) Het Museum, 1893, blz. 66.
3) T. a. p. 403.
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Wie beschaafd Nederlands spreekt zal b.v. zeggen : Ik heb
de bal op de grond zien vallen. Hij antwoordt op de vraag:
Is de kachel niet aan ? Jawel, maar hij trekt niet; ik kan 'n2
niet goed aan de gang kragen.
-

En wie dat nu volgens de meest gebruikelike metode wil
opschrijven, moet er van maken : Ik heb den bal op den
grond zien vallen. Zij trekt niet. Ik kan haar niet goed
aan den gang krijgen.
Waarom die veranderingen?
Eigenlik alleen omdat het gebruik het wil.
Misschien zal men de vraag liever zó willen beantwoorden:
Omdat onze voorouders 66k zo schreven.
Maar die voorouders 1) deden het omdat ze zo spraken.
Ze zeiden den waar wij de, en haar .waar wij hem zeggen.
Voor hun gold dus dezelfde reden waarom een Fransman in
z'n geschriften le en la onderscheidt, een Duitser der en dein
en die en das.
De Engelsen die evenmin als wij het lidwoord verbuigen,
laten het in de schrijftaal ook onverbogen.
De meeste Nederlanders verbuigen in de schrijftaal wel.
In de spreektaal doen ze het niet.
Zij die die toestand wensen te bestendigen, spreken van
eerbiedwaardige overblijfselen uit vroeger tijd, waarvan ze
zich niet lichtvaardig willen ontdoen.
Nu zijn echter 'n heleboel van die verbuigings-n's, van die
haar's voor hein's, van die wien's voor Bie's, lang niet zo
eerbiedwaardig als velen wel menen.
Onze schrijftaal, die niet in overeenstemming is met de
gesproken taal van nu, is het (ook wat de verbuiging betreft)
evenmin met het Nederlands van enig vroeger tijdvak.
Dat mocht men wel bedenken.
En ook dit : Willekeur ligt niet in het tot-voorbeeld-nemen
van de beschaafde spreektaal; wèl in het vaststellen van regels
i) Bv. uit de ie en ie en i5e eeuw. Die uit de 17e en z8e treft — behoudens uitzonderingen — hetzelfde verwijt dat onze tijdgenoten verdienen.
28
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die met de beschaafde spreektaal in strijd zijn. Willekeur
heerst er in onze grammatica-boekjes, en willekeur heerst er
het zal aanstonds nader blijken
in de geslachtslijsten
van de nederlandse zelfstandige naamwoorden.
al was dat nu eens niet zo. Al kon die ouwerMaar
wetse verbuigerij zich beroepen op grote eerbiedwaardigheid.
Zou daarin voor óns 'n reden moeten liggen om de eisen
van onze tijd over 't hoofd te zien ? Zou men
om dezelfde reden niet moeten terugverlangen naar trekschuit
en bolderwagen, naar pruik en kamiezool ? Maar in plaats
van de staartpruiken van onze betovergrootvaders op het
hoofd te zetten, bewaren wij ze in een museum. Waarom
zouden wij de buigingsstaartjes van onze woorden ook niet
deponeeren waar ze behoren ? In een Geschiedenis van de
Ontwikkeling van de Nederlandse taal ? Want »nicht das
vergangene Todte, sondern das gegenwartige Lebendige solt
geschriebeh werden." i)
Het wordt door sommige min of meer geleerde tegenstanders ontkend, dat het aanplakken van die dode uitgangen zo
'n grote last zou zijn. Zij hebben met »korrekt schrijven"
zoals ze 't graag noemen, nooit moeite.
Maar dat is verblinding, zelfbedrog. Iedereen en is er
'n uitzondering dan is het die beroemde die de regel bevestigt iedereen die volgens de boekjes-grammatica schrijven
wil, maakt fouten. En wie voor de geslachten geen woordenboek raadpleegt, maakt er zelfs tamelik veel. Beschaafde
mensen doen dat, professoren in de nederlandse taal en letterkunde doen dat, woordenboekschrijvers, dichters enz. enz. 2)
Maar wat wil men dan van de jeugd ? Van jongens en
meisjes die op de lagere school al »zuiver" moeten leren
schrijven ? ' Als er wezenlik met ernst naar gestreefd wordt
1) G. Michaelis, Vereinfachung der deutschen Rechtschreibung (1854) S. 64•
2) Het lust mij niet deze bewering nog eens door tal van voorbeelden te
staven. Mocht er iemand zijn die er zich, over verbaast, dan leze hij mijn artikel
Over taalfouten en noch wat in Taal en Letteren 1894, blz. 216 vgg., waarin hij
een groot aantal bewijsplaatsen kan vinden.
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om aan die onmogelike eis zo goed mogelik te voldoen
hoeveel nuttiger dingen moeten dan schade lijden!
Men vergelijke het nederlandse kind eens met het duitse,
tof franse, of engelse), wanneer het zich »korrekt" in de
moedertaal leert uitdrukken. Ik laat hier de eigenlike spelling
buiten beschouwing maar doel hoofdzakelik op de verbuiging.
Het duitse kind moet beschaafd leren spreken. En dan kan
het altijd der schrijven waar het der zegt, en die of der waar
het die of devi zegt, enz. Maar de nederlandse stumper zal,
al spreekt hij nóg zo aardig, nu eens wel en dan weer niet
den moeten schrijven waar hij de zegt ; wien waar hij die;
hen of haar waar hij hun ; haar waar hij heng zegt. i)
Hij kan dus niet afgaan op zijn gehoor en zijn taalgevoel.
Hij moet door abstrakte redeneringen het onderscheid leren
kennen tussen Ie en 3e en 4e naamval. 2) Hij moet de schrijf.
taalgeslachten uit het hoofd zien te leren en dan moet hij
die geleerdheid, die NB. evenzeer in strijd is met z'n eigen
kinderlike taal, als met het beschaafde Nederlands dan
moet hij al die geleerdheid in toepassing leren brengen!
Geen kleinigheid. Wat al hieruit blijkt, dat niet alleen kinderen maar ook grote mensen voortdurend tegen de mooie
voorschriften zondigen.
En waarom al die last?
Om de eerbiedwaardigheid?
Maar laten we die eens van wat dichterbij bekijken.
Voor driehonderd jaar was het met de verbuiging van
nederlandse zelfst. naamwoorden, lidwoorden enz. heel anders
gesteld dan men vrij algemeen gelooft.
Doordat men in toongevende streken de vorm den van het
bepalend lidwoord evengoed in de i e als in de 4e naamval
bezigde, aan vrouwelike substantieven in de 2e nv. enkelv.
i) Bv. »Hij zei wat van de [den] man, die [zeden] hij 't gebracht had." —
»Ik heb hun [hen, voor 't vrouwel. haar] geholpen." — »Waar is mijn pen toch?
Ik weet niet waar ik 'm [haar] heb gelegd." Enz.
2) Aan het duitse kind kan eerst geleerd worden : der is ie naamval, den 4e,
.dein 3e enz. Dán eerst komen de abstrakte redeneringen.
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evengoed een s gaf als aan mannelike ; doordat men, in één
woord, de geslachten van mannelike en vrouwelike zelfst.
naamwoorden nagenoeg niet meer onderscheidde, hing het
louter van de willekeur, van de smaak van een auteur af, of
hij schrijven zou : onzer moeder of onzes moeders, Hij is de
Schepp er of Hij is den Schepper, o dien dab h of op die dagti.
In de bekende spraakkunst uit de i 6e eeuw, die de naam
draagt van Twe-s^raack vande 11Tederduitsche Letterkunst
(I 5 84) wordt bv. de volgende verbuiging opgegeven van de
vrouw en een vrouw:
je naamv. de vrouw een vrouw
2e » des vrouws eens vrouws
3e » den vrouwe enen vrouw
4e » de of den vrouw een of eenen vrouw
5 e » vrouw vrouw
6e » vande of vanden vrouw van eenen of een vrouw.
Zo was de theorie, en zo was de praktijk ook.
Die toestand, kenmerkend voor een tijdperk van overgang;
zou in de schrijftaal van liet meer en meer op de voorgrond
tredende Holland zeker tot verlies van 'n groot aantal
buigingsuitgangen hebben geleid, wanneer taalkenners, dichters, godgeleerden niet hadden ingegrepen en (onder invloed
van 't Latijn) getracht te regelen en vast te stellen.
Er moest nu eenmaal, net als in de klassieke talen, onderscheid worden gemaakt tussen een nominatief en een accusatief; tussen mannelik en vrouwelik geslacht.
Daar dit onderscheid in een vroegere periode van onze taal
werkelik had bestaan, kwam men er vrij spoedig en vrij gemakkelijk toe, schema's voor de verbuiging te vinden, die
tamelijk wel in overeenstemming waren met het oude gebruik.
Tegen het midden van de 1 7e eeuw wisten altans de meer
ontwikkelde schrijvers, dat het bep. lidw. in 't mannel. enkelv.
werd verbogen de-des-den-den en in 't vrouwel. de-der-der-de.
Nu bleef er echter 'n grote moeilikheid over. Het taalgevoel leerde ontwikkelden noch onontwikkelden welke woorden
mannelik waren en welke vrouwelik. Hoe daar nu achter te
komen?
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Vóór Hooft en Vondel hadden de meesten het zich met
het beantwoorden van die vraag niet druk gemaakt. Zelfs
tijdgenoten van dit beroemde tweetal schreven kalmweg : »De
smert mijns wonde", »'s Vrouw's . staet", »'t Hof des Coningins", »'t Stael der Victorieusen Graef", »Mint mij den stiefmoer nu?" » Ik heb misdaen, den stief-moer te behaghen"
enz. enz.
Hooft en Vondel zelf deden in hun jonge tijd niet anders.
»Dat desen dach den draet mijns hoops in stucken cort",
schrijft Hooft in 't begin van de i 7e eeuw, en Vondel : » onzes
Moeders rugh," »dit is haren lust" enz. enz. Zonder enige
moeite zijn deze voorbeelden met twintigtallen te vermeerderen. i)
Maar langzamerhand komen èn Hooft èn Vondel meer in
overeenstemming met het bovenvermelde schema van verbuiging. Ook hun keuze tussen mannel. en vrouwel. geslacht
wordt meer en meer bepaald.
Hoe kon dat?
De hoofdnadruk moeten we hier leggen op de overtuiging
van al onze »geletterden" uit de 17e eeuw, dat 'n beschaafde
taal het nu eenmaal niet stellen kon buiten verschillende
vormen voor de geslachten.
Nu zijn er ongetwijfeld substantieven geweest waarvan onze
dichters wisten dat er, hetzij door oude, ouderwetse mensen,
hetzij in een hun bekend dialekt, hetzij door vroegere schrijvers, bij voorkeur de vormen des en den bij werden gebruikt. Dan was zo 'n woord dus mannelik. Anders kon
het geslacht van het overeenkomstige woord in 't Latijn of
Frans of Duits, op het Nederlandse worden overgedragen.
Ook de analogie werkte mee : aan woorden met gelijksoortige
betekenis of aan op elkaar rijmende woorden was men onwillekeurig geneigd een zelfde geslacht toe te kennen. En
hoogstwaarschijnlik lieten dichters als Vondel en Hooft zich
meermalen leiden door een vaag gevoel, in verband met de
klank of met 'n poëtiese viezie. Ook zal er meermalen maar
'n slag naar geslagen zijn.
i) Vgl. een opstel van mij in Taal en Letteren 1892, blz.

22

vgg.
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't Gevolg moest wezen -- en is dat er verschil bestaat
tussen de geslachtsbepaling bij Hooft (of Vondel) en het genus
in 't Middel-nederlands ; verschil tusschen Hooft (of Vondel)
en zijn tijdgenoten ; verschil tussen Hooft en Vondel onderling. En ook hier blijft het niet bij. Eenzelfde woord wordt
meermalen door Hooft (of Vondel) nu eens mannelik gebruikt
en dan weer vrouwelik. Wij hebben dus : 10. afwijking van
de vormen van de spreektaal, 2°. een vrij grote mate van
onzekerheid en willekeur.
Die onzekerheid nu wordt bij 'n volgend geslacht nog
groter. En omdat men nergens 'n houvast heeft en toch
meent dat het de-den-kunstje even onmisbaar is voor het
Nederlands als de verbuiging voor het Latijn, weet men er
eindelik niets beters op dan de werken te gaan raadplegen
van grote voorgangers. Men onderzocht echter niet de werken van voorgangers uit de i 3e of 14e eeuw, toen het onderscheid tusschen mannelik en vrouwelik nog leefde in de
taal, maar van 'n halve eeuw, 'n kwarteeuw geleden.
In het jaar 1700 verschenen de Aenmerking en over de
Geslachten der Zelfstandige Naamwoorden door David van
Hoogstraten. Uit de werken van Hooft en Vondel had Hoogstraten een groot aantal zelfstandige naamwoorden opgetekend
en er het geslacht waarin ze voorkwamen bij vermeld. Wanneer er nu verschil was tussen Hooft en Vondel en dat
kwam dikwels voor en ook wanneer hetzelfde woord door
dezelfde dichter nu eens mannelik en dan weer vrouwelik
werd genomen, deed Hoogstraten óf een keus, of hij oordeelde het ene geslacht voor even goed als het andere. Die
alfabeties geordende lijst voorzag zoals men dat tegenwoordig
noemt, in een sinds lang gevoelde behoefte. Er kwamen
herdrukken van in 1711, I 723, 1733 enz. Er kwamen »vermeerderde" drukken en drukken met bijvoegsels van verschillende geleerden. De bekendste uitgave is die van 1783, de zesde,
bewerkt door Adriaan Kluit. Een belangrijk aantal woorden,
door Hoogstraten niet opgegeven (en voor 'n deel ook niet
bij Hooft of Vondel te vinden) is door Kluit ingelast en van
een geslacht voorzien »op voorgang der Spraakkunstenaren."
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Kluit wijdde zijn aandacht vooral aan het opsporen van
geslachtsregels. Was zo 'n regel eenmaal gevonden, dan bleek
het gewoonlik dat er 'n hele massa uitzonderingen op waren.
Maar nu zag hij er niet tegen op (en zijn navolgers nog minder) om zo 'n stuk of wat van die uitzonderingen van geslacht te doen veranderen. Dan bevestigden ze de regel
eerst rècht.
De lijst van Hoogstraten-Kluit kreeg meer en meer gezag
omdat niemand er iets beters tegenoverstelde.
Iets 'anders verscheen nu en dan wèl.
In 1804 schreef Willem Bilderdijk een verhandeling over

de Geslachten der Naamwoorden in de Nederduitsche Taal.
Bilderdijk meende dat hij het geslacht van een woord kon
opmaken uit de etymologie. Volgens hem waren alle substantieven ontstaan óf uit adjektieven óf uit verba. In het
eerste geval was het zelfst. nw. altijd vrouwelik. In het
tweede geval: vrouwelik als het znw. uit een deelwoord was
ontstaan, maar mannelik als de »wortel" tot substantief was
geworden of wanneer dit laatste gevormd was door de toevoeging van r of 1.
Siegenbeek en Weiland hielden zich omstreeks diezelfde
tijd aan Hoogstraten-Kluit. Weiland, die van 1 799 181 1 een
groot woordenboek schreef, noteerde veel zelfst. naamwoorden
waarvan het geslacht niet bekend was (1). Dat geslacht werd
nu met behulp van de door Kluit gegeven regels »bepaald."
De Woordenlijst van de Vries en te Winkel steunt voor
zover het 't geslacht betreft, geheel op de boeken van Kluit
en Weiland. Hier en daar 'n veranderingetje of 'n toevoeging. Nieuwe woorden zijn door de Vries en te Winkel bij
voorkeur vrouwelik genomen om de overeenkomst te bevorderen met de spreektaal, die de vorm den niet kent.
Die bedoeling was goed. Maar men is er door van de
wal in de sloot geraakt. Zo 'n nieuw woord is 'bv. »tram".
En nu dient men (volgens de Vr. en te W.) te schrijven : »Is
dat de tram? Ik zie haar niet. Ik wel. Zij is vol."
Men moet de historie van de geslachten van onze zelfstan-
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dige naamwoorden kennen, om te kunnen beoordelen hoe
alleronmogelikst dwaas het is, dat dag aan dag tal van Nederlanders nakijken in een Woordenlijstje of ze b.v. een
plank, een balk, een streek of wat dan ook, zullen aanduiden
met hij of met zij; of ze met Hooft moeten schrijven in de
waan of met Vondel in den waan. Dat de vormen die
in de beschaafde spreektaal de juiste zijn, ook de juiste zijn
in de schrijftaal ; dat -men 'n taal verknoeit, door haar te
schrijven waar ieder hem, en zij waar ieder hij zegt, dat is
'n waarheid zo eenvoudig, dat men zich verbazen moet over
de angstvalligheid waarmee velen zich nog aan het verouderde
en onware vastklampen.
Wij hebben ook tegenstanders die zeggen : »We geven 'toe
dat er in theorie veel voor is om de verbuiging van de schrijftaal met die van de spreektaal in overeenstemming te brengen.
Maar er zijn praktiese bezwaren. Die gesmade uitgangen
hebben we in de schrijftaal hoog nodig om onduidelikheid
te voorkomen. De spreektaal kan ze missen ; de spreektaal
heeft klemtoon en gebaren als hulpmiddelen, maar daarover
beschikt de schrijftaal niet. Zijn uitdrukkingen als de vader
vermoordde de zoon soms niet dubbelzinnig?"
Hiertegen is met volle recht aangevoerd dat over de dubbelzinnigheid van zinnen als de moeder vermoordde de dochter,
liet kind slaat het paard, toch nooit wordt geklaagd, ofschoon
hier de vormen van het lidwoord in de Ie en 4e naamval
ook gelijk zijn.
Er is op gewezen hoe verkeerd het is, alleenstaande, uit
hun verband gerukte zinnen tot voorbeelden van onduidelikheid te kiezen.
Er is opgemerkt dat andere germaanse talen, o. a. het
Engels ook die uitgangen van het lidwoord hebben verloren
en dat daarom het Engels nog niet onduideliker is dan bv.
het Duits. . .
Maar is het nog nodig op die wijze het bezwaar af te
wentelen?
Er zijn nu al zoveel opstellen en boeken geschreven waarin
gebroken is met het oude schrijftaal-verbuigings-sisteem. En
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welke lezers hebben zich te beklagen gehad over de onduidelikheid van Marc. Emants' Nagelaten Bekentenis, van Brandt
van Doorne's romans, van Pol de Mont's stukken in de

Vlaamse School ?

Wij komen aan de spelling in engere zin.
Meermalen hoort men verkondigen dat wij, vereenvoudigers,
een geheel nieuw spelling-sisteem zouden willen invoeren.
Dat is onjuist. Een nieuw sisteem zou in véél groter mate
foneties moeten zijn. Maar hoe wenselik zo'n sisteem in
abstracto ook moge wezen, wij geloven niet dat het grote
publiek er toe gebracht zou kunnen worden, er zich van te
bedienen. Zelfs het lezen van foneties schrift het hoeft
nog niet eens streng foneties te zijn heeft voor veel mensen grote, misschien onoverkomelike bezwaren.
Wat wij zoeken te bereiken, is dus niet de invoering van
een geheel nieuw spellingstelsel, maar wijziging, vereenvoudib ing van het sisteem-de Vries en te Winkel. En die vereenvoudigingen willen we daar aanbrengen, waar de genoemde
spelling niet alleen foneties onjuist, maar tevens moeilik aan

te leren en te onthouden is.

-

Foneties onjuist is het bv. om verschil te maken tussen de
heldere e van wezen en die van vrezen ; tusschen de o van
bomen en die van konen ; tussen de s van vissen en die
van missen ; tussen de s van bars en die van wars.
Wat meer in 't biezonder dat onderscheid in spelling betreft tussen de zogenaamd zachte e of o en de scherpe, in
het Middelnederlands bestond het niet. Eerst in het laatst
van de z 6e eeuw, toen het bewuste verschil in de uitspraak
aan 't verdwijnen was, begonnen enkelen het in de geschreven
taal aan te duiden. Het spreekt van zelf dat men daarbij
niet dacht aan de oorsprong van die e- en o-klanken i ), maar
dat men zich alleen richtte naar een verschil in de uitspraak
i) Ik mag als bekend veronderstellen, dat de zogenaamd zachtheldere e's en
o's uit klinkers ontstaan zijn, de scherpheldere uit tweeklanken.
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dat in sommige streken van ons land nog meer of minder
duidelik te horen was.
Daar echter al sedert eeuwen een assimilatie-proces werkte,
ligt het voor de hand dat de onderscheiding van zacht- en
scherpheldere e's en o's, op verschillende uitspraak berustende,
in menig opzicht moest afwijken van het op de afleiding
(etymologie) te bazeren verschil.
In de 17e eeuw richtten de meeste auteurs zich naar een
vrij wankel gebruik. Zo Vondel, bij wie men, ofschoon hij
een tegenstander was van het regelmatig verdubbelen van
klinkers in open lettergrepen, o. a. aantreft : breecken, steecken,

wreecken, wee/en, á esmneeten, ge/ereeten, verg reepen, beneepen,
heenen, meetera, wee/en, verg eeten ; hoogyen, bootyen, overgooien,
beslooten, spoorera, tooren enz. enz.
Hooft en enkele anderen zochten naar eenvoudige regels.
In de Nederlandsche Historien wordt gespeld : aavond, deeze,
zoorer, zeuren enz.
In de i 8e eeuw leerde Lambert ten Kate dat men zich om
'n onderscheid tussen scherp- en 'zachtheldere e's en o's te
maken, niet moest beroepen op de steeds meer veranderende
uitspraak, nog minder op 'n veelal verkeerd gebruik, maar
op de etymologie. De geleerdheid haalde de vlag in top. Nu
schreef men verdeelen met twee e's, niet omdat die ee anders
zou klinken dan de e van spelen, maar omdat men uit de
ai in het overeenkomstige Gotiese woord (dai jan) kon opmaken
dat onze voorouders vroeger in het woord verdeelen 'n tweeklank (ai of ei) hadden doen horen ... !
Toch moest ten Kate nog in veel gevallen met de uitspraak
(in dialekten) rekening houden. Want van 'n groot aantal
woorden met e en o vond hij de overeenkomstige vormen in
het Goties of in andere oude Germaanse talen niet terug.
DeVries en te Winkel zijn op het standpunt van ten Kate
blijven staan : ook bij hun is de e en o-spelling afhankelijk
van de afleiding van 't woord. Alleen waar het achtervoegsels
gold, richtten ze zich niet naar de etymologie, maar naar de
klemtoon (b.v. -eeren voor -eren).
En nu de sch.
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In de niet vereenvoudigde spelling schrijft men dit samengestelde letterteken in de plaats van een enkele s, wanneer
de klank door dit teken aangeduid, vroeger sk (s-ch) luidde.
Zolang er een nederlandse schrijftaal bestaat, is men met
die sch voor s aan 't harrewarren geweest.
Er is reden om aan te nemen dat in het Middelnederlands
van de 13e en 14e eeuw nog een zeer gering verschil werd
gehoord tusschen de s-klanken die wèl en die welke niet uit sk
ontstaan waren. En toch schreef men in de 13e eeuw reeds niet
zelden vlees, mens, b ecrfs, oncuus, vals enz. zonder, en huisch,
haesch, mnzzsschen, wissch ^'1, herschenen, vuyscht mèt ch. 1)
In de 16e, 17e en 18e eeuw blijft over 't algemeen wel een
streven bestaan om de gelijkluidende s en sch in het schrift
te onderscheiden, maar hoe kon 't ook anders men
vergist zich keer op keer. Zowel bij Heinsius als bij Breero
en Coster, bij Vondel als bij Hooft treft men telkens een s
aan, waar de voorstanders van etymologiese spelling een sch
zouden wensen.
Lambert ten Kate verklaart uitdrukkelik (in 1723) dat -sche
of -sch »na 't gemak van de uitspraeck, in Spreeck- en Leestael slegts se of s (is) als Grootsclz of Groots , .. Ménsche of
Ménsch of Méns."
Die s en sch-spelling levert ook voor de aanhangers van
het stelsel-de Vries en te Winkel grote inoeilikheden op,
vooral waar het bijvoeglike naamwoorden en bijwoorden geldt.
In 't algemeen geldt deze regel: Bijvoeglike naamwoorden
die op 'n sisklank uitgaan, krijgen sch, -bijwoorden s. Veel
woorden en woordstammen zijn n.l. door het achtervoegsel
-sch tot bijvoegl. naamwoorden geworden. Maar nu doet zich
deze moeilikheid voor : Wordt een bijv. naamw. op -sch
gebruikt als bijwoord, dan behoort dat bijwoord de -sch te
behouden. We krijgen dus zowel bijwoorden op -s als op
-sch. Daarentegen zijn er bijv. nw., niet gevormd door
dat achtervoegsel -sch, maar met 'n stam die eindigt op -s.
We hebben dus ook bijv. naamwoorden op -sch en -s.
i) Vgl. Franck,

Spraakk.

195.

Mittelniederl. Gr•amm. S. 76 en vooral van Helten, Middelnederl.
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Nu dient men dus in het stelsel van de Vries en te Winkel
uit elkaar te houden:
1 0 . Bijvoegl. naamwoorden op -sch (dikwels naast gelijkluidende bijwoorden op -s), b.v.: dag eijjksch, linksch, onverhoedsch, rasch, rugg elingsclz enz.
zes. Bijvoegl. naamwoorden op -s : paars, di-as, kras, wars,
spits, bits, ros enz.
30. Bijwoorden op -sch : barsclz, boersch, frisch, helsch,
hemnelsch, heusch, hoofsch, malsch, norsch, stuursch, valsch enz.
4 0 . Bijwoorden op -s : dagelijks, links, onverhoeds, ras,
slaafs enz.
Men moet nu b.v. schrijven': »Hij handelde niet zoozeer
boersch als wel slaafs." »Zijn woorden klonken nu eens
snaaks en dan weer barsch."
Ik durf beweren dat de meeste voorstanders van het stelselde Vries en te Winkel het bestaan van zulke moeilikheden

zelfs niet vermoedden.
Het ligt niet in mijn bedoeling hier alle voorstellen tot
vereenvoudiging te behandelen. Wie weet dat ze, behalve
door de bestuursleden van de vereniging, ondertekend zijn
door de proff. van Helten, Symons, Speyer en Logeman, zal
begrijpen dat er, om ze met goed gevolg te bestrijden, iets
meer nodig is dan de mededeling van 'n zekere A. of B.
dat hij het »allemaal gekheid" vindt.
Toch wil ik hier 'n paar voorstellen ter sprake brengen
die door velen niet goed zijn begrepen.
In de eerste plaats heeft het aanstoot gegeven, dat wij in
de uitgangen -lik en -liks de toonloze klinker aanduiden met
het teken i. Waarom de ij niet gehouden of anders de e of
de u gekozen ? heeft men gevraagd.
Voor de doffe of toonloze klank die men b. v. in de eerste
en derde (niet in de tweede !) lettergreep van gelukkig hoort,
hebben wij geen eigen letterteken. Meestal wordt de bewuste klank voorgesteld door een e, b.v. in liefde, begint,

hakkelen.
Voor de medeklinkers k, g, ng, nk (en soms voor s) duidt men
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de toonloze aan door 'n i : havik, monnik ; ledig, waardig;

koning, haring; koninkrijk; vonnis, sekretaris. i)
Nu kwam hierbij nog de regel dat men diezelfde klank
met 'n jf schreef in de uitgangen -lik en -ljks(ch,. Maar
deze regel is eigenlik 'n uitzondering op de vorige : want in
-lik (lik) staat de toonloze klinker voor de k, juist als in
monnik, havik, estrik, leeuwerik enz.
De opmerking dat de spelling huiselijk niet kan deugen
omdat de laatste lettergreep niet rijmt op prik of kik is van
heel weinig waarde. A l'irnpossible nul n'est tenu. Huiselijk
rijmt niet op dik, huiseluk zou niet rijmen op druk, huiselek
niet op hek. Wil men voor de toonloze klinker niet 'n nieuw
letterteken invoeren, dan moet men natuurlik gebruik maken
van een teken dat gewoonlik 'n 'andere klank aanduidt.
Maar hoe dit zij : de kwestie -lik of -lik is van ondergeschikt belang en verdient nauweliks dat men er zich druk
over maakt.
Van meer gewicht is de spelling van de bastaardwoorden.
De nieuwe regeling (die geen regeling is) luidt als volgt:
»Of bastaardwoorden, die algemeen gebruikt worden, àl
dan niet als nederlandse zullen worden gespeld, dient aan het
inzicht en de smaak van de schrijver te worden overgelaten."
Met andere woorden : vrijheid om het uiterlik van een
bastaardwoord te verhollandsen en vrijheid om de vreemde
schrijfwijze te behouden.
En nu geloof ik dat de spelling van bastaardwoorden niet
aan strenge voorschriften gebonden worden kan.
Wat toch zijn bastaardwoorden?
Niet anders dan vreemde woorden die door veelvuldig en
algemeen gebruik op weg zijn om inheems te worden.
Zolang ze nog als vreemde worden gevoeld, spelt men ze
als vreemde. , Zijn ze eenmaal gemeengoed geworden (als
avontuur, bril, buffel, vernis, vorm, lamp, matras, ledikant,

kerk, paard, erts, graad, klooster, schrijven, tafel, ton, monnik
enz. enz. enz.) dan spelt men ze als nederlandse.
i) In enkele aardrijkskundige namen door u : Gorkum, Dokkum, Rottum.
Door o in Stavoren.
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Wat ligt nu meer voor de hand dan dat bij verschillende
personen verschil van mening moet bestaan over de vraag:
Is het een of ander (oorspr. vreemd) woord van algemene
bekendheid of niet?
Van de beantwoording van die vraag hangt echter in de
eerste plaats af, of men zal schrijven kwestie of quaestie;
lokorotief of locomotief, brosjure (met sj als in sjokken, meisje
enz.) of brochure, sent of cent. Hier absolute eenheid van
spelling te verlangen, is onredelik. Men kan wel weten
of men zelf 'n woord voor vreemd houdt, maar niet hoe 'n
ander er over denkt. Vandaar dat 'n regeling als die van
de Vries en te Winkel weer tot dat ongelukkige opzoeken
in een woordenboek noodzaakt, en dat zo'n regeling veel
te lang als vreemd of halfvreemd doet beschouwen wat volgens
het taalgevoel van de overgrote meerderheid van onze landgenoten al inheems is geworden. Waarom b.v. worden

cadeau, bouquet, bouillon, quaestie, locomotief, photob raphie
door de Vries en te Winkel anders behandeld dan sigaar,
bijart, bijet, nimf, bataljon?
Onze regeling laat aan de smaak en het oordeel van ieder
auteur over of hij schrijven wil bureau of buro, odekolonje
of eau de Colonne, trein of tram.
Ook tegen de vereenvoudiging van onze spelling in engere
zin is tot vervelens toe het dubbelzinnigheids-argument aangevoerd. Als wij geen verschil meer maken tusschen slepen
en sleejen, hopen en hoogyen, Frans en Franscli zal men
dan niet telkens in de war raken?
Het is verwonderlik dat zij die zo trouw met dat argument
komen aanzeulen, nog maar altijd niet inzien dat het volkomen waardeloos is.
Wanneer wij hopen (het zelfst. ruw.) en hopen (het werkw.)
op dezelfde manier schrijven, doen we niets anders dan wat
we altijd gedaan hebben met duizenden woorden, die bij
gelijke uitspraak en gelijke spelling, meer dan één betekenis
hebben. Raakt men soms in de war met 'n woord als das,
dat 'n dier noemt en 'n kleedingstuk? met manen (nekhaar,
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wachters en aansporen) ? met kaken ? met loods ? met kussen?
met been ? met ons ? met haar ? met hen ?
't Is waar, de schoolboekjes met opgaven als : »Breng in
zinnen te pas de woorden Jooten, Polen ; koper, kooper;
zoog en, zogen; kolen, koolen ...", die boekjes zullen gewijzigd
moeten worden, en de samenstellers er van zullen andere taalkunstj es dienen op te scharrelen. Maar daar zal men toch
wel overheen kunnen komen.
of de nieuwe regeling nu volmaakt is?
Niemand die 't zal beweren. Maar 't volmaakte is dikwels
onbereikbaar. En als men er héél ver van af heeft gestaan
is 't zeker onbereikbaar met één greep. Wij hebben iets
beters willen geven dan wat bestond. Een stap doen in de
goede richting.
En daarin menen wij te zijn geslaagd.
De instemming die de vereenvoudigde spelling meer en
meer vindt, in Nederland, in Zuid-Afrika, in België, in Indië,
geeft het recht om -- in de toekomst op een overwinning
te hopen.
Toch wordt er nog veel en langdurige inspanning vereist
om onze zaak te doen slagen. Want volkomen waar is het,
,00k voor onze dagen, wat de grote Jakob Grimm lang
geleden al gezegd heeft : » Niemand kann den Leuten ungelegener kommen, als der sich wider den schimpflichen
Zustand der Schreibung erhebt. In Kleinigkeiten abzuweichen,
das wird belâchelt und allenfalls geduldet ; wem aber gründliche Umwandlungen rathsam scheinen, der darf sich auf
jede mögliche Gleichgiltigkeit und Unkenntniss von der
Sache fassen." i)
Onverschilligheid en onkunde, zelfs bij hun van wie men
beter mocht verwachten het zijn ook onze grote vijanden.
i) Wörterbuch I, S. LIV, LV.

EEN ZOMERAVOND
DOOR

HENRI HARTOG.

I.
Toen vrouw Muis uit haar werkhuis kwam, 's avonds even
na achten, met de klompen onder haar schort, was 't stelletje
net an de gang. 't Had er al den heelen zomer gespannen.
Want bij Van Deesem, die vooraan woonde, hielden ze de
hand aan de bleek en ze waren als vuur, noodra ze merkten,
dat de kinderen er door liepen en 't gras plat trapten. En
't leek wel, of ze 't altijd op hun bleek gemunt hadden.
't Was of de duvel d'r mee speelde. Op den dag, dat spreekt,
dan had je zoo geen last, maar 's middags na vieren, als de
scholen uit waren, dan kwam je oogen te kort : ieder oogenblik klauterden zij over de hekken. Maar ze gaven ze geen
kamp, die van Van Deesem. Achter de bloempotten voor 't
raam of zittend op den drempel, terwijl ze bezig waren een
stuk goed te verstellen, of een kous te breien, zagen ze toe
met achterdochtige oplettendheid. En de jongens, om te
plagen, gingen op de hekken zitten, schrijlings achter elkaar,
met sigaretten in den mond, die ze zelf rolden van pruimtabak en stukjes grof wit papier. En ze namen de sigaretjes
in de hand op een kleinen afstand van hun hoofd, delicaatfijntjes tusschen twee vingers, langs hun neus turend naar de
zwakke teugjes rook, die zij met lichte duwtjes van hun mond
uitbliezen, tusschen de tot kleine tuitjes geronde lippen door,
en in hunne oogen, aandachtig neerziend naar den rook, een
bepeinzend welgevallen van lekkertjes-genieten-zooals groote-

EEN ZOMERAVOND.

437

menschen. Van tijd tot tijd gingen ze op éen been staan,
alsof zij aan de andere zijde van 't hek in de bleek wilden
stappen. Telkens schoven ze een beetje vooruit naar ouwe,
vrouw Van Deesem toe, die op den drempel zat. Dan keek
ouwe vrouw Van Deesem op, maar zoodra de jongens in
haar grijze oogen, die nog sterk stonden in haar knap hard
gezicht, een aangrauwend gram-dreigen zagen weifelen, riepen
ze : Nou, we komme toch niet in de bleek, we magge toch
wel op de hekkies zitten.
In 't eerst hadden de moeders er zich mee bemoeid. Als
de kleine kinderen in de bleek van Van Deesem kwamen,
riepen zij ze terug, stotterend van verkropte drift. Ze sloegen
ze zelf nog veel liever te barsten, eer ze toelieten, dat dat
ouwe wijf van Van Deesem een vinger naar ze uitstak. Maar
op 't laatst gaven ze 't over d'r kant. Je kon de kinderen
niet aan een touwtje vastleggen. Zoo had je ze weggehaald
en zoo zaten ze weer bij mekaar.
Achter de bloempotten zag vrouw Van Deesem nu, dat
de korte schoenmaker met zijn jongen samen een groot
kippenhok vlak voor de bleek neerzette. 't Was een groot
hok, zwart-week-vermolmd, met een wigvormig dak er op.
» Nou, pak-ie an, zei de schoenmaker tegen Pauwtje, zijn
jongen. Maar vrouw Van Deesem was al buiten. Nou had
je 't niet met de kinderen, nou had je 't met de grooten.
» Zeg es, mot dat hok in de bleik. Je weet, dat 't niet
mag," teemde ze met haar vet-schrille keelstem, prikkelendbedilachtig. Met hun drieën stonden ze naast 't hok en ze
stopten den geheelen ingang van de buurt. Vrouw Muis,
kon er niet door. »Mag ik es even door, buurtjes," vroeg ze
en zij ging naar haar woning, zoowat in 't midden van de
buurt, waar ze voor de deur bleef staan. » Mot dat ding in
de bleik," herhaalde vrouw van Deesem, want de schoenmaker had nog geen asem gegeven. » Kom, leg niet te lullen,
ik zal 't jou vragen, wat ik voor m'n eigen deur mag-zetten.
'k Betaal m'n vollen huur," zei hij, zonder woede, mat-leukonverschillig, met een kalme zekerheid van nou-die-kan-je
voelen. Want vrouw Van Deesem, familie van den huisbaas.
29
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betaalde maar een daalder en de anderen allemaal een vieren-dertig. Hij bleef rustig naast 't hok staan, hij nam z'n pet
in z'n hand en veegde z'n zweetend hoofd af met een grooten,
slap-muffen rooien zakdoek, hij wreef langzaam langs zijn toeë
oogen, terwijl hij z'n hoofd wat achterover hield, alsof hij 't
even zalig liet dommelen onder 't verkoelend droog-drukken
van den doek ; met zijn arm, traag-zwaar van de dagwarmte,
veegde hij nog eens zijn hoofd af. En de buren, die op de hekjes
voor de bleek zaten uit te blazen, . keken naar zijn kalen kop.
»Alle joden, wat een glijbaan had-ie, de luizen braken d'r
d'r nek op." En Van Deesem, die ook buiten was gekomen,
zei tegen vrouw Muis : »Net een kop voor een hallelujehoedje." Toen keek hij voor zich, alsof hij verlegen was met
z'n ui, zijn mondhoeken trilden even, en zijn adamsappel puilde
wat uit, alsof hij met moeite iets inslikte. Maar de schoenmaker stoorde er zich niet an. »'Kom, pak maar op, zei hij
tegen Pauwtje en ze bogen zich naar 't hok en voor hun gespreide beenen torsten ze 't op 't hek ; toen, terwijl de schoenmaker 't vast hield, klom Pauwtje over 't hek en steunde het
langzaam achterover in de bleek. Het stond er nu en nam
wel een vierde van de bleek weg. Vrouw van Deesern was
dol, dat ze haar zin niet kreeg. Ze schreeuwde tegen de buren:
»Nou doe je je best, om je boel knap te houën, en dan zetten
ze zoo'n verrekt ding voor je bakkes." De buren waren 't
met 'r eens. 0, ja, vrouw Van Deesem was ook zoo lekker
niet, ze had een bereddering op d'r lijf van de andere wereld,
maar d'r was nou eenmaal gezeid, dat niemand beesten in de
bleek mocht houën. Vandaag kwam d'r een met kippen,
morgen haalde een ander d'r konijnen in, op 't laatst zouën
ze d'r varkenshokken neerzetten, en zoo bleef-ie an de gang.
Je verrekte toch al van den stank, de stank kwam overal
vandaan, van den mestput achter de buurt, van de aschvaalt,
en van den paardenstal, d'r hoefde niks meer bij. An den
overkant had ieder een eigen bleekkie achter de deur. As
ze kippen wouën houën, konden ze ze daar zetten.
De schoenmaker begreep, dat 't hok niet kon blijven staan.
» Mag 'k 't bij jou voor de deur zetten, riep hij tegen vrouw Muis,
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die nog voor haar woning stond, nieuwsgierig naar den afloop.
»Je doe maar," antwoordde ze gelaten. Want 't kon haar niet
schelen, ze was toch op den dag niet thuis, en ze bleef graag
met een ieder goeie vrinden. Maar nu kwam de Groef een
woordje meepraten, die naast vrouw Muis woonde. Ze hadden met zijn vieren een stuk van de bleek, twee buren beneden en an den overkant hadden ze ieder een lappie grond
achter d'r woning. Dat ze kippen wouën houën, dat kon 'em
niks verdommen, dat mosten ze voor d'r eigen weten, maar
in zijn bleek kwam 't niet, dan moesten ze 't maar achterom
brengen. Hij had met een kindje op zijn arm 't spelletje angezien. Met 't kindje, dat in een witte ponnetje met rustig
kindergekijk hoog op zijn arm zat, ging hij dwars door de
bleek ; 't kind, dat hij luchtig op zijn arm hield, steunde hij
in den oksel, met vlak handspreiden, gemakkelijk als iets heel
lichts, en met nadrukkelijke ruziestem, zei hij tegen den schoenmaker : »Je zet 't niet in de bleek, as je 't lef heb om 't bij
mijn in de bleek te zetten, dan sodemieter ik 't er over, zoo
waar as ik hier voor je sta." De schoenmaker wond zich niet
-op, met laconiek-afwerend-sarren zei hij : »Man, ga jij weg, je
heb hier niks te zeggen, jij hoort daar, en hij wees naar de
Groef z'n woning. Maar Pauwtje, jongen van zestien jaar,
voelde zich behaaglijk-gewichtig betrokken, en hij schreeuwde
de Groef in 't gezicht : » Zoo en dan sodemieter ik jou over
't dak." En ik zeg, herhaalde de Groef, dat ik 't net zoo gauw
-over 't hek slinger as jullie 't in de bleek zetten." Pauwtje
nam 't nu heelemaal over. » En ik zeg, dat ik jou over 't dak
slinger, versta je dat goed." Ze stonden vlak tegen over elkaar,
de Groef in de bleek, Pauwtje buiten 't hek, met hunne hoofden naar elkander en ze herhaalden nog een paar maal dezelfde
bedreiging. De Groef voelde zich venijnig-heet, vaardig tot een
wrevele vechtactie, niet visioenen van dien -- snotjongen
— verdomd-neersmakken, telkens als de ruziewoorden van
-den jongen als prikkelende beten in zijn hoofd schrijnden.
Hij keerde zich ineens om, waadde zijne plompe voeten met'
groote passen door 't gras van de bleek, altijd 't kind teerbehoedzaam op zijn arm.
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» Hier, pak 't kind an, zei hij tegen zijn vrouw, 't kind met
twee handen, hoog, recht voor zich uit houdend. De buren,.
die van de hekken afgeklommen waren, werden aandachtig.
't Begon nou goed te worden. Vrouw Van Deesem was er
stilletjes tusschen uitgetrokken, om d'r neef te roepen, die de
huur ophaalde en die om den hoek van de buurt woonde.
Aan den overkant waren ze op de hand van den schoenmaker..
De schoenmaker stond nog besluiteloos over de bleek heen
te kijken en voor dat de Groef weer terug was, schoot opeens
jonge Miet van den overkant op 't hek toe, en haar - eene
hand een keer of wat snel na elkaar op 't hek vlak kletsend,
haar oogen woedden nijdig onder haar neergewrongen wenkbrauwen, en door de spleet van haar dun-lippigen mond,
die stond naar 't keffende schelden, gingen haar woorden,
uitdagend-bevelend naar den schoenmaker : » En nou wil ik
'es, dat jij 't hok hier in de bleek zet, en as jij 't niet doet,
dan zal ik 't doen, dat stuk hier, daar hebben ze geen bliksem
over te zeggen, 't is van mijn jongen, en die zal d'r mee
doen, wat-ie verkiest." D'r jongen woonde aan den anderen
kant boven vrouw Muis, maar hij liet Zich niet zien. De
Groef kwam naar buiten in zijn bloot hoofd en zijn boezeroen.
Maar zijn vrouw was hem voor. Snel bukte zij zich over 't hek,
en deed 't haakje van 't deurtje in de schroef. »Blijf nou
maar hier, Gerrit," zei ze met aandringend-kalmeerend smeeken„
»laat die snotneus maar schreeuwen." Ze hield d'r hart vast,
als ze gingen vechten. Hij was een beetje in de olie en dan
kon je niet voor hein instaan. Hij was in den Oost geweest,
je mocht liever met 'em eten dan met 'em vechten, hij was, niet
eens zoo erg sterk, maar hij was valsch, hij trapte altijd maar,
en hij wist precies, waar-d-ie ze trappen moest. En die
Pauwtje, het was nog maar een kwajongen, hij kon op z'n
best recht op z'n beenen staan, as-t-ie met den jongen begon,
dan kreeg-t-ie ze allemaal an z'n lijf.
De Groef stond voor de bleek, met z'n handen zwaar op
't hek, hij loerde naar den overkant met norsch zelf bedwang.
»Blijf nou hier, Gerrit," smeekte z'n vrouw achter hem. Hij
gaf geen antwoord. Hij knarste luid met zijn tanden, als,
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eene voldoening-willende-uittarting. As-t-ie dronken was,
dronk-t-ie citroen, en as-t-ie dan kwaad werd, kon-d-ie met
z'n tanden knarsen, dat 't was,, of je een rammelaar hoorde.
Van den overkant begon jonge Miet tergend te schreeuwen:
»Leg 'em in de bleek, gooi 'em een blik water in z'n smoel."
En toen Van Deesem lachte, schreeuwde ze : »De buren
zijn erg lachachtig, ze lachen om een scheet. Zij was anders
zoo lachachtig niet. D'r hoefde d'r geen een om een ander
te lachen. De kerels, ze zopen al de bliksem, je most d'r
ondertusschen maar mee opgescheept zitten met zoo'n vergiftig kreng, maar zuipen deëen ze allemaal, de een liep as
een kanon over de straat, en de ander dee 't in 't geniep,
dat je 't niet merkte." De buren begrepen allemaal, dat dit
een steek onder water was voor Van Deesem. Het was bekend,
dat-ie lekker an de wieg stootte, maar as 't te praat kwam,
heette z'n vrouw 't te liegen, ze hield d'r vent de kroon op
z'n kop.
Vrouw Van Deesem kwam nu terug met d'r neef, die de
huur ophaalde. Hij ging naar den schoenmaker toe, en op
een afstand, een beetje heerschappelijk, zei-d-ie : »Nou begrijp
ik toch verdomd niet, waar jullie al die herrie voor maken.
As-ie nou doodeenvoudig 't hok vannacht in 't pakhuis neerzet, dan kan je 't morgen afbreken en achterom brengen."
Hij zou ze wel een mannetje an de hand doen, die 't uit
mekaar zou nemen. Ze zwegen en hij ging terug, een beetje
gemelijk, dat-ie voor al die donderderijtjes geroepen werd.
Het hok werd nu weer uit de bleek gezet, een paar mannen
van den overkant hielpen een handje mee, en toen de schoenmaker terug kwam, wreef hij zijn handen stijf langs mekaar,
op zijn gezicht een effen trek van stroeve voldoening, dat 't
achter den rug was, 't karwei. Maar toen-d-ie de Groef zag
staan, werd-ie opeens baloorig. »Is 't nog al na je zin, de
Groef," riep-t-ie, »Gofferdomme, is 't nou goed." Maar Pauwtje
hield hem nu terug. »Laat die dronken vent staan," zei hij.
De schoenmaker liet zich gezeggen ; hij ging naar binnen.
't Heele hok was niet waard, dat je d'r veel woorden om
vuil maakte. De sop was de kool niet waard. Hij was niet
,
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van plan geweest 't ding in de bleek te laten. Kippen kon-je
d'r toch niet inhouën, ze gingen d'r al de weerlicht kapot
van de salpeter. De grond was verzadigd van de salpeter.
De Groef stond nog buiten. »'t Is jullie schuld," verweet-ie
gemelijk vrouw Muis. Ze mosten d'r allemaal zoo voor zorgen
as vrouw Van Deesem, dan zou je 'es zien, of de bleek d'r
niet beter zou uitzien. Hij trok zijn jas aan, en hij ging de
buurt uit, hij ging d'r nog gauw een paar hijschen. Vrouw
Muis had 'em geen antwoord gegeven, as je den heelen dag
bij een ander was, was je 's avonds blij, as-je je rust kon
houën. Ze hield niks van die relletjes.
II.
De buurt was nu heelemaal stil geworden. Soms ritselde
een enkel geluid op in de stilte, dat na de rumoerige ruzie
was als de ademhaling van een slapende in een kamer, waar
den ganschen avond luidruchtig gesprek was. Van de weiden achter de buurt tikten drie slagen aan van een spoorklokje, idyllisch-melancoliek, neerbrekend met verdoofd gal mgerucht, dat verloren scheen te gaan als weggeademd in de
wijdgapende dons-weeke stilte der weiden. Een vertrekkende
spoortrein spoog de stoom op met heftig-brieschende schra.
pingen, die op de weidevlakken werden neergeworpen met
een lawaai als van slaande hamers in groote koperen ketels.
De trein wervelde weg in een gorgeling van dof aanklaterende
dreunrollingen. Een tweede trein volgde, die de eerste
nasnelde met kortademige blaffende hijgstooten als hossen,
sneller en sneller ging de trein, hoosde voort, dwars door
de vergespreide stilheid der weiden met een laaggrondsch
bons-rommelen, plots krulslurftend achter zich een grillig
gefluit, als een angstgil gescheurd achter uit de keel van een
vervolgd beest. Vlak achter de buurt bewogen de boomen
hunne bladeren met moede zwaar-vallende spreid-wuivingen,
en uit de borst van 't beklemde dagleven, dat bezwijmd
scheen neder te leggen daar achter de buurt, brak een kooksissend suiszen, dat met dunne streken voer door de boom,
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kruinen, boven de even uitwuivende boomen vernevelend tot
eene witte effenheid. De buren waren allemaal naar binnen
de mannen meest naar d'r bed, 't was weer vroeg dag, morgen. Vrouw Muis was ook naar binnen gegaan. Ze zag
door 't raam in een paar woningen aan den overkant het
avondlicht de gordijnen doorzeven met een witachtig gelen
zijïgen schijn. Zoodra ze binnen was gekomen, was ze dadelijk neergevallen op een stoel, met d'r handen in d'r schoot.
Ze was zoo moe, d'r beenen sleepten d'r compleet na. Ze
had geen lid an d'r lijf, of 't deed 'r pijn. Als ze ging zitten, was 't of alles naar d'r lenden zakte. Vrijdag was altijd
d'r kwaaiste dag. 't Was een groot bovenhuis, waar ze dan
werkte, ze hielden d'r heeren en er was dus heel wat an na
te loopen. Als ze een gang heet water uit een branderij
wou halen, moest ze een paar straten omloopen ; ze was
bek-af, eer ze 'r mee boven was. En gunden ze je nog maar
den tijd, maar alles moest zoo gauw mogelijk an 'n kant
voordat de heeren thuis waren. Vrouw Muis verdiende d'r
veertien stuivers, ze betaalden dus niet slecht, maar beter dan
een ander ook al niet. Ze waren te gierig, dat ze d'r goed
van atten, 't was onbegrijpelijk, twee menschen, want kinderen hadden ze niet, dat die zoo op de cente waren. Hij was
op een kantoor, hij had een kostelijk weekgeld en nog sloofde
z'n vrouw zich den heelen dag af, om maar cente te verdienen, en je hoefde waarachtig niet voor je pleizier cornmensalen na te loopen. Ze behielpen zich zelf met de keuken. Ze waren zoo gierig, dat ze met permissie d'r eigen
drek zouën eten, als 't maar cente gaf. Vrouw Muis was
t'r altijd Vrijdags, en dan, omdat 't vastendag was, was 't
er nog schraler dan ander. Een aardappel met een gerookte
bokkum, 's middags ... Maar 't was overal wat. Ze zetten je
nergens op een stoel en een stoof. Morgen moest ze uit
werken bij een jong wijf, daar was ze Dinsdag ook, en 't
was zoo'n lui wijf, ze liet geregeld de vuile vaten de heele
week staan voor de werkster, en als ze op d'r stoel zat en
ze wou een kommetje uit de kast hebben, dan riep ze je
van je werk, uit de keuken of achter, waar je ook was.
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't Viel vrouw Muis niks vreemd, 't harde werken. Ze had
't gedaan van d'r kindsche dagen af. Ze waren thuis met
d'r achten geweest, zes kinderen waren 'r, en 't gebeurde
menigmaal, dat ze naar bed gingen, zonder dat ze brood
gezien hadden. D'r vader verdiende geld genoeg, daar lei
't niet an, maar hij lapte d'r alles door. Ze wist 't nog
goed, eene keer, ze hadden in geen twee dagen te eten
gehad, toen was t'r een buurvrouw gekomme, een schippersvrouw, d'r moeder stond an de deur, 't was in den zomer,
en de buurvrouw zei, kom, ik ga na binnen, 'k ga eten. D'r
moeder zei : »Nee, ik blijf nog een half uurtje an de deur
staan, ik heb al gegeten." Want ze droeg d'r hart zoo hoog,
ze wou 't nog niet eens weten, maar de kinderen stonden
d'r ook bij, en ze zei'en, zooals kinderen doen : »'t Is niet
hoor, we hebben vandaag nog niks gehad." Toen had de
schippersvrouw gezegd : » God, Jaan, waarom zeg-ie me dat
nou niet, nee hoor nou kan 'k vanavond niet meer eten.'' Ze
had ze een keteltje koffie en een schotel pap gebracht. D'r
vader had in 't begin van z'n trouwen een wagen en een
paard gehad, ze woonden op een eiland in Zeeland en daar
bracht ie de lui, vreemdelingen en zoo, mee door 't eiland,
als-t-ie dan de menschen weggebracht had, dan ging-d-ie op
z'n zuip. En dan gebeurde 't dikwijls, dat-ie zoo dronken
was, dat-ie zich met z'n beenen an 't paard vastbond, en
zoo maar in de wagen ging ligge. En dat paard, dat wist
den weg zoo goed, dat bracht'em altijd thuis. Maar eindelijk
had-ie d'r alles doorgebracht. En toch kwam-d-ie weer terecht,
want hij had een fluweelen tong, en hij wist overal 't beste
werk te krijgen. Dikwijls verdiende-d-ie dertig, veertig gulden
in de week, maar ze zagen d'r soms geen rooie cent van.
Eene keer, toen was-t-ie opzichter an een spoorweg, die angelegd werd. Handen met geld verdiende-d-ie, maar hij kwam
nooit thuis ; elke veertien dagen moest zij, vrouw Muis, naar
'em toe komme. Meestal kon ze meerijen met de zandwagens, dat was al een rit van vijf uur, maar dan moest ze
nog drie uur loopen langs de leggers, op een paar versleten
manslaarzen, die de een of 'ander weggegooid had, en dan
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maar tippelen van de eene legger naar de andere. En dan
kreeg ze net éene heele rijksdaalder. Als 't karwei afgeloopen
was, kwam-d-ie thuis, vol luizen en zwijnderij, geen cent in
z'n zak, soms bracht-ie poppetjes of nesten voor de kinderen
mee, en d'r moeder most 'r nog maar niks van zeggen of ze
kreeg zooveel slaag, dat ze niet zien kon. Als ze 'em geridderd hadden, ging-d-ie d'r weer van door. Hij was aan
,een jeneverberoerte gestorven. In alle hoeken van 't huis
zag-t-ie kerels en elk oogenblik was-t-ie z'n bed uit, om ze
te lijf te gaan, met een mes in z'n hand. Ze waren op
't laatst allemaal van angst de deur uitgeloopen. En ze
hadden 'em gevonden, dood, zoo maar op de steenen vloer.
Zoo had ze al vroeg de handen uit de mouw moeten steken
en ze was op 't land gaan werken, om zaad te dossen. Als
dan de andere meiden in de keet, d'r boterhammen gingen
opeten, bleef zij achter, omdat ze geen brood bij zich had.
De meiden hadden 't gemerkt, dat haar knapzak altijd leeg
was, ze hadden haar meegetroond naar de keet, ze wou eerst
niet, maar ze moest. Voortaan kreeg ze van elke meid een
snee brood, en zoo kon ze eiken avond twee- en twintig
sneeën brood mee naar huis nemen, voor d'r broertjes en
zusjes, die haar al in de verte tegemoet liepen, voor de
boterhammen, die zij meebracht. D'r broertjes zochten paardensla, die d'r moeder verkocht aan de een of andere buurvrouw voor een stuk of wat telhouten of een paar turven.
En 's avonds, als ze van 't land terugkwam, moest ze er
nog op uit, om kreuken en zeekralen te verkoopen, die d'r
moeder op den dag opzocht. Ze hielp, als de andere meiden
zaten te eten, de boerenmeiden bij 't vaten wasschen, of de
bedden op te schudden ; de meiden schilden dan stilletjes
een stuk of wat aardappelen meer, zoodat ze soms een prak
mee kon nemen, 's avonds. D'r broers waren zachtjes aan
wat grooter geworden, en toen was zij d'r tusschen uit gegaan. Ze
was gaan dienen bij eene Indische familie in Bergen-op-Zoom,
en daar had ze verkeering gekregen met d'r man, die in Bergenop-Zoom in garnizoen lag. Al zoolang as d'r man dood was,
ging ze uit werken. Hij was een klein smederijtje begonnen,
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hij begon d'r al een beetje bovenop te komen. Maar as je
denkt, dat je 't gewonnen hebt... Hij was met een annemer
in kennis gekomen, en ze zouen samen een school annemen,
d'r man zou de leverantie van de kachels hebben. Hij had
er over de vierhonderd gulden kosten voor gemaakt, hij had
zich in de schulden gestoken, afijn, dat was niks geweest,
as-t-ie maar met een vertrouwd persoon had te doen gehad.
Maar toen-d-ie bij den annemer kwam, om af te rekenen,
kon-d-ie na z'n centen fluiten. Ze hadden z'n heele boeltje
verkocht. En zoo als 't altijd gaat, as 't je eenmaal gaat
tegenloopen, dan vleugt je niks meer. Voor dat-ie met den
annemer was begonnen, was-t-ie altijd even vief geweest,
overal had ie op gespikkeleerd, maar toen ze z'n boeltje verkocht hadden, was-t-ie den kluts kwijtgeraakt. Den heelen dag
zat-ie maar in z'n leege werkplaats z'n pijpje te rooken, en
dan die kroeg van Ant de Puist, die had er ook geen goed
aan gedaan. Langzamerhand was-t-ie an 't malen geraakt, en
't was zoo erg geworden, dat ze geen huis meer met 'em
konden houden. Drie, viermaal op een dag kreeg-t-ie stuipen.
Ouwe Miet van den overkant waschte 'em dan met brandewijn, want z'n vrouw mocht niet an z'n lijf komen. Toen die
z'n verstand nog had, was 't een kalf van een vent, je kon
wel over z'n darmen loopen, maar zoo als 't gaat met die
menschen, waar ze anders 't meest van houën, die kenne ze
dan niet luchten. Midden in den nacht jaagde hij haar de
deur uit, hij sloot 'r buiten, telkens moesten de buren d'r bij
te pas komen. Ze had geen rust of duur meer in huis. Hij
gooide d'r alles na d'r kop, wat onder z'n bereik kwam. En
waar-d-ie d'r al niet voor uitschold. ,Als d'r een man bij d'r
over den drempel kwam, dan riep-t-ie, dat ze een hoer was.
Ze had wat met 'em opgetrokken. Nachten achter mekaar,
dat ze niet naar bed was geweest. Hij haalde alles van den
zolder, wat los of vast was, ze had nog een pot met zuurkool staan, en die had-ie zeker wel twintig maal naar beneden
gesjouwd. Telkens had ze de buren moeten opkloppen. Ze
kon 'em niet meer in huis houën. Toen ze 'em een paar
malen in z'n ondergoed van de straat hadden moeten halen,
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hadden ze 'em op een dag naar Delft gebracht. Een paar
keeren was ze daar nog bij 'em geweest, ze wist 't nog heel
goed van den laatsten keer... »Ken je me nog, Maarten," had
ze gevraagd, en toen had-ie even opgekeken. Hij was rechtop
in z'n bed gaan zitten, hij was niet erg veranderd, alleen
maar een beetje magerder geworden. »Ja, zei-t-ie, ik ken je
wel, je ben Lien," ze had d'r jongen bij zich, en zoo as-t-ie
die jongen gezoend had. En hij had gezegd, dat-ie wel gauw
dacht thuis te zijn. Hij was achterover gaan liggen, en hij
begon te schreien. Maar toen was 'em dat zeker weer in z'n
hoofd geschoten van die annemer, en toen was 't weer mis.
Ze dacht, dat-ie razend werd. Ze had 'em nog nooit zoo gezien. Hij vroeg, wat ze kwam doen, hij ging verhuizen,
zei-d-ie, hij was getrouwd met een dame in een zijen japon
en met een zwart zijden paraplu. Hij was maar kort in 't
gesticht geweest. Hij was er gauw doodgegaan... Waar bleef
de tijd. Ze wist 't alles nog zoo goed, alsof 't gisteren gebeurd was. En 't was toch al zestien jaar, dat d'r man dood
was, en al dien tijd had ze, dag in dag uit, van 's morgens
tot 's avonds hard moeten werken voor haar en d'r jongen.
Tot z'n zestiende jaar had ze van 't weeshuis getrokken, maar
wat je daar van kreeg, dat kon wel in de ballen van je hand.
As je d'r niet bij werkte, dat je de naje kraakten, dan was
't toch niks. En 't ging je niet in je kleeren zitten, ze voelde
zich met den dag slapper worden. Waar ze nooit van geweten had, dat had ze tegenwoordig : ze sliep geen uur of
ze droomde. Van de week had ze gedroomd, dat er twee
heeren op een filesiepee in 't water rejen, ze zag ze zuiver
te water gaan, als 't midden op den dag was geweest, had
ze 't niet duidelijker kunnen zien. En van nacht had ze gedroomd, dat er twee engelen uit den hemel waren gekomen:
zwarte engelen, met witte, zilveren vleugels. Ze wist zich
er niets meer van te herinneren, dan dat 't twee engelen
waren, want ze was in. eens wakker geworden. En terwijl de
schaduwen der waaiende lantaarnvlammen rookelig-wimpellichtend bleek sidderschokten langs het raam met onzekere
vleermuisbeweging, als angstig in de eenzaamheid van den
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nacht, was zij, wakker wordend, ontsteld rechtop gaan zitten
in haar bed, en in een spanning van smartelijke schrikverbazing had zij suf gestaard naar de groote - schaduwvlakken, die om 't kleine bevende nachtlamplichtje, zoo zonderling onbeweeglijk stonden, als vreemde stille indringers,
die teruggedeinsd waren naar de hoeken van haar huis. Ze
was zoo bang geworden, ze had een twijfel-vreezen gevoeld,
of ze eigenlijk al dood , was. Ze had de deken van zich afgeworpen, ze had 't heele bed bevoeld, ook de kussens, en 't was
net of ze overal bulten en knobbels voelde... was ze, misschien
betooverd, dacht ze. Ze had 't honderdmaal hooren vertellen
van lui, die betooverd zijn, als ze de kussens open maken,
dan vinden ze de veeren als kransen in mekaar gevlochten.
Ze zou morgen 't kussensloop los tornen. Ze had zoo een
poos rechtop in haar bed gezeten, altijd maar kijkend naar
cle schaduwen, die door de buurt vlaagden en telkens haar
venster raakten als met angststooten. Maar eindelijk had zij zich
uit de verstijvende spanning van haar lichaam een weemoedig-milde droefenis losgemaakt, een weemoedig bedroefd medelijden met zichzelve, om zichzelve ; ze schreide over haar zelve
zooals iemand met langzame, warme meegevoelstranen om een
ander schreit, en die ander was zij zelf, zoo'n klein ongelukkig vrouwtje, dat zich ziek en kapot werkte, en dat nooit
rust zou hebben, nooit. Zij was opgestaan, en zooals een
kind in koortsspokende-angst bij 't bed van zijn moeder komt
staan, was zij door haar woning geloopen met een kinderachtigen treur-spijt, dat de jongen niet meer bij haar sliep.
Hij was al meer dan zeventien jaar. Tot eerverleden jaar
had-ie in haar bed geslapen, maar hij werd te groot ; het gaf
geen pas meer. Ze had van eene oude juffrouw, waar ze
werkte, een oud kapok bed gehad, en een paar dekens ; ze
had zelf een ledekant gekocht. As 't een meid was geweest,
had ze d'r altijd bij zich kunnen houden. De jongen was
nog al wat ze op de wereld had. Ze was nooit op d'r gemak,
voor d-ie thuis was 's avonds. Vroeger, toen d-ie nog zoo'n
kleine jongen was, dan ging-d-ie elken zomer een veertie
dagen naar boerenmenschen, waar ze gediend had. Maar ze
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dankte God, asde veertien dagen om waren. Een ander
begreep dat niet. As je d'r drie of vier had, dan had je d'r
altijd nog twee of drie over, as t'r es een weg was. Maar
as de jongen d'r deur uit was, dan was 't huis zoo goed as
uitgestorven. As ze dan 's avonds thuis kwam, dan liep ze
net door d'r huis of ze zoekende was ... 0, wat was ze moe.
Ze was al een poosje bij den dokter voor d'r hoofd. Maar
hij had gezegd, dat-ie d'r niks an doen kon. 't Zat in d'r
slapen en ze moest naar Leie, om geopereerd te worden. De
dokters hadden makkelijk praten, arme menschen kennen geen
dag ziek wezen. Naar Leie kregen ze d'r nooit. Je kwam
d'r nog erger van daan, dan je d'r naar toe ging. Ze had
't gezien an de moeder van de koetsiersvrouw, die had de
dokter ook opgegeven, ze was een paar maanden in 't ziekenhuis geweest, en ze kon niet eens meer verbed worden. Ze
was al een paar maal bediend. Ze was daar in 't ziekenhuis
ieder oogenblik van d'r centrum gegaan. Ze kon al dat
gekerm niet hooren. Daar liep 'r een met een wond an z'n
been, en daar zag ie d'r een met een verband om z'n hoofd.
Je werd ziek, alleen van de narigheid, die je d'r zag. En je
had 'r niks te vertellen. Als de studenten kwamen, die van
je moesten leeren, dan werd je op eene lange tafel gelegd,
ze kleedden je uit en ze bevoelden je, en ze was toch in
allen geval een mensch op jaren. Ze hielpen je wel, maar
ze lieten je maar legge, bleef-ie, dan was 't goed, en ging-ie
weg, nou, dan was 't ook goed. As ze zagen, dat er toch
niks meer an je te doen was, dan moest-je plaats maken voor
een ander, en dan kon je maar weer zien, hoe je terecht
kwam...

Ze zat voor de tafel, krom-hurkend haar bovenlijf, om demoeheid wat minder te voelen. Maar 't hielp niet, als ze zat,
was 't nog erger. Het was een pijnstrammende moeheid, die
als een striem in haar lenden lei, haar beenen waren zwaar,
alsof 't vleesch er met klompen werd afgewrongen. 0, die
moeheid, die haar nooit los liet, die dag aan dag, aan haar
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lijf hing, met de kwellende hardnekkigheid van een lastig,
dwingend kind, dat altijd maar doorzanikt. Ze kon nog niet
naar. bed, ze had nog wat te doen, ze zat te verzinnen, waar
ze 't eerst aan zou beginnel ; als ze in haar werkhuis was
kookte d'r jongen 's middags om twaalf uur zelf de aardappelen, die zij 's avonds schrapte, soms kookte-d-ie ook wat
rijst, of hij warmde een prak op, die ze uit een werkhuis
meekreeg. Ze zette alles klaar, wat-ie noodig had: wat zout
op een bakje en petroleum en hout. Ze was liever maar
binnen gebleven op haar stoel, maar ze moest er nog uit, om
een kan petroleum te halen en een bossie hout. Kort geleden
nog had ze een paar planken meegebracht van een paar verweerde onderlagen, ze had ze op den zolder neergelegd en
't hout was al weer op. Ze had er zelf nog geen vierde portie
van gebruikt. Maar 't jonge wijf, dat op de bovenkamer woonde,
sleepte alles van den zolder. Telkens bestal ze vrouw Muis.
Laatst op een Zaterdag had ze vier maten steenkolen in den
kelder laten gooien en toen ze den volgenden morgen een
emmertje wou scheppen, was er een heele put in de kolen.
D'r eigen klompen, die ze al een poos gemist had, vond ze
bij een buurvrouw op de vuilnisbak staan, ze wou ze wegnemen, maar ze mocht er stilletjes afblijven ; 't jonge wijf
had ze an de buurvrouw verkocht voor een dubbeltje. En je
kon toch alles maar niet wegsluiten : als je den heelen dag
uit je huis was, dan moest je wel een beetje op je buren
kunnen vertrouwen ... Ze was opgestaan, ze had de petroleumkan achter 't fornuis weggenomen. Ze ging naar buiten,
haar hoofd frischte wat op in 't bad van de avondkoelte. In
de bleek stond een enkel dun boompje, schraal bebladerd;
de bladen trosten pluimerigijl als lichte bouquetten in de blankglanze avondklaarte. Lamplicht, dat als een gouden vochtstraal
door een kier van een gordijn van een bovenkamer scheen,
bleekte enkele bladeren, die als bloesems tusschen de andere
hingen ; de bladeren beschaduwden den muur aan den overkant met groote grillige looverfiguren. Vrouw Muis moest voor
in de buurt zijn bij vrouw Kozijn, ze ging 't portaal binnen,
klopte, dralend deed ze de deur open; »volk, riep ze; de
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kamer mondde 't lamplicht als een gouden adem tegen haar
,gezicht ; ze zag er nu nog moeier uit. Haar gezicht was olieïgvuil-bruin, haar voorhoofd opgeplooid boven de wenkbrauwen,
door dikke, vettige velrimpels, en haar éene wenkbrauw kerfde
er schuin-op tegen in en haar oogen, grijskringige oogen, keken
als in droef heids-verbijstering, groot-wijd-mallig, en om haar
mond, die tandeloos naar binnen kneep, scheen een schaduw
van een vergeten glimlachje haast onzichtbaar weggevaagd te
zijn. Vrouw Kozijn had de petroleumkan aangenomen en was
naar achter gegaan, om haar te vullen, want 't was geen winkeltje, waar ze woonde, maar zoo maar een gewoon huisje
in de buurt ; ze hadden een vaatje petroleum in de bleek staan
aan den achterkant. Toen ze terug kwam met de volle kan,
gluurde een klein meisje met bedremmelde onrust om haar
rokken heen ; het was een kind met hoepelige Engelsche-ziekte
beenen ; het liep weer terug met neergaande oogleden en
peins-strakke dicht-knijping van den mond, alsof het moeite
had het bovenlijf in evenwicht te houden op de gebrekkige
beenen. »Is Catotje nog op ?" vroeg vrouw Muis. Ze meende,
dat ze wat vragen moest. En vrouw Kozijn vertelde, dat
Catotj e nog op mocht blijven voor de warmte. Die kinderen
hadden 't ook benauwd in bed, nou. Ze zei nog meer van
Catotje. Ze was zoo lief, ze speelde altijd zoo maar in d'r
eentje. Je wist niet, dat je d'r een kind an had. Ze had een
pop ; daar was de kop af, maar ze speelde d'r net mee, of t-ie
nog nieuw was. Ze was éenken, maar d'r was geen een kind
volmaakt, je wou ze altijd wel graag hebben, zooas je zelf
was... Vrouw Muis luisterde maar half, die lui, die den heelen
dag bij d'r eigen thuis waren, die begrepen niet dat een ander
moe kon zijn, 's avonds. »Heb-ie nog een bossie hout voor
me," vroeg ze. Ze ging terug, met de kan in de hand, met
lichte waggelduwtjes van haar moede beenen, traag slof-sleepten
haar voeten ; in haar hoofd, wat gebogen, gingen haar oogen naar
den grond alsof de oogspieren neergestijfd waren door een
altijde hallucinatie van smart-verwondering, haar mond toegeknepen, alsof ze altijd een felle pijn verbeet. Toen ze een
paar passen geloopen had, zag ze uit den ingang van de
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buurt ouwe Miet aankomen, met de linker hand steunende in de zijde, en gebogen rug, overhellend naar haar
zijde, als iemand, die door hevige krampen krom gewrongen
wordt. Och, die ouwe ziel, die wist ook al niet, waar ze 't
zoeken moest. Ze had jarenlang op d'r zelve gewoond in een
woning alleen. Maar jonge Miet, haar dochter, had er een eind
aan gemaakt. Die was de heele week uit werken, dan stond
d'r woning den godganschen dag leeg ; was 't geen zonde
voor God zooveel geld te verslapen ? En daarom had ze een
week of wat geleje kort en goed de huur opgezeid van ouwe
Miet d'r huisje. Ze kon nu op den dag de woning van jonge
Miet gebruiken, ze kon, tot ze 's avonds naar bed ging, bij Bet
d'r schoondochter zitten, die naast jonge Miet woonde, en bij
d'r kleindochter, die an den overkant woonde boven vrouw
Muis, sliep ze. Maar 't had, vooral in den beginne heel wat
voeten in de aarde gekost, om d'r naar boven te krijgen. Als
jonge Miet uit d'r werkhuis kwam, moest die d'r met een
zacht lijntje de deur uitdrijven en 't lukte dikwijls niet, voor
dat jonge Miet wat voor d'r gehaald had, een kruik bier of
een ei of zoo. Soms kwam jonge Miet laat thuis en omdat
Bet d'r man 's nachts om drie uur al geklopt werd, gingen
ze vóor tienen naar bed en dan moest ouwe Miet opkrassen.
Stilletjes doolde ze naar boven en ze vonden haar op 't
kamertje, waar ze sliep, mokkend met half verholen tranen,
als een kind, dat zijn lip laat hangen over ingebeelde verongelijking. Vroegen ze haar dan, wat ze scheelde, dan zei ze
maar : niks, niks. En jonge Miet, korzelig gemaakt door haar
stem, dof-droefjes van ingehouën klagen, viel uit in snerpend
sissende standjes. Ze was een hatelijk, oud kreng ... wou ze
soms, dat ze d'r den heelen dag achter d'r kont liepen, ...
ze zouen d'r àn zien komme, ze zouen d'r een slaapkamer
geven en een zitkamer, en een juffrouw van gezelschap, wou
ze nog meer, ze had 't maar voor 't zeggen. Waarom
ging ze niet naar d'r oudsten zoon toe, toen d'r nog wat
van d'r te halen viel, toen wist-ie d'r toch wel te vinden ..
Maar ze was voor haar, jonge Miet, altijd een groot
serpent geweest. Ze had er al, toen ze nog een meissie van
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twaalf jaar was, de deur uitgebonsd. Ze had er nooit kenne
luchte.
Gewoonlijk eindigden die ruzietjes ermee, dat jonge Miet, toch
maar verteederd, er op uitging, om een kruik bier of een paar
beschuiten te halen. Maar die snoeperijtjes hadden ouwe Miet
zoo verwend dat ze er niet meer zonder naar bed ging. En zoo
kwam ze nu weer terug uit den ingang van de buurt naar
vrouw Muis toe. 0 jé, nou was ze niet gauw van d'r af. Ze
kon toch niet over d'r hart verkrijgen, om niet even te blijven
staan. Die ouwe Miet was langen tijd zoo kras geweest ; 't
gebeurde nog dikwijls dat ze d'r over de hekken zagen klimmen
als een jonge meid, maar sedert ze uit d'r huisje moest, zat
er geen tier meer in d'r. Om haar in mekaargenepen ouwevrouwengezicht, zat 't slappe vel met plooitjes en barsten als
verfrommeld zakjespapier. Onder 't sterke massief-plankerige
voorhoofd, waarlangs nog heel wat grijze haren met een nietgeachte weelderige praal van dikke banen neerhingen onder
de witte muts, stonden de oogen naar achter in de kassen,
als kleine grauwe levenlooze plekjes tusschen de versleten,
roode oogenranden en haar onderlip, bloedloos, hing traagslap neer tot onder 't verbleekt-plekkige onderkaaksvleesch
van den moeilijk ademvangenden mond ; het bovenlijf met
platte borst en den rug nog recht, stijfde steilend naar de
linkerzijde, die zij altijd steunde met de hand. En in heel
haar figuur, gaand door de buurt met stram been-schuiven,
klaagde een teleurgestelde hulpbehoevendheid. Maar weleens
vinnigde haar oude krasheid nog wat op, als de jongens in
de bleek ravotten en het gras vertrapten ; dan stond zij in
eens recht voor 't hek; haar doodgrauwe oogen zwartten
barsch door onder de neerdreigende wenkbrauwen-ruigte, en
met kranig-vermannende, houterige dreigheffingen van haar
magere armen-met-dik-opgezette-aderstrengen hapte haar mond
snauwende berispingen. Ook als zij door de buurt liep en in
haar oogen als door dwalende lichtstipjes heen klein-flikkerend
een sluw-achterdochtige ironie leek te smalen. Ze kwam naar
vrouw Muis toe. Hoe gaat 'et met je, vroeg ze. Vrouw Muis
kuchte. Was ze verkouën, zoo. Ze mocht wel oppassen. Ze
30
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moest 't vooral niet ' op d'r borst laten vastzitten. Verleden
jaar, toen ze zoo slecht lei, zei de dokter ook telkens. dat ze
vooral hoesten most. Hij had met een ute-perge buis in d'r
hals gevoeld: 't Was een bonk slijm. Je zou zeggen, dat ze
dat zoo konden voelen met . een uteperge buis. Ze sprak langzaam, hokkend, haar platte borst hijgde de woorden moeielijk
op. Vrouw Muis was liever doorgeloopen ; as je den heelen
dag nog geen been hebt krom gehad ... Maar ouwe menschen
praten graag. Je ben toch maar weer goed beter geworden,
hè, vlei-troostte ze. Maar ouwe Miet zei, dat ze d'r niks om
gaf. Ze verlangde geen minuut na d'r leven. Waar leefde je
voor, as je oud was. As Onze Lieve Heer d'r verleden jaar gehaald had, toen ze zoo slecht lei, dan had ze nou geen versmaaide
brokken hoeven te eten. Van die kreeg-ie een snauw en
van die een grooten bek. Die daar boven was heel goed, ze
zou d'r niks van zeggen, maar je kon niks tegen d'r zeggen,
of ze zette d'r grooten smoel op. Je was ongelukkig as je
op je ouwen dag nog bij een ander most. Die bedstee daarboven was veel te klein, je lag d'r net in as in een doodkist,
je most altijd met je beenen krom legge. Daar an den overkant kon ze net legge, zooas ze wou. Ze sliep haast niet, ze
was eiken minuut van den nacht wakker. En ze wist van
geen tijd of uur. Ze wou, dat ze d'r klokkie nog maar bij
zich had. As ze kon, had ze allang d'r bed op den grond
geleid .... Ze klaagde maar door, eentonig, met bedrukte
treurstem. Vrouw Muis had met 'r te doen. Och, zoo'n ouwe
ziel, iedereen voelde z'n eigen leed 't beste. »Ga je nou naar
bed," vroeg ze, Ouwe Miet zei : nee. Ze kon nog niet, d'r
dochter was nog niet thuis en die moest eerst d'r bed opmaken. En 't zou wel laat worden, vanavond. Miet was gaan
voorbidden bij een meissie van zes-en-twintig jaar dat pas
gestorven was. Ze had twee jaar aan éen stuk ziek gelegen.
Ze was met d'r hoofd voorover op d'r kussen gestorven. Ze
kon niks meer gebruiken, niks as een stukkie ijs in d'r mond.
En ze had zukke gaten in d'r lijf. Ze vree ook nog en die
jongen, waar ze mee vree, die kwam d'r altijd nog. En hij
bracht alles voor d'r mee. Maar och God, ze had nergens
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trek in ; as laast, toen vroegen ze dan, of ze nou 'es niks
wou hebben, en toen had ze gezegd, dat ze wel trek in
wafelen had. De jongen was t'r overal om geweest, maar hij
kon ze nergens krijgen, of hij most 'r dertig tegelijk nemen,
anders namme ze geen bestellingen an ... .
Ze zweeg nu en vrouw Muis maakte er zich van af. Als
ze eenmaal an 't praten was, dan kwam d'r geen end an.
» Kom, zei vrouw Muis, ik ga maar weer naar binnen, ik mot
nog aardappelen schrappen voor morgen."
Toen ze een paar minuten later was gaan zitten, viel ze
boven 't mandje met aardappelen in slaap. Het was een zware
slaap als een half bewuste bezwijming. Haar hoofd schrikschokte telkens op, en haar oogen gaapten open, ontzet van
de warreling van droomfragmenten, die als benauwende gesprekken stemloos krioelden in 't warm troebelig-donker van
haar hoofd. Ze werd wakker, haar gezicht poriede een kleverig
zweet uit en tusschen haar oogleden was een kil vocht. En
zij dacht er bij 't wakker worden, als een plots verrassende
herinnering aan, dat de jongen nog niet thuis was. De jongen
was al een week of wat zonder werk, en hij kon geen ander
werk krijgen, want hij was horlogemaker. Ze had 'em horlogemaker laten worden, omdat hij niet sterk genoeg was
voor zwaar werk. Ze had gedacht, dat 't een goed vak was,
maar 't was misschien beter geweest, as-t-ie schoenmaker was
geworden, 't ging nou niet gemakkelijk wat anders te krijgen.
En hij werd er zoo netelig onder, as-t-ie 's avonds thuis kwam
kreeg ze geen stom woord uit 'em. Uren lang stond ie heel
alleen an de poort te kijken. Hij zou vanavond weer naar
ten horlogemaker gaan, die van buiten de stad was gekomme
maar hij bleef zoo lang weg .... 't Was benauwd in de huizen,
ze zette de deur open en ze kon nu net op 't huis van Bet
zien. En ze zag, hoe achter de vierkanting van de deuropening de kamer even, heel even, deinsde in wademing van
rooderig-doorgeelde lichtluwte, toen zweefde de deur weer
dicht met een wreeden smak, het kamerbinnen langzaam weg
zwart-vlakkend tegen den klaren avond. En voor de deur
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stond ouwe Miet, met een zwart wollen doekje in de hand.
Ze hadden d'r weggestuurd, omdat ze naar bed gingen. Ouwe
Miet deed d'r doekje om, en ze bukte zich over 't hek,
alsof ze naar 't gras in de bleek keek.
De buurthuizen stonden aaneengerijd, brokten als een stuk
ruïne laag onder den hemel, die er achter wegweek, hoog
en ver en breed, en tegen de gespannen wijdte van glanzend
doorlicht blauw de sterrenbesproeting als een gewriemel van
verre feestlichtjes, bevend als met een vreemd heimwee. En
heel laag onder den verren hemel, dicht langs de huizen
bewoog ouwe Miet haar figuur van suffe verslagenheid, met
haar krom- steilen rug op haar stijve beenen, armelijk mager
onder haar korten rok. As je oud was, had je niks in te
brengen, je most net as de kinderen na bed, as ze je kwijt
wouen zijn. Mot je nog niet na je nest, dat hoorde je maar
eens.... Toen ze een paar stappen geloopen had, werd ze
nageroepen. Bet, al in d'r onderlijfje, kwam even om den
deur kijken. »Hier, mama, daar is je bril, mot je 'm niet
meenemen, riep ze plaag-grappend. Ze liep haar achter op
en ouwe Miet nam zwijgend den bril aan : ze had 'm eiken
dag noodig om vlooien te zoeken, voor ze naar bed ging.
Ze wou dat ze maar dood was. Beter geen leven, dan zoo'n
leven. 't Was ieder oogenblik wat anders. Gisteren waren
er een paar stukkies goed, die op 't hek hingen, om te drogen,
tegen den grond gevallen. Die van daarboven was zeker wel
zesmaal door de bleek geloopen, want ze draaide wel twintig
maal op een dag na den overkant, maar ze had liever den
nek gebroken, dan dat ze zich even gebukt had, om 't goed
op te rapen. »Kan je nou dat goed niet's oprapen," had ouwe
Miet gezegd. Dat was al wat ze gezegd had. Was dat nou
zou erg. Mocht een oud menseh dan niks zeggen.
En toen had ze 't gedaan. »Doe 't zelf, je voert toch den
heelen dag niks uit, oud sagrijn," had 'tjonge wijf gesnauwd.
En ouwe Miet : Sagrijn, dat is je ouwe, vuilemoer, leelijke snotneus, had ze teruggesmaad. En daar werd ze nou al de heele
week voor genegerd. Riekes, jonge Miet d'r jongen, was met
een baloorigen kop an den overkant gekomme en hij had
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gezeid as z'n vijf weer aan den overkant zou komme, dan
zou die der pooten van d'r lijf slaan. Ja, ze mosten ook maar
net leggen te lullen tegen een ouwen-tijer, die om twee uur
naar de branderij most ... .
Ze was nu gekomen aan 't portaal en ze liep er door, zonder
tegen vrouw Muis te spreken ; vrouw Muis merkte dat ze niet
naar boven ging ; ze stond op, om te kijken, en ze zag haar beneden aan den trap zitten. » Wel mensch, wat ga j e nou doen, zei
ze, kom maar even hier zitten." Ze gaf haar een stoel, en een
kommetje water. Ouwe Miet bleef sprakeloos zitten, haar bovenlip in onmachts-berusting slap gekruld tegen den onderlip;
tusschenbeide nam ze een punt van haar schort en ze veegde er
mee stijf langs haar neus ; maar ze schreide niet ; haar oogen
stonden koud en droog, alsof zij te oud waren om te schreien.
Eindelijk begon ze te spreken ; kijkend voor zich naar den grond,
brokten de zinnen los met nokkende stem, langzaam achter
elkaar als een klaag-zuchtend gemompel. Nou ze d'r huissie
uit was, nou was ze heelemaal een verschoppeling. Ze kon
niet meer, zooals vroeger. Ze was nou oud en op. Ze had
vijf en twintig jaar voor ze gewerkt, zoo hard als een vent.
Toen ze potten vol eten mee bracht van de broeders, waar
ze vroeger gewerkt had, toen was ze goed. Maar nou deugde
ze niet meer. En ze zat toch nog niet stil. Ze zocht nog
kolen 's middags. Daar had z'n wijf toch ook van gestookt,
den heelen winter, toen d'r vent geen werk had, maar as je
geen cente meer kon inbrengen, dan was 't maar 't beste,
dat je kapot ging. Ze had om de veertien dagen een kwartje
van de armen, 's zomers om de veertien dagen en 's winters
elke week. En dan kwamme ze van tijd tot tijd nog kijken,
of je d'r niet van over hield. Ja, je beleefde wat .... Ik
dacht, dat je 't niet meer had, zei vrouw Muis .... Ze had 'r
al es voor bedankt, toen groote Riekes nog thuis was, toen
kwamme de armheeren elken keer, en toen had groote Riekes
gezeid : as de kerk arm was op dat eene kwartje na, dan
zouën ze dat kwartje zelf wel an d'r moeder geven. Maar
toen later, toen was groote Riekes naar zee gegaan en toen
wouën Bet en Miet, da'ze d'r maar om vragen zou. Die had
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't en die en die. Zij most ook maar weer zien, da' ze 't
kreeg. Nou, goed, ze was d'r dan weer na toe geweest, maar
je kreeg 't niet voor niemendal. Ze had er zoo dikwijls om
geloopen .... Toen had ze op een goeien keer gezeid tegen
de armheeren : As jelui 't nou niet geve, dan kom ik niet
weerom. 'k Heb nou al zoo dikwijls een generale biecht
gedaan, as jelui denken, da'k 't niet noodig heb, dan houën
jelui 't maar. Toen had ze 't dan weer gekregen, maar 't was
net één kwartje om de veertien daag. As je bijna dood was,
dan liepen ze. Jonge weduwvrouwen, die kregen, die werden
beklaagd maar een oud mensch, dat zich krom en lamgewerkt
had, dat most asjeblieft spelen voor een kwartje .. .
Haar verdriet hikte los met kleine stukjes, telkens volgde er een
kort zwijgen, dan zakte haar hoofd en haar oogen koud-strakkend
naar den grond leken als verzwolgen in 't slappe veel-rimpelige
aangezichtsvel, dat meebeefde met 't mummelen van haar mond.
Ze hadden d'r best in d'r huissie kenne late. Ze zou 't toch
zoo lang niet meer maken. Ze was nou zeven-en-zeventig jaar.
't Was geen dag of uur. Ze had lang genoeg geleefd. En dat
ze weer naar boven most, dat viel d'r nog 't zwaarste. Morgen zou ze d'r bed verkoopen. 't Was nog best twintig gulden
waard. Ze zou 't verkoopen aan de eerste, de beste, die 't
hebben wou. Maar och, ze kon toch nergens meer terecht.
Ze zat op een schopstoel.
Vrouw Muis knikte tusschenbeide. Ze begreep er alles van.
Je treurde om je kinderen, as-je ze jong verloor, maar waren
ze eigenlijk niet gelukkig. Je was diep ongelukkig, as je op
je ouwen dag door je kinderen most onderhouën worden. Ze
zaten nu zwijgend over elkander, tusschenbeide bracht ouwe
Miet d'r schort naar d'r neus, en haar gezicht kramp-trilde
bij 't zenuwachtig snuiven van de neus. » Kom, zei ze, ik zal
toch maar weer gaan. Ze dee 't om onder dak te wezen, maar
slapen dee ze toch niet. Ze hoorde eiken nacht den klopper.
Hoorde vrouw Muis haar soms niet op. Dan ging ze naar
den overkant om Bet d'r man te roepen, die altijd zoo vast
sliep. Ze vroeg om een paar lucifers. Ze had ze al zoo dikwijls gevraagd, een lichtje op haar kamertje te zetten. Ze ging
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de trap op, vrouw Muis keek haar na, ze moest zich bij iedere
tree vasthouden aan de leuning, want ze was zwaar gebroken,
dan steunde ze, alsof de ademhaling uit haar borst wrong
met knappende knakjes. Vrouw Muis hoorde haar boven, op
't kamertje hoesten, een droge weerbarstige kuchhoest, die
hol-dof-verechoënd, als een gekrijsch opbruischte door de wrange
scherpte van haar keel, uit de engte van haar afgeleefde borst.
's Morgens hoestte ze ook zoo, ze had dan zoo graag een
kommetje thee op bed voor d'r droge keel, maar ze kreeg
't nooit van 'tjonge wijf.
Toen vrouw Muis weer naar binnen zou gaan, kwam net
de Groef langs 't portaal. Hij werd thuisgebracht door twee
van zijne kornuiten, die zelf bezopen, telkens lollend tegen
hem aanvielen. Vlak voor zijn huis begon hij te braken : met
gebogen rug uit gesperden mond kotste zijn keel op de straat
een natte lillige brij van roomgele brokken. Zijne vrienden,
die vrouw Muis 111 't portaal zagen, hitsten hem aan. »De
wijven kijken naar je, Gerrit." » Laat ze verrekke," zei hij, in zijn
dronkemans-onafhankelijkheid.
Uit de metalen stilte achter de buurt vlood een trein; de
locomotief floot een vol geschal, dat zich zwaaistrekte boven
de weidevlakken als een slanke kabelworp. En uit de stilte
ruischten zuchtjes op, als men in de verte hoort van een lichtzwellende, rustige zee.
III.
4
Vrouw Muis was alweer weggesuft op haar stoel, toen de
jongen thuiskwam. Hij was van zijn twaalfde jaar af bij een
en dezelfden baas geweest, maar onverwachts had-ie den jongen gedaan gegeven ; zijn zaken gingen achteruit en nu gingd-ie grossieren, en omdat-ie zelf zou gaan reizen voor de zaak,
moest-ie een knecht hebben, die ook in den winkel kon helpen
en de reparaties aannemen. Hij had tegen den jongen gezegd,
dat-ie te jong was, het was een goeie, beste jongen, het
speet 'em wel, dat 't zoo geloopen was, maar d'r was niks
an te doen, hij moest een duwere knecht hebben. En daarmee
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kon de jongen naar huis gaan. Maar de jongen geloofde niks
van z'n praatjes : hij had 'em weggestuurd, omdat-ie bang
was, dat een jongen, met een scheeven nek, zooals van
iemand, die op een moment .wat doovig, z'n nek rekt, om
goed te kunnen hooren ; met zijn lange armen, en z'n
kromme korte beenen, hem schade zou doen bij de klanten, die in den winkel kwamen. En er was vooral in
't horlogemakersvak niet veel te krijgen. Hij was al een paar
maal om wat geweest, van avond weer bij een horlogemaker
die pas in de stad was, maar als hij in de winkels kwam
dan zag hij al in de afwijzende smaal-glimlach den spot met
zijn onbeholpen figuur. En dan stond-t-ie avond aan avond
alleen op een hoek van een straat, en dan scheen er in zijn
borst een vochtig heimwee te zwellen naar de werkplaats,
waar hij vijf jaren had gezeten tusschen de geluiden der uurwerken, 't geklikkeklek-klak der pendules, dat neerviel als
hoevengeklits van paarden in luchtig gestrekten draf, de gonstikkingen van de kleine horloges, die in lange rissen aan de
koperen stangen hingen, de heele-uurs-slagen der nieuwe
klokken, fier als bekkenslagen, 't tikken van een oude vierkante klok, dat was als de verzwakte, ademhaling van oude
vrouwen, die met langdurige suf-dutten op hun stoel geleidelijk doodgaan ; elken avond voelde hij weer de vriendschapsbegeerte naar al die geluiden, die in zijn stille leven waren
geweest als stemmen van mededeelzaamheid. En telkens als
hij weer vergeefs was geloopen, kreeg-t-ie een gevoel, alsof
hij tusschen de andere menscln liep, zooals een hond, die
met zijn staart tusschen zijne pooten langs't trottoir vlucht.
Hij zag er altijd armoedig uit ; van drie en een halve gulden
in de week kan je je eigen niet in 't zwart laken steken,
en als hij op straat liep 's avonds met z'n stoffigen hoed, en
zijn broek, die boven zijne bottines hing, dan jouwden de
jongens hem na : Hei, scheeve, hoor'es even, ik geef-ie een
kwartje, as je op je broek trapt ... .
»Wel," vroeg vrouw Muis, »wat-zei-d-ie ?" »'t Is natuurlijk weer
niks, hij zei, dat-ie d'r al een had. »Godverdomme, as ze me
hebben wouën, dan teekend'k morgen voor koloniaal." Maar hij
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was nog niet eens goed genoeg, om afgemaakt te worden door
de Atjehers. Vrouw Muis keek verschrikt naar den jongen. Hij
vloekte nooit. En ze zag in z'n oogen een wilden glans,
zoo als bij d'r man toen-d-ie begon te malen. Toen ze tien
minuten later naar bed zou gaan, ging ze met 't lampje
langs z'n bed. Ze dacht, dat-ie wakker lag. »Slaap-ie nog
niet, jongen," vroeg ze. Maar hij sliep met zijn oogen open
en zijn mond beefde, alsof-t-ie langzaam kauwde. En ze zag
't nu weer; hoe-d-ie op d'r man leek, precies d'r man zoo
als ze'em in 't gekkenhuis had 'zien liggen. En ze dacht:
»as 't een meid was, had• j e d'r altijd bij je kenne houën."

CONTINUA & DISCRETA.
Nieuwe beschrijving van oude verleg en/leid,
DOOR

G. J. P. J. BOLLAND.

Een eigenaardig licht wordt er geworpen op den aard van
wat de gewone mensch voor eene wezenlijke en zelfstandige
wereld van rustende en bewegende lichamen moet houden,
door overwegingen, waarin op de algemeenste bestaanswijzen,
de schemata, dier lichamelijke wereld de aandacht wordt
gevestigd. De ondervinding leert ons die wereld kennen als
eene onderling botsende en stootende veelheid, als eene eenheid in verdeeldheid, en al aanstonds die verdeeldheid in het
Al heeft onredelijk te heeten. De logica eischt een Al dat
in zijn wezen niet verdeeld zij, dewijl men het niet verdeeld
vermag te denken, zonder het in gedachten eigenlijk meteen
te niet te doen. Een wezenlijk bestaan ware enkel met de
Rede aan eene veelheid niet toe te schrijven ; indien het
bestaande in strengen en volstrekten zin van saamgestelden
aard moet heeten, dan kan, bij wegdenking der samengesteldheid als zoodanig, niets anders overblijven dan het Niets,
want is het Al werkelijk door en door verdeeld, dan is ook
voor het enkelvoudige, de wezenlijke en afzonderlijke eenheid,
in dat Al geene denkbare ruimte meer. Overal toch zoude
liet enkelvoudige, als het ongedeelde, zich in strijd bevinden
met de onderstelling ; een voorstelbaar onverdeeld geheel bleve
met den eisch van volstrekte onderlinge verdeeldheid steeds
onvereenigbaar. Of wil men eene véélheid van het onverdeelde, eene véélheid dus van juist datgene, wat men in den
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aanhef reeds als eens gestelde zwarigheid verloochend heeft?
Eene eindelooze vermenigvuldiging van het ongewilde alzoo?
Doch niettemin zij veelheid nu gesteld. Aan tijd en ruimte
en beweging ontwikkelt zich dan een heer van onbegrijpelijkheden, die met geen verstand zich weg ooit laten denken.
Gaan wij uit van de zuivere eenheid van objectief bestaan,
waarmede in de meet-, *werktuig- en sterrekunde zoo doorloopend wordt geopereerd, dan is reeds dit weer wel geschikt
om ons tot wonderlijke gedachten te doen geraken. Een
iegelijk onzer heeft de rechtstreeksche voorstelling in zijn
bewustzijn, dat iets zich in de ruimte van het eene punt
naar het andere op geleidelijke en samenhangende wijze kan
voortbewegen, ja men schroomt zelfs niet de gedachte
dat vàn een punt en naar een punt een punt zich voortbeweegt. Een punt gedacht ter plaatse van een punt ! En
eene beweging weder van dat punt, waarbij van aanvangspunt
tot eindpunt eener baan een ontal andere punten op de rij
af wordt doorloopen ! Een ontal andere punten. Wat zijn
dat echter voor dingen, die punten ? Men kan het vaak genoeg
vernemen, dat de zuivere of wiskundige punten eigenlijk nergens ter wereld bestaan, maar alleen in ons denken aanwezig
mogen heeten, wat dan beteekent dat het punt in de ervaring van zicht- en tastbare voorwerpen niet is aan te treffen,
en dat hetgeen men in het dagelijksch leven punten noemt
niet zijn dan kleine lichamen, zooals bijvoorbeeld krijt- en
inktpunten. En inderdaad blijkt het wezenlijke en ware punt
bij verder doordenken tegelijk de onderstelling en de ontkenning der ruimelijk lichamelijke wereld ; voor onze verbeelding zoowel als onze aanschouwing is het niets, terwijl het
toch als grens van eersten en laatsten aanleg aan alle ruimelijke grootheid ten grondslag ligt.
Als plaats in eene absolute ruimte is het punt een onuitvoerbaar onfixeerbaar postulaat, een rekenfactor van ons aanschouwelijk denken die zelf zich nimmer schouwen laat, en
wel bezien voor verwezenlijking of verwerkelijking in de
ruimte niet ontvankelijk is. En wordt een punt dus nooit
tot voorwerp, zijn punten in de ruimte metterdaad niet te

464

CONTINUA & DISCRETA.

zien of »aan te treffen", dan laat het eigenlijk toch ook
nimmer zich bevroeden, hoe iets in eigenlijken en wezenlijken
of absoluten zin van het eene naar het andere punt zoude
kunnen g i2 n, dan weigert het verstand, van absolute beweging zelfs afgezien, reeds blootelijk denkbeeldige beweging
te laten gelden. Beoefenaars der wis- en werktuigkunde weten
dan ook eigenlijk allen wel, welke onoplosbare tegenstrijdigheden er aan hun bewegingsbegrip verbonden zijn.
Reeds de eerste voorwaarde voor eene mogelijkheid van
»absolute" beweging, het vaste punt in de Ruimte, is van
onvervulbaren aard. En dringt men dieper door, dan blijkt
de vraag naar het wezen van het punt, hetwelk immers tegelijk
ontkenning en element der Ruimte is, niet slechts de vraag
naar de wording of uitstraling dier ruimte zelve in te sluiten,
maar alleen reeds het geheele Wereldraadsel te bevatten. De
elk afzonderlijk gegeven overschrijdende functie van ons verstand streeft aan de eene zijde naar benadering van het aan
alle gestalte voorafgegane punctueele Niets, en aan den anderen kant bij wijze van onvermijdelijken ommeslag naar eene
althans gedàchte omvaming van liet grenzenlooze en als zoodanig even onlichamelijke wereldruim, dat ongeveer zich voor
laat stellen zooals gaten zonder randen en vaten zonder wanden het zich laten doen. Naar beide zijden geraken wij tot overschrijding en verloochening der lichamelijke, doch juist in
hare »vatbaarheid" bevrediging weigerende ervaring ; het afmetinglooze punt en de eindelooze uitgebreidheid, het ontastbare
Niets en het even ontastbare Al: zietdaar de tegenstelling,
waarin onze uit ongepeilde diepten tot bewustzijn komende
-geest zich gedrongen ziet, dr vormbegrenzingen van het voorwerpelijk gegevene te overschrijden, om er dan zijne eigene
onlichamelijkheid, zijne onzinnelijke en onruimelijke af komst
aan te leeren beseffen en tevens de wereld van gebeurtenissen
in de ruimte als iets onredelijks af te leeren wijzen. Al aanstonds het feit, dat in weerwil van het volslagen onaanschou
welijke van het zuivere punt zelfs het gewoonste verstand toch
met deszelfs begrip volmaakt vertrouwd blijkt en wij met
punten in de ruimte dagelijks opereeren, moet op zich zelf
+

-
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reeds tot liet inzicht leiden dat lichamelijke uitgebreidheid bij
allen schijn des tegendeels onwezenlijk is ; deze verloochening
immers, van lichaam, stof en ruimte is juist daardoor mogelijk,
dat eigenlijk het ruimtelooze en onlichamelijke het wezen onzer
eigene bewustheid is. Wijzelven als strevende, voelende en
denkende afzonderlijkheden stellen ons in de plaats van het
punt, omdat wij in de kern van ons bestaan als geestelijke
wezens zonder eenige afmeting zijn. In onze rechtstreeksche
zelfgewisheid gevoelen wij ons subjectief van objectieve ruimtevulling volstrektelijk onderscheiden, een gevoel, hetwelk zich
laat verscherpen tot het inzicht dat alle lichamelijkheid niet
dan onzelfstandig verschijnsel is, dat er van eene ruimtevullende zelfstandigheid »stof" geene sprake mag wezen, en
dat de ruimteloosheid of onlichamelijkheid en onstoffelijkheid
van ons eigen innerlijkste wezen evenzeer een onvermijdelijk
postulaat is van ons denken, als zij zich aan »natuurwetenschappelijke' , zegge eenzijdig objectief opgevatte, ondervinding
onverbiddelijk blijft onttrekken.
Intusschen, objectief of subjectief of beiden tegelijk, voor
onoplosbare raadselen plaatst die ondervinding ons in allerlei
opzichten. Reeds de onhoorbaarheid van een vallenden korrel
in vergelijking met het geraas dat door eenen graanhóóp veroorzaakt wordt, bergt weder eene onbegrijpelijkheid, die door
geene physiologie der zintuigen in waren en eigenlijken zin
wordt opgehelderd. Zoo weinig als het is in te zien, waarom
een last, dien negen en negentig mannen niet van zijne plaats
kunnen trekken, op eens in beweging geraakt wanneer de
honderdste man er bij komt, zoo weinig is het ook te begrijpen
waarom mijn gehoor terugwerkt met eene gewaarwording
staande gelijk n tot nul, waar wat men noemt een »prikkel"
werkt die gelijk n tot één zich stellen laat. En vraagt men, bij
den aanblik der ruimelijk lichamelijke wereld om zich henen,
op welke wijze men de aanwezigheid of afwezigheid van deelen
in een continuum te denken heeft, in welke verhouding het
getal en onderscheid stellende verstand tot den vloeienden
en onverdeelden samenhang van uitgebreidheden staat, dan
onthult de wereld van als vertooning rechtstreeks en onloo-
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chenbaar gegevene dingen en gebeurtenissen in ruimte en
tijd zich bij gezette overweging als eene enkele reusachtige
onredelijkheid, welke ons naar alle zijden voor onverdelgbare
zwarigheden stelt. Eene voorstelling van onverdeelbare grootheid is de voorstelling van een houten ijzer, doch trachten
wij eenigerlei verdeeling metterdaad ten einde te denken,
dan komen wij tot de gedachte aan iets dat niets is : het
nu in den tijd zoowel als het punt in de ruimte, en daarbij
dan nog het moment van beweging, dat beide » nietige ietsen"
in zich opneemt. Tot »nietige ietsen" geraakt het denken hier,
ietsen welke ook in onbepaalde talrijkheid de aanvankelijk
gestelde » geheele" grootheid niet weer vermogen op te leveren.
Een objectief aanwezig raadsel is de Ruimte, ook afgezien
nog van beweging. Onderling onderscheidene ruimtedeelen
zijn als zoodanig niet in elkander, zooveel is duidelijk. Aan
elkander echter laten zij zich al even weinig denken zonder
iets wat niet meer ruimte is, de zuivere en enkelvoudige of
niet meer samengestelde eenheid van afmeting namelijk,
het ruimelijk niet bestaanbare. En tracht men nu de onderscheidene ruimtedeelen volstrektelijk buiten elkander te denken, zuiver en waarlijk buiten elkander, dan blijkt ons daardoor alle samenhang te ontgaan juist in datgene wat bij alle
hier en daar of onderscheid van deelen als het doorgaand
onverdeelde wordt voorgesteld. Het in de Ruimte alom
gegevene buiten elkander zijn, het volstrekte hier en daar
van het buiten elkander bestaan der aanschouwbare uitgebreidheid dat als onbegrensde déélbaarheid wordt aangeduid,
valt met de evenzeer intuïtief gegevene ànverdeeldheid van
tridimensionale afmeting en uitgebreidheid tot eene enkele
opvatting op »onverstandige" wijze ineen.
Tusschen de eigenlijk dus ondenkbare deelen van wat men
zoo in den wandel »geheelen" noemt laat ook het begrip
van grens zich niet tot eene ware en echte voorstelling maken;
het hier en daar in de ruimte, zoowel als het voor en na in
den tijd, zijn onderling gescheiden, zonder dat men erin slaagt
zich de grens tusschen beiden voor te stellen. Om in ruimte
of tijd eene eigenlijke grens ons voor te stellen zouden wij de

CONTINUA & DISCRETA.

467

-ondeelbare samenstellende eenheden dier grootheden moeten
kunnen vinden, wat zooveel zeggen wil als dat een ongescheiden buiten elkander zijn of gescheiden één zijn, en een
gelijktijdig voor en na of eene volgorde zonder vroeger en
later in de voorstelling moest mogelijk blijken. Eene ruimteboze ruimelijkheid en tijdelooze tijdelijkheid alzoo. Met dat
.al wanen wij grenzen en uitersten in de wereld om ons henen
w r te nemen, doch niet eens zuivere voorstellingen van
grenzen zijn mogelijk, laat staan dat zij waarneembaar zouden
worden. Grenzen laten zich enkel in begrippen denken ; voor
aanschouwbaarheid zijn zij niet ontvankelijk. Hoe zouden in
de vóórstelling punten grenzen van lijnen, lijnen grenzen van
vlakken, vlakken grenzen van lichamen kunnen zijn ? Zullen
zij niet eenvoudig als deelen tot het begrensde behooren, op
voorwaarde van dan geen grens in of aan iets anders te
kunnen blijven, dan moeten zij worden voorgesteld als iets
dat ervan onderscheiden is ; men beproeve echter eens de
vorming eener vóórstelling van een grenspunt tusschen twee
lijnen dat noch tot de eene noch tot de andere lijn behoort,
en toch tegelijk beider scheidings- en verbindingspunt zal
wezen i Of behoort het punt wèl tot de lijn zelve, en is dus
het grenspunt tusschen twee lijnen iets dat aan beiden tegelijk
bestaat ? Iets dus dat een en twee, zichzelf en iets anders is
tegelijk ? » Samenhangend is datgene waarvan de uiteinden
één zijn", zegt Aristoteles (Phys. 5 :e6), doch aan den eisch,
om zich twee uitersten als één voor te stellen, is niet te vol,doen. De samenhangende grootheden kunnen nooit eigenlijk
iets geméén hebben, want wat aan en in eene grootheid
bestaat blijft altijd dáárvan dan een deel, dat als zoodanig
niet een deel is der andere. Het samenhangende heet bij
den Stagiriet ook wel datgene wat volgt of verder komt en
daarbij rá lkt (Phys. 5 : 3), doch nimmer laten grootheden
vel overwogen als »aan elkander" gegeven zich voorstellen.
Eene gehééle grootheid AB kan niet door eene andere BC
worden aangeraakt, want dan zouden AB en BC ineenvallen, en dit blijft waar van ieder onderdeel ; in zijn geheel
kan nooit een deel zonder eenwording van tweeheid met een
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ander samenvallen. De aanraking moet dus geschieden tusschen
twee ondeelbare enkelvoudigheden, dat wil zeggen tusschen
twee objectieve Nietsen. Zoo zouden ook lichamen in de
ruimte elkander alleen aan ware en wezenlijke vlakken kunnen
raken, en niet meer aan wat zelf nog lichaam is ; twee vlakken
echter die elkander raken zijn twee ineengedachte nietigheden,
twee schimmen zonder wezenlijk bestaan. Niemand vermag
zich een oppervlak van een lichaam zoo voor te stellen, dat
het een eigenlijk zijn in de ruimte verkrijgt, dat het losgemaakt en op zich zelf bij ommekeering, bijvoorbeeld, zich
kan vertoonen ; zoodra men een aanschouwbaar voorvlak losdenkt van zijnen achtergrond en het in gedachten het achterste
voor wil keeren, vervluchtigt het zich gelijk de ware lijn, het
ware punt, tot Niets. En wat nu achter dat Niets als inhoud
van het lichaam steekt, is in de voorstelling ook al weder
niets, een niets ditmaal van vierden aanleg.
Intusschen vertoonen eene menigte van zulke nietsen zich
voor ons gezicht als onderling bewogen in de ruimte. Hoe
echter de vertooning eener beweging ooit beginnen kan, is
ook al weder meer dan zich met het verstand beseffen laat.
Eer het bewogene het geheel zijner te doorloopene baan
heeft afgelegd, moet het de helft ervan doorloopen hebben;
voor die helft doorloopen is, dient van die helft eerst nog
de helft te zijn doorloopen, en zoo voort : het te bewegene
kan van zijn uitgangspunt geen ander punt, op hoe klein
eenen afstand ook gelegen, ooit bereiken. Geen toestand,
waarin wij ons het bewogene vermogen voor te stellen, laat
zich denken als een toestand, die onmiddellijk op den toestand volgt van rust, maar onderstelt bereids oneindig veel
bewegingsmomenten ; alleen door een gewelddadigen, met
alle rede spottenden, sprong kan de verbeeldingskracht in
ons in de beweging zich verplaatsen. Hormé is niet te
rationaliseeren ; met de Rede laat geen aanhef van beweging
zich ooit vatten, en hetzelfde geldt van alle voortschrijding
der met dat al toch aan den gang geráákte beweging. Nooit
laat de Réde gelden, dat het bewogene een enkel punt
voorbijkomt. Opdat na doorlooping eener lijn A B gezegd
-
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kunne worden dat de langere weg A C is afgelegd, moet
eerst de helft van het eerstvolgende deel doorloopen zijn,
en voor dat tijdstip eerst nog de helft dier helft, een eisch
die aldoor zich herhaalt, en met verstand niet is te niet te
doen. En niet alleen de objectieve beweging in de Ruimte,
maar ook reeds het enkele tijdsverloop is voor de Rede met
dezelfde onbegrijpelijkheid behept ; even onbegrijpelijk als
verplaatsing van een punt is reeds verstrijking van het oogenblik. Overgang van het eene tijdstip tot het andere is doorleving van een eindeloos getal tijdstippen, die allen moeten
zijn doorloopen, eer men van het eene tot het andere oogenblik kan zijn geraakt ; reeds hier wordt men zich dus der
tegenstrijdigheid bewust, die het verstand in den eisch van
afsluiting en ten einde telling eens Ontals moet bespeuren,
en de klove tusschen twee tijdstipppen is met de Rede even
weinig te dempen, als zij tusschen twee ruimtepunten eene
brug vermag te slaan.
Een voortbewogen punt deelt aanhoudend zijne baan in
tweeën ; zonder zulk eene verdeeling tusschen het afgelegde
en het nog af te leggene deel laat de beweging zich nimmer
voorstellen. Doch ook niet mèt de baanverdeeling is zij
denkbaar, en dit al weder om de eindelooze veelheid van
onderdeelen. De deeling, de beweging, kan geenen sprong
maken, om tusschen achtereenvolgende deelpunten een deelbaar stuk te laten liggen ; aanhoudend moet de afgelegde
baan zich zoo vergrooten, dat iedere afzonderlijke vergrooting
de lengte verwekt, welke op de afgelegde lengte onmiddellijk
volgt. Doch deze eisch stelt het onmogelijke als realiseerbaar:
er is geente eenheid van eerstvolgende lengte ; al wat men
aan eene lijn toevoegt, zal het iets zijn, is reeds weder deelbaar, iets waarin men langs eindeloos vele punten moet
gekomen zijn, eer men van het laatst bereikte punt aan het
andere einde van het toevoegsel komen kan. Is eenmaal
eene lijn van deze of die lengte, hoe dan ook, gegeven, dan
wordt in iedere poging, om ze verlengd te denken, niet een
punt maar weer een lijntje verder doorgetrokken, een lijntje
waarin geen enkel punt kan worden overgesprongen, zal het
31
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nieuwe uiteinde kunnen worden bereikt. En het getal punten
in dat lijntje is onverbiddelijk weer oneindig groot. Wel
overwogen wil dit alles weder zeggen dat ook de voortduring
van het geschieden met de Rede strijdt ; vermits van tijdsverloop hetzelfde geldt wat van beweging boven is gezegd, volgt
eigenlijk in het algemeen dat elk gebeuren door het zuivere
verstand wordt afgewezen, eene slotsom die er niet vermijdelijk door wordt, dat wonderlijker wijze die onredelijkverklaring van het gebeuren door het redeneerend verstand zelve
toch óók weder gebeurtenis is.
Het naarste is, dat het Verstand het al even weinig begrijpelijk vermag te vinden hoe het gebeuren kan worden
gestáákt ; dezelfde grond, waarop aanhef en voortduring van
beweging door ons verstand worden afgewezen, geldt ook
om de mogelijkheid van beëindiging voor onbegrijpelijk te
doen verklaren. Want duidelijk is het, dat een en hetzelfde
bezwaar zich ook in derden aanleg weer herhaalt, verlangt
men in gedachten eene beweging weer tot rust te laten
komen. Eer het in beweging verkeerende het eindpunt zijner
baan bereikt kan hebben, moet het halfweg gekomen zijn;
gesteld dat het daar is aangeland, dan is nog weer het midden der overblijvende helft te bereiken, eer aan het overige
begonnen wordt, en zoo vervolgends : het voorlaatste punt
eener beweging laat zich niet denken. Het nog niet doorloopene deel der baan wordt nooit tot niets ; eene uitgebreidheid verdwijnt niet door verkleining, want nooit laat de
wegneming eens deels van het geheel niets meer over, en
zelfs waar een ondeelbaar overschot kónde blijven, wat in
grootheden van uitgebreidheid, duur en beweging niet het
geval is, zoude dit, overschot juist óm zijne ondeelbaarheid
niet door verkleining kunnen worden weggewerkt. Om tot
het einde eener beweging te geraken, zijn wij weder genoodzaakt een voor de zuivere Rede niet begrijpelijken schók te
geven, en in onze verbeelding zonder eenige »raison" te
zeggen dat het nu en hier maar uit moet zijn. De moeilijkheid blijft dezelfde, wanneer men twee punten tot elkander naderen laat, doordat, niet één van beiden zich be-
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weegt, maar beiden met verschillende snelheid als bewogen
worden voorgesteld ; twee onderscheidene punten, die zich
langs eene zelfde lijn met onderscheidene snelheid voortbewegen, vallen voor de verbéélding naar verhouding van
afstand en snelheidsverschil vroeger of later ineen, doch te
vergeefs beproeft men, zich dit in zijn verstand begrijpelijk
te maken. Wanneer het eene punt de vroegere plaats van
het andere bereikt, dan heeft dit laatste op zijne beurt reeds
weer een zekeren afstand doorloopen, en voor het verstand
blijft dit zoo voortgaan, daar het achteraankomende het voorgaande nooit anders bereiken kan, dan nádat het op de
vroegere plaats van het voorgaande is aangeland. Stel dat
het langzamere daar of daar moet worden ingehaald door
iets dat sneller zich beweegt, dan moet toch ook het vluggere, eer het »daar" is, het voorlaatste punt van den wederzijdschen afstand voorbij zijn, want hoe zoude het aan het
laatste punt moeten komen eer nog het voorlaatste ware bijr'
reikt ? En dit voorlaatste punt bestaat niet ; het snelste zoo
weinig als het langzaamste komt dus bij slot van rekening
ooit waar het zijn moet, waarmee dezelfde gedachte, op
andere wijze gesteld, is omgeslagen in eene belijdenis der
onbegrijpelijkheid, hoe ooit het bewogene te eeniger plaatse
arriveeren kan. Op de tijdsgedachte toegepast luidt diezelfde
slotsom, dat het ondenkbaar blijft hoe ooit een tot samenkomst benoodigde tijd geheel kan zijn verstreken ; ook hier
valt op te merken, dat, even weinig als het einde eener beweging zelf al redelijk denkbaar is, ook weer het einde van
een tijdsverloop zich laat denken ; geen tijdsverloop kan rédelijker wijze eenen afloop hebben, wijl elk voorafgaand oogenblik verstreken zoude moeten zijn eer het laatste bereikt
ware, en van het einde eener eindelooze veelheid van oogenblikken voor het verstand geene sprake ooit kan wezen.
Geene verkorting, ook van duur, kan het overschietende tot
niets maken.
De onredelijkheid aller beweging, die slechts een bijzonder
geval is van de onredelijkheid aller werkelijkheid of verandering, wordt voelbaar onder anderen ook bij de overweging,
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dat iets zich toch ook niet bewegen kan waar het niet is,
en dus geene ruimte zich laat denken waar streng gesproken
de beweging »plaats" zoude kunnen vinden. ' Waar ik een
lichaam denk, daar is het voor mijn denken, terwijl toch het
in beweging verkeerende geen enkel tijdsdeeltje ergens rust,
nooit ergens is, want ware het ergens, dan hadde het eene
bep k lde plààts, en verkeerde het dus niet in den toestand
van beweging. Doch is het bewogene nooit in een bijzonder
punt der ruimte, dan kan het eene vroegere gedachte
keert hier weder ook niet van de eene naar de andere
plaats geraken, want het kan toch niet vertrekken van eene
plaats waar het zich niet bevindt, zoo weinig als het aan kan
komen waar het nooit zal zijn. Beweging heet plaatsverandering in de ruimte. Waar echter kan ooit het bewogene
in de ruimte zin als iets dat van plaats verandert ? Bevindt
het zich nog op de eene plaats, dan is de verandering, de
beweging, nog niet begonnen ; bevindt het zich alreede elders,
dan is de betrokkene verandering bereids voltooid. Of zullen
wij tusschen de plaats van waar het komt en die waar het
moet komen eene derde schuiven, die als plaats van overgang
en tusschenpunt van verandering kan dienen ? Dan herhaalt
zich eenvoudig voor het verstand de moeilijkheid ; altoos blijft
het de vraag, of het bewogene nog is waar het was, dan wel
reeds elders zich bevindt ; een redelijk midden, een óvergang
tusschen hier en niet hier laat zich rein met ons verstand
niet denken. Zoo weinig als onderscheid van snelheid in dat
al op zich zelf ondenkbare. Verstandelijk genomen kan eene
beweging toch niet sneller geschieden dan zoo, dat het bewogene letterlijk gesproken zich nergens »ophoudt" ; een
volstrekt niet-verwijlen op een bepaald punt kan toch niet
van langeren of korteren duur zijn. Om van begin tot einde
in geen enkel punt eener baan ooit te verwijlen, is altoos
dezelfde tijd noodig, namelijk géén tijd, men denke den weg
zoo kort ende lang als men wil ; is reeds de beweging als
zoodanig eene onredelijkheid, onderscheid van snèl en langzaam in het onredelijk gebeuren is, van ervaring afgezien,
eene dubbele ondenkbaarheid.
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Zoo rust dan eigenlijk al wat schijnbaar zich beweegt?
Helaas, in tijd althans laat ook geen rust zich waarlijk denken 1
In de gedachte aan rust laten wij eene veelheid van tijdstippen met eene enkele plaats in de ruimte samenvallen;
een punt rust, wanneer het eene reeks van tijdstippen op
dezelfde plaats aanwezig is. Het samendenken eener reeks
van tijdstippen met een eenig ruimtepunt in de voorstelling
van rust geschiedt feitelijk, en is dus in zooverre eene denkbaarheid ; de onmogelijkheid, niettemin, om aan het ruimelijk punt ruimtelooze tijdstippen aanschouwelijk en gelijkelijk
vast te hechten, maakt het besef tevens tot eene onvoorstelbare, en in zooverre èndenkbare, denkbaarheid, tot » stuff
which madmen tongue, and brain not". Het rusten dat wij
kennen sluit altoos in, dat iets ten minste twee oogenblikken
in denzelfden toestand, op dezelfde plaats zij, en wie zich
twee momenten denkt, denkt onvermijdelijk het niet-zijnde.
Hij denkt een voor en na, dat óf geheel in het verleden,
óf geheel in de toekomst, óf aan de eene zijde in het verleden, aan de andere in de toekomst ligt. In het verleden
en de toekomst echter, die niet bestaan, kan het rustende
niet rusten ; het moet nu rusten, en daar zich in een ondeelbaar tijdstip zoo weinig rust laat denken als beweging, laat
zich dus nooit in den tegenwoordigen tijd van het een of
ander zeggen ook dat het rust. Is het evenwel nooit in den
tegenwoordigen tijd waar dat iets rust, dan is het nimmer
waar geweest, en zal ook nimmer waar worden.
Beweging zij alzoo opnieuw toegegeven. Reeds in de oudheid hebben dan ook sommige dieper doordenkende lieden
beweerd, dat al het bestaande eigenlijk in beweging is, en
ook het schijnbaar rustende in waarheid altoos door verandert ; wij beamen die bewering, en willen wel toegeven, dat
de schijnbare rust van veel wat in de voorwerpelijke wereld
zich aan ons vertoont, op rekening komt van betrekkelijke
stompheid in ons waarnemingsvermogen ter eene, van betrekkelijke vlugheid in ons vermogen van opneming ter andere
zijde. Met dat al heeft de nieuwere photographie ons ook
met den tegenhanger dier gedachte gemeenzaam gemaakt,
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met het aperçu namelijk dat eene opneming van voorwerpen
welke slechts eenen oogwenk duurt, en streng genomen eigenlijk géénen duur zoude hebben, ons beeltenissen zonder spoor
van geschiedenis, of uitwerksel eener bewogene werkelijkheid,
te zien geeft, gelijk dan ook bij eene slechts momentane
elektrische verlichting zelfs het snelst bewogene zich gelijkelijk in rust vertoont. Reeds in de aanschouwing zelve vinden wij hier aanleiding voor de overigens afgetrokken verstandelijke opmerking, dat even goed als in de tijdsgedachte
tusschen verleden en toekomst een duurloos nu en in de
ruimte-intuïtie- te midden van links en rechts, van voor en
achter, van boven en beneden een punt zonder afmeting
zich af zal moeten zonderen, ook uit alle voorstelling van
voorwerpsbeweging de gedachte van momentanen toestand
zonder snelheid zich weer secreteert. En een momentane
toestand van het bewogene is weer evenzeer ontkenning van
Beweging als het nu en het punt den Tijd en de Ruimte
van zich wijzen waarin en waaraan zij tot bewustzijn komen;
allerwege steekt iets in onze zoogenaamde werkelijkheid,
waardoor die werkelijkheid zelve zich verloochent. In een
streng gedacht tijdstip beantwoordt aan het nu eene even
streng bepaalde wijze van samenzijn aller in de ruimte zich
bewegende punten ; onverschillig of iets rust dan wel zich
beweegt, alles bevindt zich nu en in dit oogenblik in eene
enkele streng bepaalde configuratie. Nooit echter is het in
te zien, hoe eene reeks van onderling onderscheidene configuraties tot een continuurn van geleidelijke verandering zich
aaneen kan voegen, en omgekeerd : hoe uit de configuratie
van een verleden »tijdstip" langs »geleidelijken" weg de
niet onmerkbaar maar distinct daarvan onderscheidene configuratie van de toekomst voort kan komen. Nergens vinden
wij antwoord op de redelijke vragen, wat wel beweging
in een enkel punt der baan mag wezen, wat wel tusschen
twee streng momentaan en punctueel gedachte tijdstippen en
plaatsen geschieden, zijn, of liggen mag, en wat wel aan
gelijktijdige . punten van twee of meer met onderscheidene
snelheid doorloopene banen het onderscheid van snelheid
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toch mag zijn. Of, nog algemeener gevraagd : wat de Wereld
of het Zijn wel nu en in een eenig tijdstip in mag houden,
en wat het »Zijnde" toch wel is terwijl »'t geschiedt". Dat
van de bewéging voor het zuiver redelijk denken niets kan
overblijven, is in de oudheid reeds door een scherpzinnig
denker in het vermaarde paradoxon uitgesproken, dat » de
vliegende pijl rust". Wij blijven ons van een waarneembaren
dwang bewust, hoedanige ons dwingt die bewering af te
wijzen, en het feit te laten gelden dat zich een lichaam wèl
bewegen kan, wat trouwens evengoed in het bewustzijn van
den ouden denker ook moest liggen, in zooverre als hij van
een vliegenden pijl immers toch gewaagde. Doch puur met
onze réde beamen wij het niet, en dit is het wat in het
paradoxon wordt bedoeld. Aanschouwsel en »verstandige"
gedachte, waarnemingsvermogen en zuivere rede zijn niet
hetzelfde, en kunnen niet tot congruentie worden gebracht;
»aesthetische evidentie" is iets anders dan »logische noodzakelijkheid". Tot doorgronding der werkelijkheid schiet ons
verstand principieel, niet quantitatief, te kort ; reeds in het toch
slechts benaderde tijdstip eener photographie instantanée is
de wereld der voorwerpen niet meer eene wereld van verànderende voorwerpen, en het verstand zegt tot zich zelf, dat
in het strèng gedachte tijdstip de wereld niets meer is van
wat de ondervinding eraan toont ; elk verschijnsel, elk waarneembaar bestaan, alle beweging behoeft zekeren duur om
te wezen wat het als zoodanig is, en in ons net van logische
begrippen laat geen „duur" zich vangen. Zonder tijdsverloop,
zonder verandering alzoo, uiteraard ook weer geen duur, geen
duur dus anders dan aan en in en met datgene waarvan de
duur ontkenning heet, wat slechts een enkel geval is van
het groote mystieke aperçu der oppositorum coïncidentia, een
enkel voorbeeld slechts der groote waarheid, dat het menschelijk denken zich beweegt in tegenstellingen en samenvattingen waarin het zich slechts begrijpelijk vermag te maken
dat het niets begrijpen kàn. Geen ijdeler waan dan die van
zelfgenoegzaamheid der Rede 1 Het denken moet onderscheiden,
of het is niets; tegenover een continuum van gebeuren stelt
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het de functie dat het discernéért, doch binnen het discrete
net van het op die wijze nu »verstandig" gedachte kan een
continuum van veranderende werkelijkheid nooit ende nimmer
treden ; veeleer gaat het discrete in alle richtingen door het
continuum henen, zonder dat het laatste in den strengen zin des
woords daar ooit door wordt geráákt, gevàt. De werkelijkheid
als zoodanig is niet »redelijk" en »verstandig" te begrijpen, zij
is veeleer ondenkbaar, ter zelfder tijd zelfs dat zij wordt
gedacht ; wel wènschen wij ze met ons redeneerend denken te
doorgronden en te peilen, een wenschen, dat in weerwil van
onszelven voort blijft duren, doch met dat redeneerend denken, het eenige wat wij ter » begrij ping" hebben, lijden wij
in beginsel en onvermijdelijk schipbreuk. Onder onze handen, om zoo te zeggen, differentieert zich het identische en
vereenzelvigt zich het onderscheidene ; is van de eene zijde
het discrete eene schepping van het denken tegenover het
continueele der ervaring, van de andere zijde laat zich ook
weer stellen, dat in het continuum der bewuste denkfunctie
de dwang tot onderscheiding van eene veelheid en hare
wijzigingen der Rede niet uit haar zelve maar van elders
gewordt. Het zuiver redelijk begrip van het bestaande kan
niet op rein »verstandige" wijze tot eenig onderscheid, tot
eenigerlei veelvuldigheid en verandering daarin geraken ; het
stellen van getal of non-identiteit is geene functie, waartoe
de eeuwig met zich zelve identische Rede uit eigen aandrang komen kan. Rerum natura non est mera cogitatio.
Wat in zuivere reine redelijkheid bestond, ware nèch te aanschouwen noch te bepalen noch te wijzigen; het bleve eenheid
zonder grootheid of hoeveelheid, getallooze onbegrensdheid
zonder voorstelbare afzonderlijkheid, waarin geen heden stake
noch verleden ofte toekomst, eene al-eenheid zonder quantiteit, eene alomtegenwoordigheid zonder hier of daar, eene
eeuwigheid zonder onderscheid van altoos ende nooit. En
zulk eene gedachte is eene ondenkbaarheid die toch weer zoo
weinig ondenkbaar is, dat wij reeds zooals wij zijn er ieder
oogenblik van ons bestaan in leven, want de onveranderlijke
geldigheid der denkwetten bestaat voor onze bewustheid
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altoos en alom, en toch weer nooit ende nergens in een voor
ons waarnemingsvermogen afzonderlijk bepaalbaren zin. Ten
aanzien van wat in gewaarwording en waarneming het feitelijk nu en hier bestaande heet, valt dus het zuiver redelijke,
het eeuwige en alomtegenwoordige Zijn, met het Niet-Zijn
ineen, en dit terwijl de Rede tegelijk de aldoor veranderende
afzonderlijkheden der »objectieve werkelijkheid" slechts als
het Schijn-Zijn van onredelijke onbestaanbaarheden kan laten
gelden. In de zelf beweging der met menschelijk bewustzijn
bespeurde- werkelijkheid slaat onophoudelijk en naar alle
zijden het gedachte in iets anders om, in eene enkele groote
zelf-onderscheiding van het Eene en samenvalling van het
Onderscheidene. In zijne voortdurende differentiaties blijft
het Al toch steeds weer één.
Dat ware dan de slotsom van beschouwingen, waarin men
zich duidelijk maakt, dat alles in deze onze werkelijkheid, de
duur en rust zoowel als de verandering en beweging, met
eene doorgaande en onuitroeibare onredelijkheid behept is,
die ze maakt tot iets wat met het reine zuivere verstand
zoude zijn af te wijzen. Wij ademen, leven, wandelen in
raadselen ; stof, lichaam, ruimte, tijd, beweging, het wordt
alles afgewezen en verloochend door onze Rede in zooverre
zij rede is. En is met dat al eene wereld van in beweging
verkeerende lichamen inhoud van ons bewustzijn, dan is het
wezen van dingen en feiten niet wat het schijnt ; het is dan,
gelijk bereids gezegd is, ontoegankelijk voor het eigenlijk
»verstandige" kennen, en laat zich slechts in onderstellingen
van grootere of kleinere » aannemelijkheidsgraden" bespreken.
In het dagelijksch leven herleiden wat men zoo » natuurgeleerden" noemt, afziende van onze eigene bewuste hoedanigheid
als denkende en voelende en begeerende wezens, afziende
van het onlichamelijke en onruimelijke ' der bewustheid als
zoodanig, alle gebeurtenissen in eenzijdige veruiterlijking der
Natuur tot blinde en ongewilde bewegingswijzen van men
weet zelf niet wat, hetgeen dan niet verhindert, dat men zulk
eene beweging van non-descripta opvat in zoogenaamden
»absoluten" zin. Stelselmatig streeft men er naar, van die
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»absolute" puntenwarreling het »mysterie", het »transcendente", het mysticisme uit te sluiten ; de actio in distans van
zoo iets als eene »aantrekkingskracht" heet in de wereld
der beweging afgedaan, al zal het aan een onwiskundig en
onwetenschappelijk mensch niet altijd even gemakkelijk vallen,
zich duidelijk te maken wat wel de deeltjes van een lichaam
dan ira vasten vorm te zamen houdt. » De kracht houdt waarschijnlijk bijna niemand meer voor eene realiteit", i) waarmee
dan vermoedelijk alleen voor »natuurgeleerden" duidelijk is
geworden, op welke wijze een touw, waaraan men trekt, een
samenhangend touw vermag te blijven. Men ziet maar al te
licht voorbij, dat immers volgens eigene theorie ook »massaas"
niet dan denkbeeldige rekenfactoren zijn, wier zelfstandige
bestendigheid zich niet vast laat houden bij de gedachte, dat
met iedere verandering van afstanden en plaatsen in een
systéém van »massaas", bij iedere verandering bijvoorbeeld
in de ruimtelijke configuraties van ons zonnestelsel, eene vermeerdering of vermindering van snelheid der bewegingen
wordt aangenomen, hoedanige niet op doode constantie van
een » stoffelijk" non-descriptum wijst. Was de » massa" der zon
zoowel als die der aarde in het aphelion innerlijk ononderscheiden dezelfde als de »massa" dierzelfde hemellichamen in
-het perihelion, dan moest ook, ouderwetsch gesproken, de
neiging tot wederzijdsche nadering tusschen Zon en Aarde
in beide toestanden dezelfde zijn, wat iedere sterrekundige
toch ons anders leert ; in het perihelion wordt de aarde
door de zon tot grootere snelheid gebracht dan in het aphelion. Eene substantieele constante »massa" bestaat niet;
stofbeweging is blootelijk denkbeeldig, en de beweging in
het algemeen blijft een mysterie, hetzij dan met of zonder
de benaming »kracht". » Ook de gastheorie beschouwt sinds
lang de molekels niet meer uitsluitend als aggregaten van

i) Ludwig Boltzmann, zein 'Wort der Mathematik an die Energetik"; DWiedemanns Annalen der Physik" 1896 LVII, en „Naturwissenschaftliche Rundschau"
van 7 Maart 1896, XI No. io.
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stoffelijke punten, maar als onbekende, door gegeneraliseerde
coordinaten bepaalde, systemen." I)
De molekels »onbekende systernen'"! Ret is dan waarlijk
wel der moeite waard geweest, den oorlog aan de actio in
distans van » krachten" te verklaren, wier hoofdschuld eigenlijk in niets anders heeft bestaan dan dat zij altijd eerlijke
X-en zijn geweest, onbegrijpelijkheden, waarbij een iegelijk
zich terstond kon duidelijk maken, dat hij in de beweging,
bijvoorbeeld van de hemellichamen, voor het Mysterie stond.
Thans noemt men achter de schermen als substantie der
Natuur »onbekende systemen", die buiten af »rnolekels"
heeten, waarbij dan de ambachtslieden der wetenschap zich
over mysticisme en buitenissigheden kunnen blijven vroolijk
maken, daar onder verstandige lieden niemand meer » de
kracht" voor eene realiteit zal houden. Zoo speelt men met
klanken, en ontgaat men aan »de droomwereld der Mystiek", 2)
terzelfder tijd dat men eigenlijk zelf zoude willen bekennen,
dat ieder »absoluut" gebeuren weI beschouwd verbeelding
is. Eene zienswijze, klaarblijkelijk zoo alleclaagsch en prak..
tisch mogelijk, waarin natuurlijk geen spoor van mysticisme
is te vinden.
Onder philosophen heeft zelfs een Kant aan de naturalistische begoochelingen voedsel gegeven in zijne »Metaphysische
Anfangsgriinde der Naturwissenschaft" (1786). »Alleen door
beweging" , zegt hij daar, »kunnen de uitwendige zintuigen
worden aangedaan" . Ook bij den grooten Koningsberger
alzoo eene schijnbare verzelfstandiging, in dit geval, van wat
hij zelf bij allen afkeer van den klank begrepen had als
schijn 1 Juist hij wist anders beter dan iemand anders, dat
van het standpunt eener wijsgeerige kritiek der ervaring deze
uitspraak alleen beteekenen kan, dat wanneer de te onderstellen oorzaken onzer bewust inwendige aandoeningen waarneming wekken in gezicht en tastgevoel, zij onder omstanI) Dezelfde, aldaar.
2) Waarvoor o.a, mijn hooggeachte ambtgenoot Dr. G. Heymans te Groningen zeer bevreesd is: zie » de Gids" van 1896, No. 12.
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digheden als bewegingsverschijnselen zich voor zullen doen.
Wanneer wij den slag zien, die ons smart veroorzaakt, of de
trilling eener geluid gevende snaar voelen, dan beteekent dit
wel overwogen alleenlijk, dat een pijn of geluid verwekkend
doch op zich zelf niet kenbaar feit voor het gezicht en den
tastzin als beweging moet gesymbolizéérd. Zoo ook, -wanneer
de oorzaken eener bepaalde feitenreeks door de wetenschap in
die en die bewegingswijze der Stof heeten gevonden te zijn, dan
heeft de heele » ontdekking" in den grond der zaak niets anders
om het lijf, dan dat voortaan het onbekende werkelijkheidscorrelaat der betrokkene zintuiglijke aandoeningen door die
en die algemeene bewegingsvoorstelling in de objectieve of
symbolische natuurleer optisch wordt vertegenwoordigd. Zietdaar wel een inzicht, waardoor de theoretische waarde aller
zoogenoemd »exact empirische", dat is in waarheid onbewust
eenzijdig zinnebeeldige, natuuropvatting in aanmerkelijken
graad beperkt wordt, en zenuwachtige geestdrift voor wat
men zoo gewoon is kortweg »natuurwetenschap" te noemen
iet of wat moet worden onderdrukt. Echte kennis levert » natuurwetenschap" dan ook ganschelijk niet ; zij levert slechts praktisch toepasselijke doch innerlijk zelfs door en door irrationeele
bewegingssymbolen, die er op zich zelve niet juister mede
worden, dat zij allicht het beste zijn, waarover wij bij ons
theoretizeeren te beschikken hebben. Men heeft de theoretische bezinning der voor de koortsig gejaagde praktijk des
levens minder geïnteresseerde »philosophische" denkers menigmaal eene schijnwetenschap genoemd ; in de moderne zoogenoemde natuurwetenschap hebben wij de reusachtige verwerkelijking eener wetenschap van den onredelijken schijn.
»Natuurgeleerden" en degenen, die met natuurgeleerden,
schuw van »mystiek", sympathizeeren,* zullen op den duur
zich neder hebben te leggen bij het inzicht, dat alle uit
voorwerpswaarneming getrokkene leeringen, hoe voortreffelijk
en toepasselijk ook als gedachte samenvattingen en formuleeringen van verhoudingen in de wereld van schijndingen
en schijnfeiten, ons op zich zelve omtrent het wezen en de
ware beteekenis der natuurfeiten nog geen tittel of jota lee-
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ren, dat de wezenlijke wereldorde in optisch visionaire symbolen niet eens als probleem wordt gesteld, en kosmologische
vermoedens en gevolgtrekkingen zelfs van maar blootelijk
problematische geldigheid in allen gevalle op eene verbinding
van objektieve en subjectieve natuuropvatting dienen gegrond
te zijn. Van dit standpunt beoordeele men voortaan philosophische beweringen, onderstellingen en vermoedens als deze,
dat de Stof onwezenlijke voorstellingsinhoud is, de wereldkrachten wel strevingen zullen wezen en de regeling der
absolute werkelijkheid allicht de . eenheid is van intuïtieve
doelbeooging en oorzakelijk verband in de redelijk-onredelijke
veranderingen van een met zich zelf in tweespalt geraakten
en naar zelfverevening trachtenden absoluten Geest.
Leiden, Juni 1897.

Onderzoekingen naar dertiend'eeuwsche
schilderkunst in Nederland
DOOR

JAN KALFF.

II.
»Als Kanon kann aufgestellt werden, dass
die archaistische Roheit einer Kunstarbeit
nicht immer ein Beweis für das hohe Alter
derselben ist." t)

De geschiedenis van de Nederlandsche decoratieve schilderkunst in de dertiende eeuw zou waarlijk gemakkelijk te schrijven
zijn, indien men kon volstaan met eene beschouwing der
monumenten, diedoor de gelukkige ontdekkers aan dat tijdvak zijn toegeschreven.
Want geschriften van dertiend'eeuwers mogen dan doen
zien dat deze schilderkunst in hun tijd druk werd beoefend
het is er verre van, dat de bewaard gebleven monumenten
dit door hun aantal mede getuigen. En dit gebrek aan
materiaal zou het werk van den historicus dus tot zeer weinig
kunnen beperken -- al zou het hem ook tot de bekentenis
dwingen, dat het schrijven van een geregelde geschiedenis
voorloopig onmogelijk blijft en alleen benaderende omtrekken
kunnen gegeven worden.
Maar ongelukkig zijn de dateeringen onzer oudste picturale
monumenten bijna alle uit een tijd, toen de studie der middeleeuwsche cultuur in Nederland een nog vrijwel onbekende
i) Dr. H. Otte.
Handbuch der Kirchlichen KunstarcMologie des Deutschet
Mittelalters — II, S. 538.
--
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zaak was en toen Mol!, Thijm en Cuypers nog niet door
hunne onschatbare bronnenstudies en veelvermogende liefde
het belang daarvan hadden getoond.
En het is *daarom de groote fout van allen, die in onze
dagen zich nu en dan met de schilderkunst van vóór de
Van Eyken hebben bezig gehouden, dat zij zich bepaalden tot
een mededeeling der resultaten door vroegere onderzoekers
verkregen, zonder die eerst te toetsen aan de uitkomsten van
de intusschen zoozeer gegroeide kennis der middeleeuwsche
maatschappij.
Zoo was het mogelijk, dat zelfs Alphonse Wauters nog
niet zoo heel lang geleden geestdriftig schrijven kon over de
groote waarde van eene Gentsche muurschildering »uit het
eind der dertiende of het begin der veertiende eeuw"
waarvan thans, na een zorgvuldiger onderzoek, op goede
gronden zelfs de echtheid wordt betwist, terwijl ze, in het
gunstigste geval, niet ouder dan het midden der vijftiende
eeuw kan zijn 1 1)
In de eerste plaats is dus noodig eene zorgvuldige kritiek
der oude dateeringen, wat thans dubbel bezwaarlijk is, omdat
enkele der monumenten, sedert zij voor het eerst onderzocht
werden, geheel vernietigd zijn, zoodat alleen reproducties (en
dan meestal zeer gebrekkige) thans nog bestudeerd kunnen
worden.
Dit is ook het geval met eene reeks schilderingen, die men
tot nu voor het belangrijkst overblijfsel van dertiend'eeuwsche
wandschilderkunst uit Noord-Nederland heeft gehouden : de
Gorkumsche.
Toen men in i 845 de Sint Danskerk te Gorkum af brak,
werden op de muren van het noordelijk transept en van het
koor beschilderingen ontdekt, die tot dien tijd onder een dikke
witsellaag verborgen waren geweest. Op aanstichting van den
heer Janssen, een bekend oudheidkundige in die dagen, liet
de regeering toen door den schilder De Boer calque's en
i) Zie : Alphonse Wauters. — La Peinture Flanaande — p. z8 en vgl. het
artikel van J. Th. de Raadt in de Dietsche Warande van 1896, blz. 513 vlgg.
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facsimile's daarvan maken, die thans nog in de Koninklijke
Bibliotheek worden bewaard. Maar de burgemeester der stad,
Mr. Boxman, deed beter: hij liet een der tafreelen met veel
zorg uit den muur zagen en wist te bewerken, dat het kerkbestuur dit afstond aan het rijk. Dank zij zijne bemiddeling,
bestaat deze ééne schildering dus thans nog in originali, en
is het ten minste mogelijk te constateeren, dat het z.g.n. facsimile van den heer De Boer volstrekt niet de groote deugden
daarvan weergeeft, maar een vrij onbeholpen' en onbegrepen
copie is, waarop de met groote zekerheid en met de snelheid,
die zijn procédé waarschijnlijk eischte, vlot neergezette contours
van den ouden schilder tot lamme, stijve lijnen van een onhandig teekenaar zijn geworden.
In 18 5 8 liet de Afdeeling Letterkunde der Koninklijke
Academie van Wetenschappen, naar de copieën van den heer
De Boer gekleurde steendrukken maken waarin het weinige
karakter, dat die dingen nog hadden, onder de handen van
den lithograaf geheel verdween -- en gaf die uit met bijschriften van den heer Janssen. i )
Wat de prenten betreft, heeft deze publicatie uitteraard
alleen voor de archaeologie en ikonographie eenig belang. En
de tekst, voor het ikonographisch gedeelte in den regel vrij
betrouwbaar, is overigens maar weinig bruikbaar, omdat de
auteur met eene bedenkelijke neiging vooral in den ouderdom
der schilderingen hun belang te zien, er blijkbaar op uit is
geweest dien zoo groot mogelijk te maken. Reeds op de eerste
pagina van zijn boek komt die naïveteit aan den dag, waar
hij verklaart, dat deze muurschilderingen van de vele in zijn
tijd ontdekte, de belangrijkste zijn »niet wegens kunstwaarde
of fraaiheid : hierin moeten zij zelfs voor de meeste der overige
in ons vaderland ontdekte onderdoen ; maar wegens hare
hoog e oudheid en zeldzaamheid, en dus kunsthistorisch aanbelang". 2)
1) De Muurschilderijen der St. Jansker k te Gorinchem, door L. J. F. Janssen,
Amsterdam, C. G. van der Post, 5858.
2) De cursiveering is van mij.
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Toch schijnt hij het met zichzelf over dien ouderdom niet
geheel eens geweest te zijn. Na eerst verklaard te hebben,
dat de schilderijen »voor hetgrootste gedeelte uit de XIIIe eeuw"
zijn (blz. 2), noemt hij het later »zeker genoeg, dat de voormelde oudste schilderijen uit de XIIIe eeuw zijn" zonder
een nadere aanwijzing (blz 6). Overigens heeft hij zich bij de
beschrijving der afzonderlijke tafreelen weinig over de dateering
uitgelaten, van slechts twee gezegd dat hij ze voor vijftiend'eeuwsch houdt (blz. 3 5) en de andere dus waarschijnlijk voor
dertiend'eeuwsch aangezien.
Ik zal daarom in dit hoofdstuk trachten aan te toonen
welke der tafreelen zeker niet uit de dertiende eeuw zijn, om
dan in een volgend de overblijvende met de weinige andere
restes van Noord-Nederlandsche wandschilderkunst uit dien
tijd, te beschrijven.
Vooraf zij nog opgemerkt, dat met den bouw van de
St. Danskerk begonnen werd in 1212 en dat zij in 1 263 is
ingewijd.
De Noordelijke muur van het Noorder transept is in de
breedte door drie, in de hoogte door vijf lijnen, verdeeld in
vijftien rechthoeken, waarbij zich nog vijf even groote vakken
aansluiten van den Oostelijken muur. Deze beide wandvlakken
zijn waarschijnlijk grootendeels met voorstellingen uit het leven
van den H. Christophorus beschilderd geweest. Van de vier
tafreelen althans, die na de verwijdering van de kalklaag
min of meer gaaf waren gebleven, hebben drie betrekking
op dezen heilige terwijl het vierde (No. 12 van de reeks),
eene biddende familie, waarschijnlijk de serie besloot en dus
wel de donateurs der schilderingen zal voorstellen.
Te eer ben ik geneigd dit nauw verband van de vierde tot
de drie andere schilderingen aan te nemen, omdat zij blijkbaar van dezelfde hand zijn, hoewel er in de factuur een
groot verschil is. De drie legendarische tafreelen namelijk
dragen al de kenmerken van geschilderd te zijn naar houtsneden, terwijl het vierde die uitteraard mist. Daar is echter
eene zoo treffende gelijkenis tusschen een geknield jongentje
32
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op een der eerste en een biddend op het laatste en er zijn
voor •alle zoo kennelijk dezelfde kleuren gebruikt, dat het
verschil in aspect mij voorkomt alleen gevolg te zijn van
verschil in toewijding bij den teekenaar, verklaarbaar omdat
hij bij het schilderen der legende prentjes namaakte, bij dat
der biddende familie portretten had te teekenen.
Dat de drie tafreelen uit Christophorus' leven naar houtsneden zijn geteekend, valt dadelijk in het oog, al is het ook
bij het tweede minder duidelijk dan bij de beide overige waar
te nemen. De scherpe, hoekige contours, het aangeven der
schaduw door eene zeer grove arceering en niet door verschil van toon, de spichtige teekening der pl'anten, die hier
en daar den grond versieren, de golfstrepen om het water
aan te duiden --- dit alles geeft meer den indruk door een
krachtige hand moeizaam in het harde hout gesneden, dan
met de gemakkelijkheid, die het waterverfpenseel toelaat, op
de poreuse kalk geschilderd te zijn. En tot dit schijnbaar
simuleeren eener met den aard van zijn werk geheel strijdige
techniek kan de schilder, dunkt mij, alleen zijn gekomen, door
dat hij niet oorspronkelijk werk maakte, maar copieerde en
niet sterk genoeg van overtuiging of niet klaar genoeg van
inzicht was, om getrouw navolger te blijven en toch de veranderingen te maken, die door zijne andere middelen mogelijk
en noodig werden.
Maar het is niet alleen deze factuur der schilderingen, er
is ook eene verdere overeenkomst aan te wijzen, die noopt
tot het besluit van invloed door de prentkunst van zijn tijd
op den schilder geoefend. Wat blijken zal uit eene nadere
beschrijving van zijn werk.
Van den H. Christophorus vertelt de legende i), dat hij een
heidensche reus was van twaalf voet, die de wereld door trok
om den machtigsten vorst te vinden, want dien alleen wilde
hij dienen. Zoo kwam hij bij een groot Christen-koning, van
wien de roep ging, dat de wereld geen machtiger had. Hij
diende hem, tot hij hem eens een kruis zag slaan, toen een
i) Zie: Acta Sandtoruna ad d. 25 Julii (VI, p.

125

sqq.) en Legenda Aurea, cap. C.
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speelman een lied voor hem zong, waarin de duivel werd
genoemd. Want toen hij uitleg daarvan vroeg, bleek de duivel
hem sterker te zijn dan zijn koning en hij besloot nu satan
te dienen, die hem gaarne aannam. Maar toen hij eens, op
een tocht, den duivel voor een crucifix angstig zag uit den
weg gaan, verliet hij hein om den Gekruiste te zoeken. Een
oude eremiet, dien hij voor zijn kluis zag staan en om raad
vroeg, vertelde hem, dat deze machtigste heerscher alleen
door bidden en goede werken te vinden was, en ried hem
aan, om zijn reuzengestalte, te gaan wonen bij een nabije
rivier, die diep en breed was en daar de menschen, die er
over moesten, op zijn schouders te dragen. Dit deed hij vele
jaren, toen hem eens, waar hij te slapen lag, een stem wekte
en een kleine knaap vroeg overgedragen te worden. Gewillig
nam hij hem op zijn sterke schouders en stapte, steunend op
een langen stok, met dien lichten last het water in, maar al
naar hij verder kwam, rezen de golven en zwaarder woog de
knaap, tot hij eindelijk met zeer groote moeite veilig den
overkant bereikte en, toen hij het kindeke zeide hoe zwaar
het hem geworden. was, zoodat heel de wereld wel niet zwaarder te torsen zou zijn, hooren mocht, dat hij den Schepper
gedragen had en dat, tot teeken hiervan, zijn staf, indien hij
hem in den grond plantte, dadelijk bloemen en vruchten zou
hebben. Toen dit geschiedde, bekeerde hij zich en hij ging
uit naar verre landen om het Evangelie te verkondigen. En
God deed wonderen aan hem, zoodat hij vele duizenden bekeerde. Tot hij door een heidenschen koning werd gevangen
genomen en onder vele martelingen gedood.
Door de geheele middeleeuwen is deze heilige martelaar,
die wordt gerekend tot de XIV noodhelpers, bijzonder vereerd en zeer vele kerken, ook in ons land, bezitten beelden,
geschilderd of gehouwen, van hem. i)
Daarenboven werden er talrijke afbeeldingen in houtsnee
i) Over den aard dezer groote vereering schreef Mgr. G. W. van Heukelum
een zeer gedocumenteerde beschouwing : Van Sunte Christojels beelden -- 's Gravenhage, 1865.

488 ONDERZOEKINGEN NAAR DERTIEND'EEUWSCHE
en gravure van hem gemaakt. De oudste thans bekende
gedateerde *houtsnede (4 2 3) stelt ook dezen heilige voor. i )
Maar toch is er slechts ééne reeks schilderingen bekend, die
aan zijn leven gewijd is, door de leerlingen van Squarcione geschilderd in de Capella San jacopo e Cristoforo in de kerk van
de Eremitani te Padua. Alle overige afbeeldingen dringen de
geheele geschiedenis samen in één moment : het dragen van
het Christus-kind, terwijl dan gewoonlijk de kluizenaar, die
Cristophorus zoo goeden raad gaf, aan den oever staat. In Padua
is daarenboven ook zijne marteling en dood geschilderd. 2)
En zoo schijnt dus deze Gorinchemsche serie, die, (zooals
straks blijken zal) ook tooneelen uit zijn vorig leven heeft
omvat, eenig te zijn. Ik zeg schijnt, want uit den onmiskenbaren invloed van het houtsnee-procédé, die er in te onderkennen valt, blijkt m. i. volkomen dat er ook series prenten
hebben bestaan, die het leven van den Christusdrager verhaalden. Het is mij echter niet mogen gelukken die te vinden,
zoodat het niet geheel onmogelijk (zij het dan ook onwaarschijnlijk) is, dat de schilder, door aan verschillende houtsneden
stukken te ontleenen, die in zijn kader pasten, zijne tafreelen
toch zelfstandig heeft gecomponeerd.
Het eerste der overgebleven vakken (het vierde in de reeks)
stelt een kasteelachtig huis voor. In een naar voren gebouwden ronden toren, gekanteeld en met laag, spits, door
leien gedekt, dak, is een groote openstaande poort. Op zij,
achter dezen uitbouw, een hooge muur, waar een ronde toren,
kleiner dan de eerste, met drie rechthoekige vensters, tegenaan is gebouwd. En boven den muur steekt een hoog puntdak uit, evenals de torens, met leien gedekt.
Voor het gebouw is de aanduiding van een tuin : paden
en wat grasperken met enkele sprietige bladen. Het gebouw
is zonder kleur, geheel met de reeds beschreven houtsnee1) Gereproduceerd o. a. in Weigel's Sammiung det fruhesten Druckj5roben,
No. 12 en, verkleind, bij Delaborde — La Gravure '(Paris, A. Quantin) p 1 7.
2) Vgl. Detzel -- Christliche Ikonograi5hie — II, S. 257 en Burckhardt -- Der

Cicerone — II, S. 605.
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lijnen, het gras groen, de paden en de achtergrond in een
zeer lichte, geelroode kleur.
Men zou zich heel veel moeite kunnen geven, om op grond
van deze architectuur den ouderdom van de schildering te
bepalen en dan ten slotte zeer verkeerd uitkomen, zooals de
heer Janssen, die haar in de dertiende eeuw wil stellen. i)
Houtsneden en gravures uit de vijftiende eeuw (vooral het
laatste kwart) helpen ons echter op den weg, want deze zelfde
soort architectuur komt daar geregeld voor, zoo dikwijls maar
een huis of een stad moest geteekend worden. Ik wijs b.v.
op de houtsneden in de Keulsche uitgaven van Rolevinks's
Fasciculus Ter^orurn 2), op die van Wohlgemuth in Der
heiligen Leben 3), dat in 1488 bij Anthon Koberger uitkwam.
En, om naast deze Duitsche, ook een paar Hollandsche voorbeelden te geven, zij ook verwezen naar de eerste prent van
het Canticum Canlicorum 4), waar op den achtergrond een
open poort, geflankeerd door twee torens, te zien is, geheel
in het karakter van het in Gorkum geschilderde gebouw,
en eindelijk ook op de houtsneden der omstreeks 1484 te
Gouda gedrukte uitgave van de Scoenre historie hertoghe

godevaerts van boloen. 5)
Wat dit gebouw beteekent in de geschiedenis van Christophorus kan niet lang een vraag zijn. Ongetwijfeld verbeeldt het
het huis van den eremiet, die den heilige leerde hoe hij Christus
moest dienen. Het schijnt wellicht vreemd, dat een zoo
kasteelachtig gebouw de hut van een kluizenaar moet voorstellen, maar in de XVe eeuw heeft men daar blijkbaar geen
bezwaar in gezien. De meester van 1466 althans, die in zijne
1) A. w. blz. 37.
2) Zie de twee reproducties van stadsgezichten hieruit bij : Von Essenwein —

Bolzschnitte des XIV u. XV Jalirh. ins Gernzanischen Museum in Nurnberg —
Abb. 87.

3) Een voor mijn betoog zeer overtuigende prent hieruit is gereproduceerd
door Von Essenwein. — a. W. — Abb. 122.
4) Afgebeeld in Holtrop's Monurents, pi. 6. Deze plaat diende ook voor eene
editie, die in 1494 bij Peter van Os te Zwolle uitkwam. Vgl. Conway — The

ï4'oodcutters of the Netherlands — p.

i i.

5) Zie de reproductie van een dier prenten bij Holtrop, pl. 77 en vgl. Conway
— 0. c. — p. 335.
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kunstige lettercomposities ook een Christophorus graveerde
(letter U), teekende den kluizenaar voor een vrij groot gebouw, waartoe een alleenstaande, zwaar gebouwde poort toegang geeft i) en op eene gekleurde houtsnede van ± 1475
ziet men ook den eremiet met een brandenden fakkel in de
hand voor een gebouw, dat wel op het Gorkumsche lijkt 2),
terwijl bij den grooten Christoffel, die in de kerk te ZaltBommel is ontdekt, ook een poort op den achtergrond de
woning van den kluizenaar moet aanduiden. 3)
Het volgende tafreel (zevende der reeks) stelt Christophorus
voor, bezig met behulp van een groenen staf, waaraan gele
bladen ontspruiten, over een smal water te springen. Op den
oever, dien hij verlaten heeft, duidt een groen geschilderd
latwerk waarschijnlijk het hek van zijn tuin aan. Op den
anderen oever staat een man in lang bruin kleed, waarop
een groote geldzak hangt, met gevouwen handen, vermoedelijk vragend overgedragen te worden. Christophorus heeft
hier een witten tulband op het hoofd, lang bruin haar en
ronden baard, een gebloemd overkleed aan van een dikke
lichtbruine stof en een wit onderkleed, dat hem tot de knieën
reikt en waarvan een smalle rand te zien komt. In zijn overkleed schijnt een groote ronde opening een zak aan te duiden.
Het water is licht blauw, de grond, waarop de smeekeling
staat, donkerbruin, de tegenoverliggende, dus verst van den
toeschouwer verwijderde, daarentegen zeer licht bruingeel.
Eenige weinige sprietjes schijnen gras aan te moeten geven.
Deze schildering heeft veel minder van de houtsnee-manier
dan de vorige, en is dus misschien niet gecopieerd, hoewel
eenige kleinigheden, zooals het hekwerk en het gras, toch
wel weer aan een prent doen denken.
i) Gereproduceerd bij R. Brulliot — Copies photographiyues des flus races
gravures dans la collection royale d'Estamjes à Munic. (1855).
2) Bij Weigel — Die Anfcinge der Druckerskunst, Abb. 184. Uit de ongeëvenrigde grootte, die de ermitage op zoovele Christoffelprenten heeft (vgl. ook nog
de gravure criblee in La Gravure — p. 45 gereproduceerd) zal wel te verklaren
zijn, dat zij op de latere prenten meestal eene kerk is geworden.
3) Zie de beschrijving en afbeelding daarvan in de Verslagen en Mededeelingen
der Kon. Ac. v. l4'etensch. (Afd. Lett.) II, blz. 238 vlgg.
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De bedoeling van dit tafreel is blijkbaar een beeld te geven
van Christophorus' dagelijksche werkzaamheid. De smeekende
man is een reiziger, kenbaar aan zijn geldtasch, die vraagt
overgedragen te worden en de schildering illustreert dan de
woorden der legende i) : »Dus so ginc hi ter rivieren wert
ende maecte d'een woninge tot syn behoef en hi droech een
grote roede in syn bant daer hi hem int water mede hielt en
hij droechse over al die daer quamen."
Van ikonographisch belang is in dit tafereel de smalheid
van het water, zoodat Christophorus dan ook niet er door
waadt maar veeleer, zijn staf als polsstok gebruikend, er over
springt. Dit zag ik op geen zijner andere afbeeldingen.
Met een tulband, zooals hier, komt hij ook voor op eene
houtsnede van ± 1470 2) en op de bekende gravure van
Lucus van Leiden (uit I 52 I Bartsch 109). Er schijnt dus
wel eene jongere traditie geweest te zijn, die hem, als
Oosterling, aldus afbeeldde. 3)
En eindelijk zij nog opgemerkt, dat het zonderlinge lijnenstel op den achtergrond, dat ik als een omheining interpreteerde, dikwijls voorkomt op houtsneden van Christoffel, o. a.
op eene, die tusschen 146o en 1475 schijnt gemaakt te zijn,
waar men langs den rechteroever de wegen op dezelfde wijze
ziet afgetuind. 4)
Het tafreel naast het. thans beschrevene (het achtste dus
van de reeks) is aan den linkerkant zeer beschadigd, waardoor restes van eene andere schildering, op een oudere kalki) Volgens : Dat Passionael of die gulden Legende, druk van Hendrik Eckert
van Homberch, te Delft in 1499. Dit passionaal is eene omgewerkte vertaling
der Legenda Aurea van De Voragine en de voornaamste bron, waaruit in de veertiende, vijftiende en het begin der zestiende eeuw de levens der heiligen werden
gekend. Het oudste HS. schijnt van 1338 te zijn.
Vgl. Te Winkel -- Gesch. der Ned. Letter k. — I, blz. 562.
2) Beschreven bij Weigel -- a. W. — I, S. 2 39.
3) De vorm van den tulband komt geheel overeen met dien op het hoofd
van Jozef van Arimathea, op eene in Zalt-Bommel gevonden wandschildering, afgebeeld in de reeds geciteerde Verslagen der Kon. Academie.
4) Deze houtsnee is gereproduceerd in het erk van Dr. M. Schmidt -- Die

fruhesten und seltensten Denkmaeler des Holz- und Metallschnittes — ( Abb. 65).

49 2 ONDERZOEKINGEN NAAR DERTIEND'EEU W SCHE

laag, bloot zijn gekomen. Toch is er nog genoeg over, om
het herkenbaar te maken.
Midden in dit tafreel is het onderlijf van een liggenden
man zichtbaar. Hij heeft waarschijnlijk met het hoofd op eene
verhooging gelegen, want om hem lang-uitgestrekt te geven,
is dit vak te klein. Hij draagt een ruim, bruin kleed, waaronder een licht roode broek uitkomt, die hem tot de knieën
reikt. De beenen schijnen naakt en aan de voeten heeft hij
lage, nauwsluitende schoenen. Hij ligt op een zandgrond,
waaruit hier en daar grassprieten groeien en die op den
voorgrond grenst aan een helderblauw gekleurd water, waarin
met enkele lijnen golven zijn aangegeven. Links sluit eene
palissadeering van puntige palen, evenwijdig aan het water,
het terrein gedeeltelijk af. Rechts scheidt eene dergelijke
omheining, als op het vorig tafreel te zien was, den zandigen
grond van een blauwachtig groen gekleurd grasveld. Tegen
dit schuttinkje ligt op den achtergrond een knaapje geknield,
met gevouwen handen. Dit is ongekleurd. Alleen het haar
en de beenen zijn bruin, van dezelfde kleur als de palissade.
Wat van de andere schildering bloot kwam is geheel onherkenbaar.
Vooral in dit tafreel is de invloed der prentkunst in het
oogloopend. De palissade, zooals men haar hier ziet, komt
op talrijke Hollandsche houtsneden en gravures voor en het
aangeven van de schaduw door een zeer grove arceering kan alleen uit navolging van een houtsnede worden verklaard.
De voorstelling bedoelt blijkbaar het oogenblik, waarop het
Christus-kind Christophorus uit den slaap wekt en vraagt
overgedragen te worden. De legende zegt wel: »Doe hi dit
lange gedaen had so gevielt op een tyt doe hy in sin huysken lach, dat hi hoorde een kindes stemme die hem riep ende
seide Cri_stoffel comt uut en haelt mi over," maar het is
duidelijk, dat de schilder verplicht was dit tooneel buitenshuis
te doen voorvallen. De eenige andere afbeelding, die ik
ken eene gravure van Lucas van Leiden (Bartsch, io8)
-- vertoont eveneens Christophorus in den tuin bij zijn
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huis. Overigens heeft zij geene overeenkomst met deze schildering.
In de drie nu volgende vakken die waarschijnlijk het
wonder met den staf, de prediking en den marteldood van
den heilige zullen hebben bevat is niets van het schilderwerk bewaard gebleven. En het vierde (twaalfde in de reeks)
doet eene biddende familie zien.
Links, op den voorgrond, een jong meisje met lang, blond
haar, in een los afhangend, ruim wit kleed, met wijde mouwen.
Hare handen (door de beschadiging van het schilderij niet
meer zichtbaar) zijn waarschijnlijk saam gevouwen geweest.
Rechts, achter haar, ligt geknield een man met lange bruine
baard en lokken. Om zijn schouders is een statig plooiende
mantel gehangen van een bruine, bebloemde stof. Zijne
opgeheven handen houdt hij, als biddend, tegen elkander.
Achter hem twee jonge mannen met lang bruin haar en
in bruine buizen, waaronder, bij den voorste, een wit onderkleed te zien komt. Deze heeft zijne voor de borst gehouden
handen ineengestrengeld.
Achter hen, drie vrouwen, twee met grijze, een met bruine
haren. De twee wier gewaad zichtbaar is, hebben witte
kleeren, blijkbaar gelijk aan die van het voorste meisje.
Waarschijnlijk zijn deze figuren de portretten van het huisgezin : vader, moeder, drie dochters en twee zonen, dat de
schilderingen aan de kerk ten geschenke gaf en zichzelf in
biddende houding liet afbeelden, de voorbede vragend van
den heilige, te wiens eer het de kerk versierd had. Dat het
portretten zijn schijnt mij te mogen worden besloten it den
familietrek, dien al deze personen gemeen hebben.
De dateering dezer reeks schilderingen is niet moeilijk.
Bewijst toch de invloed der houtsnede reeds, dat zij niet
ouder kunnen zijn dan de vijftiende eeuw, andere gegevens
nopen ze tot het laatst dier eeuw terug te brengen.
Het schoeisel van Christophorus b.v., dat laag, nauw om
den voet sluitend en zonder hakken is, zoodat het een soort
elastische muilen schijnt, komt herhaaldelijk voor op miniaturen
van omstreeks 1 470. Men zie b.v. de afbeelding van een
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ridder van den kouseband i) in een Engelsche verhandeling
over heraldiek, die uit dien tijd dagteekent en de minstreels
uit een MS. van den Roman van de Roos 2), dat omstreeks
148o werd geschreven. Wellicht zijn deze schoenen in
Nederland zelfs nog later in gebruik gekomen, want op de
schilderijen van Bouts en Memlinck worden meestal nog de
tootschoenen gedragen, terwijl bij Jan Mostaert ( 1 47 0-1 555)
beide vormen afwisselen 3).
Op het laatst der vijftiende eeuw wijst ook de mantel van
den donateur. Een overkleed van soortgelijke stof draagt
Karel VIII (van 1494—'98 koning van Frankrijk) op een
schilderij van Solari in het Louvre 4), terwijl zij ook op latere
schilderijen (van Lucas v. Leiden b.v.) herhaaldelijk voorkomt.
Voegt men' hier nog bij, dat de oudste afbeelding, waarop
Sint Christoffel een tulband draagt, ook omstreeks 1470 gemaakt werd, dan zal dit alles tezamen wel voldoende zijn
om deze reeks schilderingen in het laatste kwart der vijftiende
eeuw te stellen. 5)
In den Oostelijken muur van het Noorder transept waren
twee nissen gemetseld, M. 2.7o breed en M. 8.25 hoog, met
eene tusschenruimte, die M. 4.2o breed was.
De meest N. nis (die dus onmiddellijk grensde aan het
juist beschreven muurvlak) en het vak daarnaast, waren beschilderd, de andere nis nog niet. Deze eerste nis werd
geheel gevuld door een reusachtigen Christophorus, terwijl
op het wandvak » in zwart krijt of ook wel in geoliede houtskool" 'een zeer groote afbeelding van Antonius den kluizenaar
stond.
i) Afgebeeld bij : Henry Shaw—Dresses and Decorations of he Middle Ages —
II, pl. 54.
2) In hetzelfde werk, II, pl. 58.
3) Zie b.v. zijn Laatste Oordeel in het museum te Antwerpen.
4) Gereproduceerd door R. Jacquemin in zijn : Ikonograj5hie générale et métho-

dique du Costure, pl. 57.

5) Schnaase (aangehaald bij Janssen, blz. 35) meende : amen zal niet dwalen,
wanneer men deze.... schilderijen tot het laatst der XIVe of zelfs het begin
der XVe eeuw brengt."
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De heer Janssen meende, dat deze beide figuren uit de
vijftiende eeuw zouden zijn en ik zou hen zeker niet vroeger
stellen i), zoodat eene nadere beschouwing er van mij niet
noodig voorkomt, temeer omdat zij beide tot de leelijkste
der geheele reeks behooren.
Dat Chistophorus juist op dezen wand werd geschilderd is
wellicht niet toevallig: ook in Zalt-Bommel en Op-Heusden
vond men hem op den Oostelijken muur van het Noorder
transept 2).
De Noordelijke muur van het koor is door acht vertikale
en zes horizontale lijnen verdeeld in achtenveertig, ongeveer
vierkante, vakken. Een groot deel van de schilderingen, die
daar eens in hebben gestaan, is vernield, toen men een stuk
van den muur heeft weggebroken, om een deur te maken
tot een daar achter gebouwden grafkelder. De overige zijn
bij het wegnemen van de witsellaag zoo beschadigd, dat ten
slotte slechts dertien min of meer gaaf voor den dag kwamen
en konden worden gecopieerd.
Hier volgt eene opgave van de overgeblevene ; het getal
er voór wijst hunne volgorde in de reeks aan.
i. De aarde na het werk der eerste drie scheppingsdagen
(Gen. I z 18).
2. De aarde op het oogenblik van Adam's schepping
(Geit. II : 7).
3. De schepping van Eva (Gen. II : 21-22).
6. De verdrijving uit het Paradijs (Geit. III : 24).
i . Noach in de ark (Gen. VIII : i i ).
16. Cham bespot Noach (Gen. IX : 21-23).
17. Mozes (?).
:

i) Men zou zelfs geneigd zijn, op grond der barokke nimbi om de hoofden
van God den Vader en van Christus, deze schildering tot het begin der zestiende
eeuw te brengen en te meenen dat zij in 1531 aan de kerk is gegeven door het
gilde der >Schutters van de Handbussche," dat Sint Christoffel tot patroon had
en in dat jaar »door den drossaard, burgemeesteren en schepenen van Gorinchem

net vele gunsten en vrijheden begiftigd en door nieuwe ordonnantiën bevestigd is."

(Van Zomeren — Beschrj/vinge der stadt van Gorinchene — blz. 1 35)2) Vgl. het aangehaalde boekje van Mgr. Van Heukelum, blz. i4 vlg.
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23. De drie koningen brengen Christus geschenken.
25. Een gekroond mannenhoofd (?).
31. De bespotting door de krijgsknechten (_7ok. XIX : z —3)?
33. Ecce Homo (-7oh. XIX : 5) ?
41. De opstanding.
46. De intocht in Jeruzalem (?).
Het valt dadelijk in het oog dat deze opeenvolging der
tafereelen nog al zonderling is. Wekt het verwondering, dat
onmiddellijk op de bespotting van Noach een tooneel uit de
geschiedenis van Mozes volgt, zoodat zelfs de Babelsche
torenbouw en Abraham in de geheele reeks niet zouden
voorkomen, onbegrijpelijk is het, dat geheel aan het eind van
de serie eerst de intocht in Jeruzalem voorkomt.
Het is duidelijk, dat dit niet bij den oorspronkelijken aanleg kan bedoeld zijn. Het raadsel wordt opgelost door het
feit, dat bij enkele dezer tafreelen, waar hier en daar wat
van de kalk was afgevallen, sporen van eene andere beschildering, op een diepere kalklaag, gevonden zijn i). Daaruit
blijkt, dat de oorspronkelijke schilderingen, toen zij door den
tijd onduidelijk waren geworden, eenvoudig zijn overgepleisterd
en door nieuwe vervangen. Het onsamenhangende van de
blootgelegde schilderingen is dan ook, dunkt mij, alleen te
verklaren uit de omstandigheid, dat men bij het wegnemen
van het witsel, nu eens de bovenste, dan weer de onderste
beschildering heeft aan den dag gebracht, al naar mate het
toeval een dikkere of een dunnere kalklaag deed wegvallen.
Uitteraard zijn de dertien tafreelen dus verschillend van
ouderdom.
Hunne samengroeping naar den tijd, waarin zij gemaakt
zijn, wordt nu ten eerste door hun scenischen samenhang en
ten tweede door een duidelijk zichtbaar verschil in manier
van bewerking, aldus aangewezen:

?

i) Zie de afbeeldingen van nrs. 2 3, 33 en 46 (in de uitgave pl. X, XIII en XV)
en vgl. Janssen — a. w. — blz. 24, 28 en 42. Een voorbeeld van dergelijke
overschildering uit de elfde eeuw komt voor in het Vita Baldevici episcopi
Leodiensis. Vgl. Quellenbuch zur Kunstgeschichte des Abendldndischen Mittellalters
von J. von Schlosser, S. 150.
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t 16 oudste groep, 17 en 23 eerste, 25-46 tweede
overschildering.
Hiervan houd ik alleen de eerste reeks voor dertiend'eeuwsch.
De twee volgende tafreelen : Mozes en de Drie Koningen
hebben op de lithographieën in de uitgave der Academie
onmiskenbaar eenige gelijkenis met de oudste. Maar deze
is beperkt tot de manier van teekenen en kan wel het gevolg
zijn van de onbekwaamheid van den lithograaf. Want dat
zij niet van dezelfde hand kunnen zijn, schijnt mij te blijken
uit het feit, dat in de eerste reeks schilderingen de omgeving,
waarin de figuren staan, met zorg is aangegeven en zij
in deze beide latere eenvoudig tegen een monotoon geelachtig gekleurden fond uitkomen. Terwijl hier ook twee
kleuren zijn gebruikt, olijfgroen en oranjerood, die in geen
van de eerste zes tafreelen te zien zijn.
Tot het bepalen van den ouderdom dezer beide tafreelen
aan wier gemeenschappelijke origine niet te twijfelen valt
zijn maar weinig gegevens te vinden. De vorm van haar
en baard is kennelijk beïnvloed door de oudere schilderingen
en de kleeding is z66 geschonden, dat zij evenmin eene aanwijzing kan geven. Alleen de vazen, waarin de drie koningen
hun offers brengen, schijnen mij voor de dateering van beteekenis. Zij hebben den vorm van bekers, zooals die in de
dertiende en veertiende eeuw herhaaldelijk op miniaturen
voorkomen, maar er is eene bijzonderheid die het mogelijk
maakt ze nauwkeuriger thuis te brengen. Op den voorsten
beker is namelijk eene hostie geteekend, wat bewijst, dat
eene ciborie den schilder tot model heeft gediend. En
cibories van de hier afgebeelde grootte en in dezen vorm
van een beker op hoogen voet, zijn eerst in de vijftiende
eeuw in gebruik gekomen, »toen het gewoonte was geworden
een grooter getal geconsacreerde hosties te bewaren (dan
vroeger) om de communie ook buiten de Mis, te kunnen uitreiken." i)
De vorm der kronen, door de koningen gedragen, is
i) Vgl.: Elérents d'archéologie Chrétienne, par le chanoine Reusens, 2e éd., p. 331.
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hiermee niet in strijd : op miniaturen en houtsneden uit het
midden der vijftiende eeuw is hij zeer gewoon..
De vijf nog overblijvende schilderingen, die alle tooneelen
uit het leven van Christus af beelden en wier samenhang
alleen reeds uit de op alle gelijke Christus-figuur duidelijk
blijkt, geven voldoende aanwijzingen om vast te stellen, dat
zij niet voor de tweede helft der vijftiende eeuw werden
gemaakt.
Van het eerste tafreel (25) is niets meer over dan een
baardeloos hoofd, gekroond, en omgeven met een nimbus.
De vorm van de kroon verschilt maar weinig van dien der
drie koningen.
Het tweede , vak (31), waarvan alleen de linker bovenhelft
gespaard bleef, vertoont het bovenlijf van Christus. Een
groote nimbus met kruis omgeeft zijn lijdend gebogen hoofd.
Zijn kleed schijnt rood geweest te zijn. Achter hem staat
een man, wiens gelaat blijkbaar barschheid moet uitdrukken,
met in de hand een langen stok en op zij een zwaard
(waarvan alleen het gevest over is). Vermoedelijk is hier de
bespotting der krijgsknechten bedoeld (Joh. XIX : 2-3),
omdat Christus een rood kleed draagt.
Nu volgt een grootendeels bewaard tafreel. In het midden
Christus. Zijn witte kleed is om de heupen gebonden ; het
bovenlijf is naakt en eene vrouw, rechts van hem staande,
schijnt hem een kleed van den rug te nemen. Links, achter
Christus, staat een man, die in de eene hand een langen
staf heeft en de andere opheft met een gebaar van medelijden
of verbazing over den doorwonden rug van Christus, waarop
hij ziet. Hij draagt een tot den grond reikende, groene
tunica en daar overheen een korter wit kleed in den vorm
eener hedendaagsche kazuifel. Om den hals een zwarte
kraag en op het hoofd een hoed met zeer breeden rand,
die op zonderlinge wijze in de hoogte is geslagen en wel
niet anders zal zijn dan de onhandige teekening van de
breedrandige, vouwbare hoeden, die men op veel schilderijen
uit het eind der vijftiende en het begin der zestiende eeuw ziet.
Vermoedelijk heeft de schilder hier willen verbeelden, hoe

,

-
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Pilatus de joden nog tot medelijden trachtte te brengen, door
hen te wijzen op de bloedige geeseling, die Christus had
ondergaan. Het is dan echter niet duidelijk, waarom Jezus
de doornenkroon niet draagt.
Thans volgt de Opstanding.
Voor de geopende tombe zitten twee wachters, slapende.
Bijlen, die zij over den schouder dragen, en helmen duiden
hen als krijgslieden aan. Achter hen, ligt op den grafsteen
een engel geknield, met uitslaande vleugels.
Achter het graf verrijst Christus ; maar er is van hem niet
meer te zien dan twee armen en handen, waarop groote
roode rozen, waaruit bloeddroppels vloeien, de wonden zullen
moeten voorstellen. Wijst deze barokke voorstelling er reeds
op, dat de schildering niet uit de dertiende eeuw kan zijn,
de wapens en helmen der wachters nopen haar tot het laatst
van de vijftiende eeuw of zelfs het begin der zestiende te
brengen. De helmen hebben een zeer laten vorm van de salade
(die eerst in de vijftiende eeuw werd gemaakt) en de hellebaardachtige bijlen komen in denzelfden vorm voor op teekeningen van Barend van Orley. i )
Het laatste tafreel is weer zeer beschadigd. Hier kwam in
den rechter benedenhoek eene andere schildering boven. Deze
vertoont vijf vrouwenhoofden naast elkaar, met gesloten oogen
en wijd open monden. Zij schijnen met haar armen op den
grond te steunen, als waren zij bezig zich op te heffen uit
eene liggende houding en voor haar is een breede balk geteekend, waarachter zij opgesloten zijn.
Er is van deze schildering, z66 weinig over, dat naar de
beteekenis alleen gegist kan worden. Bedenkt men echter dat
zij op twee na hét laatste vak van den wand inneemt en
door vier vakken van Christus' Opstanding gescheiden is,
dat de houding der vrouwen een moeizaam opstaan aanduidt,
terwijl haar neergeslagen oogen en wijd-open monden groote
ontzetting te kennen geven, dan wordt het waarschijnlijk, dat
de schilder in dit tafreel de verrijzenis der dooden voor het
i) Zie de reproducties daarnaar in: Bernard van Orley par Alphonse Wauters.
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laatste oordeel heeft willen weergeven, het oogenblik, waarop naar middeleeuwsch geloof bazuingeschal de zielen oproept
om met angst hun eeuwig lot te gaan - vernemen:
Idonc soneront les bosines
Qui a dolor serront veisines,

E resordrunt trestot li rorz.

i)

De twee vakken, die nog volgen, zullen dan de vreugde
der zaligen in het Paradijs en de pijnigingen der verdoemden
in de hel hebben bevat.
Ongetwijfeld heeft dit tafreel dus tot dezelfde reeks behoord als de vier vorige.
De andere in hetzelfde vak zichtbaar geworden schildering,
op een latere kalklaag, vertoont Christus, kenbaar aan den
kruisnimbus, gezeten op een rijdier, dat geheel misvormd is
en zeer duidelijk geteekende menschenbeenen heeft, die met
een dierenhuid schijnen bekleed te zijn. Er is niets anders
van te maken dan de intocht in Jeruzalem, waarbij Christus
op een ezelin gezeten was, maar het blijft volkomen onverklaarbaar hoe die op deze plaats kon worden afgebeeld. Te
meer, omdat de Christus-figuur geheel overeenkomt met dien
in de andere vakken. In ieder geval is ook deze schildering,
zooals de aanwezigheid van de andere er-onder reeds bewijst,
van betrekkelijk jonge dagteekening.
Er zijn dus van de geheele serie Gorkumsche schilderingen
zes tafreelen overgebleven, die uit de dertiende eeuw zijn.
Gelukkig dat juist hiervan één nog bestaat 1 Het is dan, met
de wandschilderingen te Westergeest en wellicht enkele fresco's,
die onlangs in Limburg zijn ontdekt 2), al wat van de, blijkens
1) Vs. 351-353 van het oudfransch gedicht : De XV teekenen van het jongste
gericht, uitgegeven door Dr. Karl Grass achter zijne editie van Das Adamsspiel,
Halle, 1891.
2) Dr. Cuypers had de vriendelijkheid mij mede te deelen, dat hij bij de
restauratie der Sint-Servaas te Maastricht in het koor en boven den triomfboog
restes van muurschilderingen vond. De heer Théo Molkenboer beschreef in
het Weekblad De Amsterdammer (van 9 Mei '97) gewelfbeschilderingen, die bij
de herstelling van het koor der 0. L -Vrouwekerk te Maastricht aan den dag
zijn gekomen en die hij voor dertiend'eeuwsch houdt.
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de contemporaine literatuur, zoo bloeiende dertiend'eeuwsche
decoratieve kunst is kunnen ontkomen aan de vernielende
kracht van den tijd en de bekrompen beeldenvrees der Hollandsche puriteinen.

BIJLAGE.
I.
Bij de beschrijving van de schildering, die Christus' opstanding voorstelt, wees ik reeds op de, uit een ikonografisch
oogpunt belangrijke, bijzonderheid, dat op Christus' handen
rozen zichtbaar zijn. Een tweede voorbeeld van dergelijke
afbeelding is mij niet bekend. Duidelijk is het echter, dat
de schilder met die rozen des Heeren wonden heeft willen
aanduiden. Reeds Schnaase vermoedde, dat deze zonderlinge
voorstelling aan invloed der poëzie zou toe te schrijven en
wel ontleend zijn aan de kerkelijke hymnen.
Het scheen mij niet onbelangrijk de geschiedenis van dit
beeld, dat Vondel in zijn Kruisbergh die mooie verzen schrijven
deed:
»De schoonste roode rozen bloeien
Op geenen Griekschen berg, o neen,
Maar op den Kruisberg, hard van steen,
Daer Jezus' hooftquetsuren vloeien"

na te gaan.
In de Nederlandsche literatuur wezen de Vries en Moll
eenige voorbeelden aan uit de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw, die aantoonen hoezeer deze metafoor bekend
en geliefd was. Maar dat algemeen verbreid zijn wees, dacht
mij, naar een gemeenschappelijke afkomst van het beeld.
En waar die beter te zoeken dan in het kerkvaderlijk latijn.

33
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Alberdingk Thijm i) dacht aan Bernardus en hij zal toen
wel de gewoonlijk aan dezen heilige toegeschreven hymne
hebben bedoeld, de »Rhytmica Oratio ad unum quodlibet
membrorum Christi patientis et a Cruce pendentis", die door
hare opneming in het Brevier 2) van groote bekendheid is
geworden. Men zou willen meenen, dat de Gorkumsche
schilder haar gekend heeft, zoozeer doet zijn werk aan deze
hymne denken, waarin niet alleen de »heilige handen met
nieuwe rozen gevuld" devotelijk worden begroet, maar ook,
als op de schilderij, het kostbaar bloed in vele druppelen
wordt gezegd van beide handen te vloeien:
Manus sanctae vos avete

Rosis novis adimnj5letae,
Hos ad ramos durae junctae
Et crudeli ferro punctae.
Tot guttis decurrentibus
Ecce fluit circumquaque,
Manu tua de utraque
Sanguis tuus copiose,
Rubicundus instar rosse,
Magnae salutis pretium.

Ik weet niet wanneer deze Oratio in het Brevier is opgenomen, maar dat zij in de vijftiende eeuw in Nederland bekend was, blijkt uit een vijftiend'eeuwsch gebedenboekje, 3)
waarin ik eene vertaling er van vond, die echter nogal vrij
is en waarvan de bewerker de beeldspraak zeer goed begrepen, maar niet behouden heeft. Zij luidt namelijk : »Weest
ghegruet ghy handen mijns liefs heren jhesu cristi, ghenaghelt
anden rame des bitteren cruce, doerslaghen mit plompen
naghelen, daer hincstu mit uitghestorten bloede. (Ghedencke
mijns, sondaer). Sich lieve heer dijn heilighe bloet vloeyt
i) Zie: De Heilige Linie, blz. 139.
Breviarium Rontanum in Officio S. S. Sindonis D. N. J. C. (Feria VI post
Dom. II Quadrag.) ad laudes. Zie den tekst ook gedeeltelijk bij Rémy de
Gourmont — Le Latin Allystique --- p. 213 en in zijn geheel met andere (slechtere)
interpunctie in: S. Bernardi Opera Ornnia (Parijs 1622) kol. 1655 vlgg.
3) Handschrift op perkament, uit de tweede helft der XVe eeuw. Eigendom
van de Parochie-kerk De Buitenvelden te Nieuwer-Amstel.

2)
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omtrent den cruce van beiden dinen heilighen handen, overvloedelic roet ghelije den rosen, ghegheven tot enen lone onser
groter salicheit".
In dit gedicht schemert reeds door, dat de purperen
bloedkleur Bernardus aan een roos deed denken. Duidelijk
blijkt dit elders, in zijn Liber de Passione Domini (Cap. XLI),
waar hij, na eene beschrijving van den Gekruisigde, zegt:
» Intuere et respice rosam passionis sanguineae, quomodo rubet
in indicium ardentissimae charitatis", hoewel hier ook een
gewone kleuren-symboliek van invloed is geweest. Maar de
uitwerking van het beeld laat toch geen twijfel over : »Vide
quomodo hoc flore rosae floruerit optima vitis nestra rubicundus Jesus. Vide totum corpus, sicubi rosae sanguineae florem
non invenias. Inspice manurn unam et alteram, si florem rosae
non invenias in utraque. Inspice pedem unum et alterum,
numquid non rosei ? Inspice lateris aperturam quia nec illa
caret rosa, quarnvis iisa subrubea sit, propter mixturam aquae ;
quia, sicut narrat Evangelista, cum unus militum lancea latus
ejus perforasset, exivit sanguis et aqua". i)
Waar - Bernardus de zijde-wond lichtrood ziet, omdat met
het bloed daar, naar het woord van den Evangelist, water
uit-vloeide, schijnt het duidelijk, dat de kleur hem tot het
beeld der roos bracht.
Ook bij oudere Christelijke schrijvers komt deze plastiek
echter voor.
Ambrosius 2) in zijn uitleg op Psalm CXVIII, zegt : »Bonae
pascuae divina sacramenta sunt. Carpis illic novum florem,
qui bonum odorem dedit resurrectionis. Carpis lilium, in quo

i) Ook dit is in het Brevier opgenomen en kan dus tot de verspreiding van
het beeld hebben meegewerkt. Zie : Breviarium Romanurn in Officio S. V
Vulnerum, lectio IV (feria VI post Dom. III Quadrag.), Bernardi Oj5ena Omnia
kol. 1221. Niet zuiver als beeld, maar geheel als symbool, beschrijft Bernardus
de roos in Cap. XXXIII—XXXV van zijn boek over het Lijden.
2) Ambrosius stierf in 397. Zie : Dr. Joh. Alzog — Grundrisz der Patrologie
(4e Aufl.) S. 370. Ik citeer dien tekst zooals de Baselsche uitgave (156o) en de
Parijsche (1603) hem geven. Du Cange (i. v. rosa) heeft in plaats van carpis:
cernis, wat zeker minder goed is.
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sit splendor aeternitatis. Carpis rosam, hoc est Dominici

corftoris sana uinem."
Na dit eerste gebruiken van het beeld in de vierde eeuw
is het door vele dichters
een ouder heb ik niet aangetroffen
overgenomen en veralgemeend, zoodat de roos weldra symbool der martelie werd
als bij Prudentius (-±- 348—± 4 1 3)
die de vervolgingen der martelaars vergelijkt bij een stormwind, die ontluikende rozen opjoeg:
Salvete flores martyrum
Quos lucis ipso in lumine
Christi insecutor substulit:
Ceu turbo nascentes rosas.

i)

En bij Hildefonsus van Toledo (j- 667), die de »van bloed
purperende roos" de bloem der martelaren noemt, zooals de
witte lelie die der Maagden is 2).
En het is dezelfde gedachte, die den prediker der Lirburgsche Sermoenen 3), als hij zijnen hoorders leert hoe zij
den tuin hunner ziel zullen aanleggen, vermanen doet:
»Plant dar in die rode rose van gedenckenisse der edelre
martelen ons Heren."
De roos, die eerst bij Ambrosius beeld van Christus' bloed
was, werd dus beeld van het bloed der martelaren, maar
door Bernardus weer opnieuw en sterker gezien op de plaatsen
der heilige wonden. En tegelijkertijd bleef zij het oud symbool der brandende liefde, maar toegepast op Christus, en
werd dat nu ook van het Lijden. Als beeld van het bloed
schijnt zij door schilders niet gebruikt te zijn, als Lijdenssymbool komt zij echter voor op eene Duitsche houtsnede
van de vijftiende eeuw (in het Gerraansch Museum), waarop
het Christuskind is afgebeeld, een rozenstruik brekend en een
korf met rozen op den rug dragend, waaruit een banderol
-

i) Alzog -- a. W. — S. 549. De bedoelde hymne is aangehaald in Le La/in

Mystique, p. 48.

2) Vgl. A. Ebert — Allgemeine Geschichte der Literator des Mittelalters int
Abendlande, I, S. 568 en Du Cange i. v. rosa.
3)

In de uitgave van Dr. Kern, blz. 539, reg. 3.
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steekt met het woord Paciencia, wat volgens het onderschrift een zinnebeeld is van zijn toekomstig lijden. i)
De Gorinchemsche schilder, die het poëtische beeld overnam, week daarmee geheel af van de wel-begrepen strakke
beeld-loosheid eener eeuwenlang traditioneele ikonographie en
het is daarom reeds dat zijn werk niet kan behooren tot de
in dit opzicht zuivere dertiende eeuw, maar ontstaan moet
zijn in een tijd toen de Christelijke kunst barok werd door
den invloed eener hyper-mystische devotie, in het laatst der
vijftiende eeuw dus of het begin der zestiende.
II.
Op het tafereel dat den »Intocht in Jeruzalem" voorstelt,
zit Christus op een rijdier, dat echter onmiskenbaar met
menschenbeenen is geteekend en een veel te korten rug
heeft, zoodat het onmogelijk een ezelin kan zijn, wat men
toch, volgens het evangelie-verhaal, verwachten zou. Het is
niet te denken, dat groote naïveteit den schilder zoo zonderlinge vormen deed kiezen, temeer omdat hij in de oudere
tafreelen beter geteekende dieren voor zich had. Hij moet
dus ergens iets gezien hebben dat een ezel voorstelde en er
toch zoo vreemd uitzag. Dit kan niet anders geweest zijn
dan een mensch, die, gestoken in een ezelshuid (of althans
iets, dat daarop lijkt), voor ezel fungeerde.
Men is het eerst geneigd te denken aan het feest van den
ezelpaus 2), waarbij de hoofdpersoon allicht op deze wijze zal
zijn vermomd geweest, maar het is toch wel zeer onwaarschijnlijk, dat de schilder een herinnering aan een dergelijke
profaneering in de kerk zou hebben durven maken. Veel
eer valt te gelooven, dat hij in de processie van den Palmi) Zie : Otte — a. W. — I, S. 53o en de reproductie van deze houtsnede in
Von Essenwein's Die .Uolzschnitie des XIV und XV 7ahrhunderts ion Germanischen Museum, No. 85. Het onderschrift luidt . Ich will rosen brechen und
will leyden enz.
2) Zie : Creizenach — Geschichte des neueren Drama's -- I, S. 97 en 391 en
vgl. Verdam — Mnl. Wdb. — i. v. Eselpaus.
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zondag, waarbij Christus' intocht gewoonlijk werd voorgesteld,
een aldus verkleeden man als ezel heeft zien dienst doen.
Het schijnt evenwel, dat daarbij altijd een Christusbeeld op
houten ezel gebruikt werd. Uit de Ordinarii van den Utrechtschen Dom en de St.-Salvator blijkt althans, dat daar reeds
in de twaalfde eeuw een dergelijk beeld in de processie werd
voortgetrokken, en dat het in de dertiende eeuw ook nog
zoo was, volgt uit de stichting van een fonds (in 1 247) ten
bate van den dienaar, die op Palmzondag als geleider van
het »Christusbeeld op den ezel" dienst deed 1).
In de zestiende eeuw was dit gebruik nog onveranderd
gebleven ; in de rekeningen der stad Kampen 2) komt in
het jaar r 5 51 een post voor : » Item gegeven Mr. Goessen,
timmerman, na older gewoonte, dat hij den ezel aff en opwynden moest en uuth en in der Scepen Capelle brengen,"
die dit duidelijk bewijst. Ook in Haarlem 3) en Leiden 4)
bezat men toen nog zulk een beeld. Hoe de processie in
Amsterdam plaats had beschreef Walich Sywaerts 5), die haar
nog wel had bijgewoond, aldus : »De Palm gewyet zijnde,
ging men in de Processie buyten de kercke met eenen grooten
houten Ezel, waer op een houten Man sadt, welcke somtijts
vande Jerusalems vaerders met hare Jerusalems veeren in de
handt, somtijts van twaelf oude Mannen, welcke int Oude
Mannen-huis woonden, ende op zijn Apostels met sonderlinge
gecoleurde lange Rocken toegemaeckt, voortghetrocken werden."
Het komt mij voor, dat uit al deze vermeldingen afdoende
blijkt, dat in den Palmzondag-omgang steeds een houten ezel
werd gebruikt, die den schilder dus niet tot model kan
hebben gediend.
Er blijft nu niet anders over, dan dat hij zijn zonderling

i) Zie : Moll — Kei kgesckiedenis van Nederland vóór de Hervorming -- II 3
blz. 219 vlgg.
2) Zie : Verzamelin ; van stukken, betrekking hebbende op Overijsels Recht en
Geschiedenis, 2e afd., 8e stuk, blz. 47.
3) Vgl.: J. J. Graaf — Plaalsbeschrijvznb der S. Bavokerk — blz. 69 vlg.
. Moll — t. a. -P.
5) In zijn : Roomsche Mysterien Ontdeckt — voorrede, blz. io (ed. van 16o4).
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rijdier bij de vertooning van een mysterie-spel heeft gezien.
Inderdaad was daarbij nogal eens een ezel noodig. In het
profetenspel, dat gewoonlijk aan de voorstelling van Christus'
leven voorafging, trad Bileam op en sprak zijne profetie, op
een ezel gezeten. Reeds in het - oudste in de volkstaal geschreven mysterie, het twaalfd'eeuwsche jeu d'Adam, leert
de didaskalie i) : »Post hunc veniet Balaam, senex largis
vestibus indutus, sedens super asinar," terwijl die van het
een eeuw jongere Benediktbeurer Kerstspel voorschrijft, dat
de ezel, waarop Bileam zit, verschrikt moet terugdeinzen als
hij den Engel met het zwaard ziet 2). Denkt men hier al
dat een man onder den ezelshuid verborgen is, onmiskenbaar
was dat het geval in het tooneel, dat een Rouaansche Ordinarius 3) uit de veertiende eeuw beschrijft, en waarin, als
Bileam zijn ezel de sporen geeft, »een die onder de ezelin
verstopt is", roept : »waarom wondt gij mij met de sporen ?"
En ook in andere scènes was een ezel noodig: de vlucht
naar Egypte 4) en den intocht binnen Jeruzalem. Een voorbeeld van dit laatste geeft o. a. het z.g.n. Maastrichtsche
Paaschspel 5), dat op de Oostelijke grenzen van Nederland
schijnt geschreven te zijn. Voor den intocht staat daar de
aanwijzing : » Hie sendet unse here sente Petere ende sente
Johanne umbe eine eselinne" en Christus reed dan ook blijkbaar, want de bode zegt tot het volk:
Vs. 1229

Hie kumet Jhesus, der ]erere,
Her zu ug gereiden;
Einen eissel hat hi beschreden.

i) Zie : Das Adamsspiel, herausgegeben von Dr. Karl Grass — Halle 1891 —
S. 46.
2) >Et asinus cui insidet Balaam perterritus retrocedat." Wilken -- Gescliic/ite
der b eisiliclien Spiele in Deutschland — S. 202.
3) »Tunc Balaam ornatus, sedens super asinam, retineat lora, et a calcaribus
percutiat asinam et quidam juvenis, tenens gladium obstet asinae. Quidam sub
asins dicat: Cur me calcaribus miseram sic laeditis." Zie de uitgave van dezen
tekst in Du Cange's Glossarium — III, p. 464 en vgl.: Creizenach -- a. W. —
S. 69, en : Leon Clédat — Le ThéaM -e au ]doyen-áge - 7 p. 8.
4) Zie b.v. het Benediktbeurer Kerstpel : -oPraecedens Maria asinum ducat."
Wilken — a. W. — S. 204.
5) Uitgegeven door Dr. H. E. Moltzer in zijn werk : De Middelned. Dramatische
Poëzie. Zie aldaar blz. 531
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Men kan dus veilig aannemen, dat de schilder be-invloed
is door de vertooning van een mysteriespel, en in zijne
schildering het bewijs zien dat ook bij dien Intocht een nagemaakte ezel werd gebruikt. Dit is des te meer aannemelijk,
omdat ook in de vijftiende en zelfs in de zestiende eeuw de
opvoeringen nu en dan in de kerk plaats hadden i), waar
men allicht niet gaarne een ezel liet optreden, terwijl het
daarenboven schijnt, dat die niet altijd even gemakkelijk te
krijgen was. Walich Sywaerts vertelt althans, dat bij den
omgang, die 2 Februari in Amsterdam werd gehouden, een
jong meisje voorop reed op een ezel, maar voegt er bij:
» so die te becomen is of anders op een cleen peertgen." 2)
Het is nu alleen maar de vraag of een dergelijke vermomming, als ik hier heb verondersteld, in de middeleeuwen
uitvoerbaar is geweest. Maar daaraan valt, dunkt mij, niet
te twijfelen. Creizenach vermoedde (t. a. p.), dat de in Rouaan
gebruikte ezel van hout zou zijn geweest, doch dit komt mij
zeer onwaarschijnlijk voor, omdat dan niet goed begrijpelijk
is waar de man, die voor den ezel spreekt, zich heeft kunnen
verstoppen.
En wij weten daarenboven, dat reeds in de veertiende eeuw
dierenhuiden werden nagemaakt, uit een verhaal van Frois
sart. Toen in 1393 een der hofdames van Karel VI van
Frankrijk huwde, voerden de koning en eenigen zijner edelen
een soort maskerade op, waarvoor zij zich als duivels vermomden, door een nauw-sluitend linnen kleed aan te trekken,
dat met hars en pek bestreken was en waarop uitgeplozen
touw werd vastgekleefd om zoo het aspect van een dierenhuid te geven. Op een miniatuur 3) uit de tweede helft der
vijftiende eeuw (in een M.S. van Froissart in het Britsch
Museum) is dit tooneel afgebeeld, wat een reden te meer is

i) Vgl.: Dr. G. Kalff — Gesch. der tVed. Letterk. in (ie XVZe Eeuw -- I, blz. 197.
T. a. p. blz. 6.
3) Zie eene reproductie hiervan en het verhaal van Froissart uitvoeriger bij,
Henry Shaw — Dresses and Deeorations of the Mliddle AJ es (London, 1858) II
plate 6i.

2)

SCHILDERKUNST IN NEDERLAND.

509

om te gelooven, dat men ook toen op deze of eene dergelijke
manier zich wist te behelpen.
Ook is het bekend, dat Adam en Eva op het vijftiend'
eeuwsch tooneel vleeschkleurig geschilderde lederen buizen
droegen om hunne naakheid aan te duiden. i) En maskers
in allerlei vormen waren, ook in Nederland, zeer gebruikelijk. 2)
Terwijl wij eindelijk, wat het gebruik van nagemaakte huiden aangaat, ook in ons land, eenigszins worden ingelicht
door Walich Sywaerts, die verhaalt, dat in de processie op
den Sacramentsdag duiveltjes meeliepen »schrickelijc toegemaect met overtreckselen daer leelijcke schilderijen op staen"
en met »een groot schrickelijc grijns voor 't aangesicht,"
wat wel zal beduiden dat zij met beschilderde kleederen als
monsterdieren werden toegetakeld 3).
Zoo, geloof ik, is de aanvankelijk zonderling schijnende
ezel van den Gorkumschen schilder voldoende verklaard en
een bijdrage geworden tot onze kennis van de middeleeuwsche
tooneelhulpmiddelen, die nog steeds niet groot is.
F) Vgl.: Tooneelstudies, verz. door Mr. J. N. van Hall en C. N. Wijbrands
(Amsterdam, 1889) blz. 237 vlg.
2) Zie : Dr. J. H. Gallée — Bidrage t. d. Gesch. der Dram. Vert. i. d. Ned. —
blz. 83.
3) De zorg voor hun kleeding werd althans bij eene keur van i8 Juni 1492
opgedragen aan theester Floris den Schilder. Vgl. Ter Gouw's Geschiedenis van

Amsterdam — III, blz.

320.

VERBETERING.
Maart) staan
In het eerste hoofdstuk Tweern. Tijdschr.
deze hinderlijke fouten :
blz. 4, onderste regel, tiende eeuw, lees : zesde eeuw.
blz. 8, 17e regel, drie witte mosselen, lees : »drie witte
mmmossclzelen" (d. i. schelpen).
(
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THEOLOGISCHE EN SOCIALE

PgLITIEK.

DOOR

J. DE KOO.

Het Nederlandsche volk heeft zijn keus gedaan.
Voor of tegen Onze-lieve-Heer niet als Vader in de
Hemelen, maar als alfa en omega in de politiek — zoo luidde
de vraag, en het antwoord klonk, met meerderheid van stemmen, TEGEN!
Dat deze vraag bij de verkiezing zou gesteld worden, het
was te voorzien.
De katholieken, het twee-vijfde deel der natie, zijn, ver
van Rome, in een land, waar het protestantisme overheerschend is, katholieker dan ergens elders. De zuiver katholieke
belangen, dat is, die der Kerk, gaan hun boven alles ter harte.
Eeuwen lang om der geloofswille onderdrukt, aan dien
druk langzamerhand ten deele ontkomen, gevoelen zij aan de
winnende hand te zijn. Al mogen zij er niet aan denken, het
ooit zóover te zullen brengen, dat de Kerk zich zal kunnen
wreken, zij rekenen zich verplicht geen poging na te laten
om haar beteekenis te doen uitkomen, en zoo is daar geen
enkele partij, die beter dan zij beseft, dat eendracht, tucht,
volharding en voorzichtigheid noodig zijn, om nieuwe winst
te voegen bij de voordeelen in de laatste decenniën behaald.
De Katholieke Kerk kan, krachtens haren aard, niet anders
voeren dan een theologische politiek ; maar in een land als
het onze, waar zij steeds als minderheid de rol van hulp of
bondgenoot zal moeten vervullen, en bij de bekende geschiedenis van het kerkelijk, maatschappelijk en staatkundig leven
na de hervorming, is voor de katholieken de theologische
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politiek eerst nummer twee op het program ; niet op het geschreven, maar op het in de diepte des harten beleden program.
Nummer één is de verheffing der Kerk zelve, het uitwisschen
van de herinnering aan ondergane vernedering, Rome te doen
herrijzen in glorie en macht.
Natuurlijk, bij de staatkundige verkiezingen kan er van dit
doel, van de Kerk als zoodanig, minder of nauwelijks sprake
zijn. Bij den stembusstrijd is zoo goed als uitsluitend aan
het woord: de katholieke theologische politiek.
Naast dit twee-vijfde deel der natie, dat, tengevolge van
de wijze waarop het over Nederland is verspreid en bij gebreke
van een evenredige vertegenwoordiging, voor niet meer dan een
vierde deel der natie bij de stembus meetelt, staat een andere
groep, die inderdaad van geen kerk kan spreken, maar zoo
mogelijk nog sterker nadruk legt op de theologische politiek.
Het zijn de protestantsch rechtzinnigen, voor verreweg de
meerderheid calvinistisch gestemd ; leden der kerken A. en B.
Afgescheidenen, Doleerenden, maar ook leden der Ned. Hervormde kerk en van kleinere genootschappen. Altemaal
menschen, die tesamen gemeen hebben het geloof in de Heilige
Schrift als Gods woord, en die mitsdien ook op staatkundig
gebied belijden „de eeuwige beginselen van Gods woord,"
z66 evenwel, dat het staatsgezag noch rechtstreeks, noch door
de uitspraak van eenige kerk, maar alleen in de conscientie
der overheidspersonen, aan de ordinantiën Gods gebonden
zij. Wilde men deze protestantsche geloovigen voorstanders
noemen eener kerkelijke politiek, ze zouden zich onbillijk bejegend, haast beleedigd achten, want te dezen opzichte zijn ze
bijzonder gevoelig. En met reden. Immers juist wat bij de
katholieken de kracht uitmaakt, de eenheid der kerk en der
schriftinterpretatie, is onder hen afwezig. Voor beiden Gods
woord en Gods ordinantiën, maar voor genen den éénen
Paus, voor dezen de veelheid der conscienties ; weshalve zij
door hetzelfde Godswoord geleid, menigmaal tegenover elkander stonden en nog staan met het gevoel, dat Kaïn vervulde,
toen hij zijn broeder offeren zag.
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Geen kerkeljke politiek dus, tenzij die, welke Opzoomer
in 18 5 5 reeds Groen toeschreef : eene tot stichting van •
de ware Hervormde Kerk, kunnen de antirevolutionaire
beoogen, wel echter en niet minder dan de Roomschen een
theologische. Evenals voor de katholieken gaat voor hen alle
gezag van God uit. De souvereiniteit van Oranje eeren zij
als onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld.
De overheid is als dienaresse Gods in eene christelijke en
dus niet godsdienstlooze natie, gehouden tot verheerlijking
van Gods naam. Bij de gratie Gods regeerende heeft de
overheid het recht den eed te vragen. Naar den eisch der
christelijk historische beginselen moeten de staatsinstellingen
hervormd, en met dien eisch zal men de politieke, sociale en
economische verhouding voor de kolonien in overeenstemming
hebben te brengen. Waar de katholieken „op het stuk der
sociale vragen" de Encycliek Rerun2 Novarum als „de grondwet'' erkennen, verklaren de anti-revolutionairen zich geroepen
er toe mede te werken, dat de verhouding tusschen de verschillende maatschappelijke standen zóoveel doenlijk beantwoorde aan de eischen van Gods woord. Terwijl het geheele
rechtsgebied beheerscht wordt door de ordinantiën Gods,
zoodat alleen door bijzondere oftenbaring voor een zondig
mensch vaste en onomstootelijke zekerheid aangaande de
de eeuwige onveranderlijke rechtsbeginselen te vinden is.
God, Gods woord, de beginselen van Gods woord, de Bijzondere
Openbaring, ziedaar de bron, waaruit het anti-revolutionaire
politieke leven voortvloeit ; om deze politiek te formuleeren
en in toepassing te brengen zal men derhalve een God-geleerde, een van God geleerde moeten zijn; theologische politiek.
w

Nu was den protestantschen rechtzinnigen in deze eeuw een
gelijksoortig lot wedervaren als den roomschen sedert 15 72, toen
ons volkskarakter onder den invloed der hervorming zijn stempel
ontving. In staat en kerk schenen zij geslonken tot een minderheid, waarmede men nauwelijks rekening had te houden.
Het rationalisme, empirische en speculatieve filosofie, en
niet het minst de moderne historische kritiek ondermijnden het
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geloof in de Kerk, en daarbuiten, in den Staat, werd het
liberalisme oppermachtig, dat mixtum van plutocratisch conservatisme en doctrinaire vrijzinnigheid. Het scheen een tijdlang of het geloof zich voor goed zou terugtrekken, de Maatschappij en den Staat aan de goddeloozen overlatende, om er
vrijelijk over te heerschen tot langzamerhand, in meer dan
één vorm, de reactie zich begon te openbaren, en het rechtzinnig protestantisme zijn kracht bleek te verzamelen tot een
strijd tegen den libertijnschen geest dezer eeuw op leven en dood.
Hoe deze reactie in Kerk en Staat, op beiderlei gebied in
wisselwerking, zich deed kennen, behoeft thans niet herinnerd
te worden, het is genoeg er op te wijzen, dat met Groen van
Prinsterer het tijdperk eindigde, waarin de protestantsch geloovigen zonder eenige organisatie van beteekenis leefden als
burgers van den Staat ; hoe deze leidsman den grondslag
legde en Kuyper het gebouw optrok, waarin » ons christenvolk"
zou wonen als antirevolutionaire staatspartij. Van toen af
waren, evenals voor de katholieken, ook voor hen de dagen
van vernedering geteld. Beide groepen zag men als staatkundige partijen opkomen, met den dag sterker worden ; onder
hun opgroeien op elkander lettende, nu en dan elkander toe •
lonkende, de een gebogen over den bijbel, de ander geknield
voor het kruis. Instinktmatig, zouden wij zeggen, woonde het
instinkt en de theologie ooit in elkanders buurschap, gevoelden zij, zooal niet tot een huwelijk, althans tot het gemeenschappelijk voeren van één huishouden te zijn voorbestemd.
Op dit laatste liep het reeds in 1888 uit.
Men weet hoe de beëindiging van den schoolstrijd, »de

ftacificatie", op zulk een wijs werd tot stand gebracht, dat
geen enkele der partijen het heeft aangedurfd er naar te
te trachten dit werk weder ongedaan te maken. De theologische
politiek der verbondenen stelde ten opzichte van dit punt één
zelfden eisch. Zij, die het kind onderwezen wilden hebben
naar de beginselen van Gods Woord, hadden geen reden
elkander te wantrouwen of iets van het begeerde te misgunnen.
Maar men herinnert zich ook, dat de wet op de legerorgani-
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satie met afschaffing van de plaatsvervanging de vrienden tot
scheiden dwong, daar de katholieken de plaatsvervanging
blijkbaar niet met de beginselen van Gods Woord of met de
door bijzondere openbaring verkregen rechtsbeginselen in strijd
achten, en ,,vermindering van persoonlijke lasten richtsnoer en
doel willen doen blijven," terwijl de anti-revolutionairen, op het
voorbeeld van Groen van Prinsterer en krachtens het beginsel,
dat allen menschenhandel verfoeit, de dienstvervanging als
een zedelijk kwaad en een kanker van ons leger beschouwen.
Sedert dien tijd konden vooreerst de mannen van de theologische politiek niet weder met elkander op streek komen, en
daar verscheen bovendien het vraagstuk der kiesrechtuitbreiding,
dat niet alleen de meer conservatieve Roomschen van de ietwat
democratisch getinte anti-revolutionairen verwijderde, maar
zelfs splitsing bracht in de groep der laatsten, terwijl tot
overmaat van ramp naast de ant-revolutionairen, die zich aan
Kuyper's leiding onttrokken, een Christelijk-Historische partij
zich vormde, die den Standaard- anti-revolutionairen afbreuk
dreigde te doen.
Gegeven nu een kiesrecht-uitbreiding, waarbij het aantal
kiezers verdubbeld zal worden, door toevoeging juist van dat
deel der bevolking, waaronder de geloovigen het talrijkst
schijnen te zijn ; een katholieke partij, die met het oog op de
nieuwe verkiezingskans alle verdeeldheid heeft uitgebannen;
een Christelijk-Historische partij, waarvan men de sterkte niet
kent, maar die gericht is tegen Roomschen en StandaardAnti-revolutionairen te samen ; een Standaard-partij, die zich
verzwakt gevoelt door Lohmannianen en Bronsveldianen, en die
de kracht van de eersten vooral zou zien wassen, zoo zij alleen
op eigen gelegenheid beiden moest weerstaan ; hoe natuurlijk,
dat de Katholieken, door hun samenwerking aan te bieden, die
partij wilden steunen, zonder welke zij op hun beurt niets zouden vermogen, en hoe begrijpelijk ook, dat de Standaard-antirevolutionairen de hand aangrepen welke hun werd toegestoken 1
Bijzonder verrassend kon dus de loop van zaken voor niemand
zijn, te minder als men bedacht, dat bij de boven aangeduide
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gesteldheid der theologisch-politieke partijen, het theologisch
element op zichzelf reeds tot aaneensluiting moest dringen.
Het is waar de hartstochtelijkheid aan het theologische eigen
is bijna uitsluitend erkend in min gunstigen zin. Alleen het
odium theologicum werd spreekwoordelijk 1 Maar de haat, zou
niet zoo fel kunnen zijn, ook bij de theologen, als het vermogen
tot liefhebben ontbrak. Men mag niet voorbijzien, dat bij al
de excessen van ijdelheid en heerschzucht, waaraan de theologische gemoederen zich kunnen overgeven, zij zich geroepen
achten tot een plichtsvervulling, waarvan het zieleheil hunner
medesterflingen af hangt. Hard- of zachthandig, zij beschouwen
zichzelf als menschenredders ; de dolenden moeten worden
aangegrepen en terecht gebracht ; door de katholieken of door
de protestantsche belijdenis het individu, door de protestantsche
of de katholieke theologische politiek de staat, de gemeenschap.
En dit laatste even goed als het eerste. Immers de wereldsche
staat, die geen rekening houdt met theologische leerstellingen,
is een beletsel voor de zaligmaking der burgers, een roof aan
de eere Gods. Het is waar, met een uit theologisch oogpunt
schier laakbare meêgaandheid, wordt ons meestal het schriklijk woord bespaard, maar de staat zonder God en Zijn
beginselen is een gewrocht en een instrument des Duivels.
» Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, bald Helenen in
jedem Weibe" zei Mephisto tot Faust, maar niet minder
volstrekt in zijn werking is het geloof. Daarmede bedeeld,
grijnst uit alle hoeken van de moderne staat en maatschappij
Mephistopheles u tegen, er op uit de zielen te rooven, tot ontvolking der kerk. Welnu, men stelle zich Schaepman en
Kuyper voor , met de hunnen, getuige van zulk een schouwspel. Bij alle menschelijke eigenschappen, die men overigens
aan hen mag toeschrijven, kan men zich hen denken, anders
dan hunkerende om Satan een deel te ontrukken van zijn
buit? De een achte den roem zijner Kerk het hoogst, de
ander hebbe nog het meest oog voor den groei zijner partij
maar welke verachtelijke huichelaars zouden zij zijn, indien
zij als leiders niet hun geschillen vergaten, om één van zin
den hellegeest aan te vallen, den brutalen loochenaar van
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alle theologische politiek ? Die samenwerking is een bewijs voor
den ernst van hun - streven. En ons, die van alle theologische
politiek hartgrondig afkeerig zijn, omdat wij haar in strijd
achten met de voorwaarden tot maatschappelijken vooruitgang
en tot verheffing van den mensch, kost het geen moeite
toch nog dat bondgenootschap toe te juichen, als een eerlijke
bekentenis aangaande het overheerschend theologisch karakter
der Roomsche en Antirevolutionaire politiek.
Jammer genoeg, dat de lof niet onvermengd mag zijn. Bij
al den eerbied, dien we ook als tegenstanders voor een
karakterdaad van Roomschen en Antirevolutionairen kunnen
koesteren, het valt niet te ontkennen, dat tot dusver de
theologische politiek in de praktijk zich weinig krachtig heeft
betoond. Wat ons, wereldsche menschen, wel het meest moest
treffen, was de slapheid, de zwakheid, door de christen-staatslieden in het eerste ministerie der theologische politiek aan
den dag gelegd. Eindelijk hadden de dusgenaamde kerkelijken
in 1888 het dan zddver gebracht, dat zij naar de beginselen
van Gods Woord het verontchristelijkt Nederland mochten
regeeren, maar ziet, behalve de oplossing van de schoolquaestie, een quaestie, die reeds murw was vóór hun optreden
en niet eens een specifiek christelijke kon heeten, kwam er
uit hun werkplaats niets te voorschijn, dat van bijzondere bedoelingen, van theologische idealen getuigenis gaf. Keuchenius
alleen had, in zijn spreken vooral, nog iets van een geloofsman.
Indien het Kabinet-Mackay christelijk-historisch heeft gestreefd,
dan moet dit geschied zijn in het verborgen ; in karakteristiek
christelijke wetsontwerpen en bestuurs-maatregelen openbaarde
het zich niet.
Met zóóveel theologie in de politiek en dan zoo mak !
Het is waar, op deze wijs mochten zij van de liberalen
een loftuiting verwerven voor hun bezadigdheid.
Het Christelijk ministerie was den ongodisten zeer meêgevallen ; maar een , prijsje van die zijde, moest in de ooren
van hen, die zich voor den Heer het zwaard hadden aangegespt,
klinken als vlijmende spot.
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Met de leer op de lippen : vóór God, onder een volk, dat
sedert de Fransche Revolutie doortrokken was van allerlei
demonisch gif, en dan niet van den vroegen morgen tot den
laten avond werkzaam te zijn, omdat veege lichaam te zuiveren,
welk een onvergeeflijk verzuim ! Nietwaar, theologische politiek,
men kan ze zich niet anders denken dan recht op haar doel
afgaand, onverbiddelijk, absoluut. Zij duldt twijfelen noch weifelen ; in het bezit als zij is van de waarheid, met een
zekerheid als alleen een bovennatuurljke mathesis geven kan.
Immers met »onomstootelijke zekerheid," heeft de »Bijzondere
Openbaring de eeuwige en overanderijke Rechts-beginselen"
- het spreekt van zelf : ook de .euwige en onveranderlijke
,lichts-beginselen aangewezen. Bij haar, zoo zou aren dus
meenen, is elk opportunisme uit den Booze.
En toch van alle politiek, die men in actie kon zien, schikte
de theologische zich nog het meest naar de omstandigheden
van het oogenblik ; hield op de kiezersmarkt de wet van vraag
en aanbod het scherpst in 't oog. Een van de uitdrukkingen
door Dr. Kuyper gepopulariseerd, is: »in het gevlei komen"
en inderdaad juist de protestantsche theologische politiek
schijnt, als de eerste harer overwegingen, steeds te bedenken:
hoe kom ik anderen in het gevlei ; zoodat het meermalen den
indruk maakte, alsof de beginselen van Gods Woord iemand
nog meer rekenen dan bidden leerden 1
Zoo moest men dit ook nu opmerken, waar de anti-revolutionairen van hun zeer uitvoerig program van actie de afschaffing der plaatsvervanging hadden weggelaten. Dat zedel jk
kwaad, deze rnenschenhandel, die kanker, welke ons leger
bederft, reeds twintig jaar verfoeid, iets waaromtrent de bijzondere openbaring op het stuk van rechtsbeginselen zoo duidelijk heeft gesproken, mocht niet worden vermeld, ofschoon de
niet-theologische partijen, allen zonder onderscheid, verklaarden
dit euvel te willen uitroeien, en -reeds onder het Christelijk
ministerie-Mackay een katholiek het remplaçanten-stelsel ter
vernietiging had voorgedragen. Een aanhanger van de theologische politiek, die eenmaal een zedelijk kwaad heeft ontdekt, zal men toch behooren te beschouwen als een man, die
.
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een zending heeft te vervullen, indien hij' weet, dat zelfs de
heidenen hem willen helpen om een zonde te verwijderen uit
ons Nederland, »dat van Godswege een roeping heeft."
Maar terwijl dit zedelijk kwaad, onder gedoogen der antirevolutionairen, mocht blijven voortwoekeren, werd door hen,
evenals door de katholieken, alle aandacht gevraagd voor de
heffing van graanrechten en verhooging van het invoertarief,
m. a. w. voor een zuiver staathuishoudkundig vraagstuk ; een
rekenvoorstel, waarbij men voordeelen en nadeelen heeft te
becijferen, om, nadat men de som der laatsten van de som
der eersten zal hebben afgetrokken, het overschot, zoo er dat is,
onder de gegadigden te verdeelen. Inderdaad een zeer onschuldig tijdverdrijf ook voor theologische menschen. Maar nu
kwam het uit, dat deze becijfering, wel verre van tot tijdverdrijf
te strekken, een uitkomst moest opleveren, die aan het allervoornaamste program-artikel der verbondenen den gewenschten
inhoud zou verleenen. Er bestond blijkbaar voor onze geloovigen een nauw verband tusschen de theologie in de politiek
en de protectie in de economie. Een logisch verband kon
dat niet wezen. Ook hier was het opportunisme aan het
woord. De eenige verklaring van het curieuse geval moest
zijn, dat de meerderheid der katholieken en anti-revolutionairen
niet in de groote steden, de handelscentra en de zuiveldistrikten woont. Hoe dit zij, van de leus, die onder alle theologische leuzen ten eeuwigen dage den voorrang zal hebben:
zoekt eerst het koninkrijk Gods en het overige zal er u aan
worden toegevoegd, vernam men bij deze verkiezing niet
bijster veel. Eer had het den schijn alsof het overige de
hoofdzaak was geworden in de politiek, die ter stembus dreef.
De beweging in het theologisch-politieke kamp was weinig
geestelijk. De middelen ter bekeering, juister gezegd ter
belezing, aangewend, droegen, dunkt ons, een te zinnelijk
karakter. Het had er iets van, alsof men de kiezers als
kinderen beschouwde, die men tot een gang naar de kerk
trachtte over te halen ... met de belofte van een stuk koek.
Waarom verschenen Katholieken en Anti-revolutionairen niet
met een zuiver Christelijk program, met dit op den voorgrond,
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zoodat daarover principieel, uitsluitend, het oordeel wierd gevraagd ? Al dat overige immers moest voor hen zijn van
later zorg, van bijkomenden aard. Ware dit geschied dan
had de uitslag van de stemming en de herstemming ons tot
een nog veel beslister antwoord kunnen verstrekken op de
vraag, is de Nederlandsche natie voor alles belust op theologische politiek. Nu was het : Zijt gij voor God, voor behoud

der plaatsvervanging, voor graanrechten en verhooginb van
het invoertarief, en wie zal zeggen hoe velen nog voor God zouden hebben gestemd, wanneer de beide toegevoegde beloften
aan Zijn naam niet verbonden waren geweest 1
De theologische politiek heeft blijkbaar den theologischen zin
der natie mistrouwd. Bij alle vertoon van kracht heeft zij zich
zwak gevoeld, wel wetende, dat zelfs bij dit voor haar zoo
voordeelig kiesrecht, het gevaar nog groot zou zijn van verre
in de minderheid te blijven, indien het geloof niet aanstonds aardsche zegeningen bracht. En al zullen wij ons
over deze zwakheid geenszins al te zeer bedroeven, toch ontbreekt ons een gevoel van medelijden niet, nu wij ook de
theologische politiek als een tweeslachtige politiek zich zagen
aanbevelen en men aangaande hare leiders moet getuigen, dat
zij, ofschoon steeds van God en Gods woord gewagende, zich
opportunisten in stede van martelaars en profeten hebben betoond.
Edoch men valle hun niet te hard.
Het is hun schuld niet, dat zij menschen zijn en het onmogelijke ook hun niet gelukt.
De theologie en de politiek kan men moeilijk zoo vermengen, dat
zij te samen eenorganische eenheid vormen als theolog ischepolitiek.
Zelfs onder de gunstigste omstandigheden, dat is waar ze
haar kracht zoekt in isolement, moet zij aan het wereldsche
concessies doen ; ook tot den hemel opziende raken de
voeten in de strikken verward. Wie schrijft een program,
waarin den Theos wordt gegeven wat hem toekomt ? Noem God
in de politiek en vraag voor hem eens niet alles tegelijk!
En hoe weinigen zijn zelfs snaar z66 sterk, dat zij zich het
isolement getroosten?
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Na Groen, den grootsten antirevolutionair, heeft men geen
hunner zich zien wenden tot de woestijn. Alleen Keuchenius
zou daartoe in staat zijn geweest, misschien.
Maar de overigen altemaal gezellige broeders. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd, schrijven zij boven de deur van hun
huis. Eerst waar het vol is, vinden zij het ruim. Zij droomen
van handslag, van vast en los accoord. Zij rekken hun halzen
uit en spitsen de ooren, wachtende de kitteling van het gevlei.
Zeker, het kerkorgel verstomt niet waar zij te zamen komen,
maar onder het dreunen daarvan spelen zij politiek pot en partij.
Welk een vergissing 1
Wat toch is jammerlijker om te zien, dan een theologische
politiek, toegepast zonder karakter, weerstandsvermogen en
geduld?
Bitter zijn reeds dadelijk de gevolgen van dit droef bedrijf.
Daar zit nu de Antirevolutionaire partij, vastgeketend aan de
Katholieke, vier jaar achtereen op de straf bank. Het witte
vaandel der theologische politiek voor goed bevlekt. De man
van het isolement gewroken 1
Gelukkig heeft de tweede helft der negentiende eeuw
niet alleen de theologische politiek ten tooneele geroepen,
maar bijna tegelijkertijd de sociale politiek. Doet de eerste
meer denken aan een zieke, weer op den been geholpen en
nog eenige jaren levens toebedeeld, de laatste kondigt zich
aan als de onweerstaanbare macht, die de geheele wereld aan
zich zal onderwerpen ; den Staat met al zijn partijgroepen,
de Maatschappij in al haar geledingen, en de Kerken, onverschillig welke hare geloofsbelijdenis zij. Zooverre heeft zij
haar invloed reeds doen gelden, dat geen enkel staatkundig
program voor de jongste verkiezing is verschenen, hetwelk,
naar rechtzinnige of vrijzinnige beginselen ontworpen, niet
tevens was een sociaal program.
Het anti-revolutionair program opent met » I. In zake de
sociale quaestie" en stelt niet minder dan elf eischen. Het
katholiek program vangt op gelijke wijs aan met » I. Sociale
Vragen" en noemt acht punten van socialen aard. De
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Liberale Unie heeft blijkens haar program van urgentie bijna
uitsluitend op sociale hervormingen het oog. De liberalen,
niet aangesloten bij de Unie, zooals de Amsterdamsche kiesvereeniging Vooruitgang, zien reikhalzend naar sociale wetten
uit, terwijl de Radicalen en de Socialisten dezen allen in sociaal
begeeren te boven gaan. Sociale politiek zou dus de politiek
der kiezers zijn.
Toch heeft men bij deze stemming van niets zoo weinig
vernomen als juist van sociale politiek.
Toen de theologische bondgenooten hun leus aanhieven:
God, graanrechten en behoud van de plaatsvervanging, werd
er door de anderen naar het sociaal-program der katholieken
en anti-revolutionairen niet meer gevraagd en door de liberalen
aan het eigen sociaal-program ter nauwernood gedacht. Zij
waren zoo geschrikt, dat alle artikelen van hun programma's
te samen konden worden gevat in den éénen uitroep : hoe
houden wij die clericalen ons van 't lijf !
Zouden de liberalen, welker groepen zich een weinig voor
elkander geneerden, om de samenwerking in het openbaar te heropenen, een middel hebben moeten bedenken tot herstel der eendracht, het optreden der » clericalen" ontsloeg hen van die taak.
De oud-liberalen, de min of meer geëvanceerd liberalen,
de heele en halve radicalen, schenen tot vódr kort van elkander
gescheiden, zoo al niet door dikke en hooge muren, dan toch
door schuttingen en staketsels, die het minstens een paar jaar
beloofden uit te houden ; maar nauwelijks hadden de mannen
van Rome en Dordt op de trompet geblazen of men zag
hun tegenstanders pogingen doen tot het plegen van onderling overleg, geenszins als voorstanders eener sociale, maar als
tegenstanders eener theologische politiek.
In Amsterdam met zijn negen districten, brachten al spoedig
de gedelegeerden van Vooruitgang, Liberale Unie en Radicale
Vereeniging elkander een bezoek, om zoo mogelijk éen lijst
van candidaten voor de kiezers te ontwerpen : twee oudliberalen, vijf Unie-liberalen en twee radicalen. Met het oog
op de schuttingen, die geëerbiedigd moesten worden, zou deze
actie dan geen samenwerking worden, maar een overeenkomst
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heeten, om 'elkander niet tegen te werken ; hetzelfde doel
als bij samenwerking kon aldus bereikt worden, en het
geweten bleef gerust. Tot deze conscientieuse gedragslijn
echter hebben de onderhandelingen niet geleid. Grondwet
en Vooruitgang, de Unie en de Radicale Vereeniging konden
het niet verder brengen dan tot een in het oog houden van
van elkaar, terwijl aan beide zijden, de sociale politiek, die
reeds voor de anti theologsche ietwat op den achtergrond was
gedrongen, ook nog schade moest lijden onder de zoo zeer
beminde persoonljke politiek.
Kenschetsend in deze was hetgeen voorviel in betrekking
tot de candidaturen-Gleichman en Kouw. Gleichman, de
president van de Tweede Kamer, is ongetwijfeld een_ van de
conservatiefste leden der liberale partij. Zijn staatkundig verleden doet hem kennen als een deftig, welmeenend, gefortuneerd
man, van sociale politiek af keerig ; steeds vragende, gelijk hij
het eenmaal in een brochure schreef: hervormingen zijn niet in
te voeren zonder belastingverhooging, hoe zal u die smaken ?
Toen dan ook de kieswet Tak gevallen was en in de hoofdstad de verkiezing werd voorbereid, kon Gleichman den steun
der vooruitstrevenden niet verwerven. Maar wat zag men nu
gebeuren? Waar het dan eindelijk zou gaan om sociale hervormingen, was het juist de heer Wertheim, die vddr drie jaar
als voorzitter van Burgerplicht sprak van een verjongde liberale
partij, Tak op het schild verhief en Gleichman liet vallen,
door wien dezezelfde conservatief werd aanbevolen als de
ware democraat. Het loont de moeite niet die aanbeveling
te ontleden, waarin den heer Gleichman bijna uitsluitend eigenschappen worden toegeschreven, welke hij steeds getoond heeft
niet te bezitten. Het waren Wertheim's »onuitdoofbare sympathieën," of eenvoudiger gezegd, het was zijn vriendschap,
die het woord voerde ; een vriendschap z66 vurig, dat zij hem
zelfs deze verklaring deed afleggen : » Gleichman komt flink
en rond voor zijn meening uit en de troon erkent dat door
telkens weder de presidentskeuze te bevestigen." Hiermede werd
door dit Eerste-Kamer-lid, gelooven wij, elk record van stembusvleierij geslagen 1
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Intusschen de Heer Wertheim was nog maar een lid van

Vooruitgang. Uit het oogpunt van sociale politiek zou de
Liberale Unie zelve zich op gelijke wijze compromitteeren
ter eere van den Kamerpresident. Immers Mr. Hartogh, een
Unie-lid eerste klasse, meende evenals de Heer Wertheim
voor Gleichmans verkiezing werkzaam te moeten zijn. Hij
weigerde zelfs een candidatuur tegen dezen conservatief te
aanvaarden, en verdedigde zijn houding met de verklaring, dat
hij daartoe zich genoopt zag met het oog op 's lands belang,
als ware er niet in elke Kamer van honderd minstens een
half dozijn leden aan te wijzen, geschikt het presidentschap
te bekleeden. Toch, bij eene zoo duidelijke verloochening
van de sociale voor de persoonlijke politiek, hoorde men niet
alleen Kerdijk, een andere Liberale Unie-man, Hartoghs verraad aan zijn eigen partij vergoelijken, maar zag men ook nog
Borgesius overkomen, ter verdediging van zijn vriend en
mede-Unielid.
Deze persoon%ke politiek zou nog krasser worden toegepast bij de candidaatstelling in het eerste district. Daar werd
door Vooruitgang tegenover Schaepman de werkman Kouw
verkozen. Een candidatuur van beteekenis. Al de heeren
van de Liberale Unie hadden vergeten een werkman voor te
dragen, m. a. w. te veel aan zich zelf gedacht. Hoe democratisch gezind ook, dat de dèmos zichzelf zou vertegenwoordigen, scheen te zeer in strijd met der aftredenden j5ersoonlijke
belangen. Maar toen dan toch, buiten hun toedoen, niet een
radicaal maar een Unie-liberaal, voorzitter eener Unie-kiesvereeniging, onder-voorzitter van het bestuur van het Alg. Ned.
Werkl.-verbond, één der hunnen dus, de evenknie van Heldt,
een man naar hun hart, een candidatuur had verkregen, stelde
zich zoowaar de heer Kerdijk tegenover zijn geestverwant-werkman en deden hij, Hartogh e. a. hun best, om dien man uit
het volk te weren, als had de democratische Unie aan één
Heldt genoeg!
Dat de liberalen met weinig hartstocht voor een beginsel,
ook in persoonlijke politiek vervielen, is begrijpelijk; wat
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echter had hen dermate met angst voor de kerkelijken vervuld,
dat de sociale politiek hen niet kon weerhouden zich als een
in hoofdzaak anti-clericale partij te vertoonen?
Hoe men de »kerkelijken" als regeeringspartij zoo gevaarlijk
kon achten, wij verstaan het niet.
De theologische politiek, roomsche en protestantsche, eenmaal aan het bewind, is schuchter en beschroomd, wijl zij alleen
door op een onbetrouwbaren en voor haar zeer onsympathieken
bondgenoot te steunen, de meerderheid verwerven kan. Waarlijk,
door bisschoppen zouden wij niet worden geregeerd. De eerste
regeeringsdaad, die aan bisschoppelijke suprematie kon doen
denken, zou de protestanten voeren tot den uitersten graad
van verzet. Zeker, wij beschouwen Dr. Schaepman en Dr.
Kuyper, de leiders der beide groepen, als te ernstige mannen,
om hun den lust te ontzeggen, den staat te verchristelijken,
zoodra de meerderheid der bevolking hun daarbij den noodigen steun belooft, maar tusschen willen en doen ligt een
groote afstand, zoolang de kiezers, die de theologische politiek voorstaan, nog gelokt moeten worden met graanrechten en dergelijke, en er bovendien 300,000 burgers zijn wier
meening in het geheel niet is gevraagd.
Welke christelijke regeeringsdaden duchtte men dan toch?
Op het opheffen van eenige onbillijkheden bij de regeling
van middelbaar en hooger onderwijs had men zich mogen
voorbereiden. Wie echter zou zich daartegen verzetten, nu
in beginsel gelijk recht voor bijzonder en voor openbaar
onderwijs eenmaal is erkend ? En zou het niet juist een voordeel
kunnen zijn voor ons land, wanneer eens een kerkelijk ministerie
een einde wilde maken aan de schade, het hooger onderwijs
berokkend door het behoud van drie Rijks-Universiteiten, en
aan de geldverspilling, die daarvan reeds zoo lang het gevolg
is ? Of meent men, dat de liberalen het ooit zoo ver zullen
brengen in eerbied voor het landsbelang, dat zij de plaatselijke
en coteriebelangen de gehoorzaamheid opzeggen ? Als ware
er volstrekt geen haast bij de besparing van eenige tonnen
gouds 's jaars niet dadelijk, maar op den duur te verkrijgen
men vindt de hervorming van ons hooger onderwijs op geen
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enkel liberaal program. Het Carthago delenda, waarvan prof.
Martin in zijn jongste oratie sprak, wordt ' ontzien door allen.
Bovendien, de bondgenooten hebben niet alleen met hun
Kamer-meerderheid te rekenen, maar ook met die hunner
tegenpartij in onzen Senaat. Hun anti-liberale wetten zouden
dus van dien aard moeten zijn, dat zij er een ontbinding
der Eerste Kamer voor durfden te vragen.
Dit gold niet minder waar er sprake was van graanrechten,
ook door ons allerminst gewenscht. De partij van de theologische politiek zou deze alleen hebben kunnen invoeren, met
een zeer sterke kamermeerderheid. Zulk een belangrijken
maatregel kan men niet toepassen met een overwicht van
enkele stemmen, en vooral niet wanneer men weet, dat in
de eigen partij leden zijn, die slechts schoorvoetend zullen
medegaan, terwijl sommigen zelfs zich zouden verzetten. Ter
aanvulling der verkiezingsleus was het protectionisme voor de
theologischen veel waard, maar de heeren zijn te verstandig
om niet te beseffen, dat de kiezers, die nu tegelijk een
christelijk en een protectionistisch program aanvaardden, zich
weldra anders zouden groepeeren, als een deel van hen tot
de ervaring was gekomen, dat het nu heusch geroepen werd
voor broeders in den geloove en ook voor ongeloovigen het
gelag te betalen. Het is dan ook de vraag of de theologischen,
die zoo berekenend blaken te zin, zelf wel gaarne tot de
heffing van graanrechten nu reeds het initiatief zouden hebben willen nemen, zich voor een volgende verkiezingscampagne van dit levenselixer beroovend, dat zoo noodig is
om politiek-theologisch welvarend te zijn in dit onchristelij k land. Ongetwijfeld onder »ons Christenvolk" zijn de voorstanders van graanrechten talrijker dan de tegenstanders,
maar de minderheid heeft tot dusverre nog geen enkel der
nadeelen van dat stelsel ondervonden ; zou zij door schade
geleerd getrouw blijven aan de partij ? Graanrechten zijn, ook
voor de theologische politiek het mooist, zoolang zij niet zijn
ingevoerd. Protectie moge als verkiezingsleus uitstekend zijn,
als regeering sleus zou zij voor de theologische politici, in een
land als het onze, zijn een strik.
-
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En nu de sociale politiek der theologischen?
De katholieken achten zich gebonden aan de Encycliek
Rerum Novaruln, een anti-socialistisch geschrift, waarin de
grenzen zijn aangewezen, waarbinnen de Kerk hervorming
wenscht, althans gedoogt. Deze zijn niet zoo eng getrokken
of de hedendaagsche sociale politiek der bezittende klassen
vindt daarbij voldoende vrijheid van beweging. Wanneer de
synode der Ned. Herv. Kerk, de ex-ministers Smidt en Pierson, de heeren Wertheim, Gleichman of Ferf eens met een
vaticaansche pen hun sociale geloofsbelijdenis moesten schrijven, zij zou in hoofdzaak er slechts weinig anders uitzien
dan dit pauselijk document. Zoo vragen de Roomschen dan
ook nu : Zondagsrust ; zedelijke en stoffelijke verheffing van
den arbeidersstand, voornamelijk met betrekking tot de leerlingen ; betere arbeiderswoningen ; verbod of beperking van
den arbeid voor vrouwen en kinderen, vooral voor vrouwen
met de zorg voor eigen kinderen belast ; bestrijding van overmatigen arbeid ook voor mannen ; regeling der uitbetaling
van loon ; verzekering tegen ziekteongevallen, invaliditeit en
ouderdom; het onttrekken van den ouden en invalieden
werkman aan de armenzorg, en verbetering van de armenwet. De Anti-revolutionairen verklaren zich onder meer ook voor
een Ministerie van Arbeid en Landbouw ; nadere regeling
van • het pachtcontract, afschaffing van den accijns op het
geslacht enz. en presenteeren zich onder de theologischen
als de vooruitstrevenden op sociaal gebied, in onderscheiding
van de katholieken, die meer conservatief zijn gekleurd. Of nu
een theologisch kabinet in de sociale politiek der bezittende
klassen minder zou beloven, dan een liberaal kabinet, het is
waarlijk moeielijk te zeggen. Zoowel bij het een als bij het
ander zal de »vooruitstrevendheid" zeer getemperd worden
door de groep van het behoud. De katholieken en de oudliberalen zijn, buiten de Kerk, naar den geest één. Onder een
theologisch ministerie zou allicht de orde, waarin de vraagstukken ter behandeling werden voorgedragen, een weinig verschillen van die onder een liberaal kabinet, ook de wijze der
oplossing, maar zou dat verschil van groote beteekenis zijn ?"
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Op het anti-revolutionair program staat als eerste punt:

Ministerie van Arbeid en Landbouw (met Handel en Nijverheid). Wij meenden steeds dat een Regeering, die een Ministerie
van Arbeid èn een Ministerie van Landbouw instelde, der
natie den grootsten dienst zou hebben bewezen, iets wat te
gemakkelijker geschieden kon, wanneer men ons legertje en
vlootje te samen bracht onder het beheer van één departement.
Bij al de verschrikkelijkheden, die van een theologisch kabinet
werden geducht, wij zouden een goed deel daarvan gaarne op
den koop toenemen, indien aan deze eerste aller voorwaarden,
om op den duur tot meer getrouwe staatszorg voor Arbeid en
Landbouw te geraken, wierd voldaan. Eén ministerie voor
Arbeid, Landbouw, Nijverheid en Handel schijnt ons een halve
maatregel, maar toch, zou hij niet reeds schitteren, waar zelfs
de Liberale Unie, na eerst de landbouw-paragraaf geheel vergeten te hebben, slechts » samentrekking van de bestuurstaak bij
één der departementen van algemeen bestuur" verlangt, en van
een Ministerie van Arbeid met geen enkel woord heeft gewaagd?
Verwonderen mag men zich dus niet al te zeer, nu de liberalen het eigenlijk sociaal program der theologischen met rust
hebben gelaten en zich meer in het bijzonder bepaalden tot
het waarschuwen tegen een Katholieke Regeering en het beschermend stelsel. Zij gevoelden zich, als de partij der bezittende klassen en als nieuwelingen in de sociale politiek,
blijkbaar niet sterk. Wel beschouwd mogen zij dan ook den
clericalen dankbaar zijn, dat deze met God en de Protectie
den strijd hebben geopend ; hierdoor toch bewezen zij der
ouden anti-clericalen partijen den grootsten dienst. Tegen den
Paus, tegen Kuyper en tegen duur brood! wat zou er van
de liberalen terecht zijn gekomen, hadden zij zonder deze
voor hunne kiezers zoo verstaanbare taal moeten ageeren?
De vijf Christelijk-Historischen medegeteld, brengen zij het nu
nog tot v,?ftiç. Hadden zij die drie spoken niet kunnen vertoonen, zij zouden allicht de veertig niet hebben gehaald!
De uitslag van de verkiezing stelt niet geheel te leur.
Van theologische politiek zal men vooreerst niets meer be-
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merken, tenzij in den vorm van getuigenissen. Tot daden
zijn de 22 Roomschen en de zo Anti-revolutionairen, zelfs
al genoten zij den bijstand der Christelijk-Historischen, niet
in staat.
De liberalen voor de eene helft min, voor de andere helft
meer geavanceerd, kunnen met de Radicalen en Socialisten
de meerderheid vormen. Van hetgeen dat gezelschap echter tot
stand zal brengen, heeft zeker niemand hooge verwachting.
In enkele opzichten zullen zij op den steun der anti-revolutionairen kunnen rekenen, die misschien geneigd zullen zijn in
ijver voor sociale politiek boete te doen voor hun verraad
aan de theologische politiek, iets waartoe de Heer Titus Asch
v. Wijck reeds behoefte scheen te gevoelen voor de stembus
beslist had, toen hij verzekerde, dat hij wel met de Roomschen een verbond aanging, maar toch met de vooruitstrevenden
het zoo goed kon vinden. Helaas, deze hervormingsgezinde zal
niet in de gelegenheid komen de daad op het woord te doen
volgen, hij is ' in vier districten gevallen 1
Maar antirevolutionaire hulp is niet te wachten voor leerplicht, voor verbetering van den rechtstoestand der vrouw,
ook niet voor armenzorg. Opmerkelijk genoeg, waar de
katholieken nog »verbetering van armenzorg", met behoud
van het beginsel der bestaande wet, in hun program schreven,
de antirevolutionairen hadden voor dit onderwerp geen woord
over en de liberalen, die in al hun - programma's herziening der armenwet noodig verklaren, hebben in de hitte van
hun anticlerikaal streven niet eens bemerkt, dat dit blik van

hardvochtig heil nog veel erger dan liet behoud der plaatsvervanging, den theologischen moest worden verweten. Toen op den
vooravond der herstemmingen in Amsterdam, Cremer, Heldt,
Hartogh en Pijnappel het woord voerden, dacht niet één
hunner aan dit zoo belangrijk punt, en wist zelfs Heldt de
onderstelling te opperen — het oude sprookje »dat
in ons land de weldadigheidszin grooter is dan ergens
elders" — Wat anders hieruit af te leiden dan dat zelfs onze
democraten nu nog niet doordrongen zijn van de waarheid,
hoe van alle mogelijke sociale hervormingen, de eerste behoort

THEOLOGISCHE EN SOCIALE POLITIEK. .

529

te zijn : - den armen brood te verschaffen ; door dadelijke herziening onzer plutocratisch-inhumane armenwet, de hongerenden,
zwakken, weduwen en kinderen te onttrekken aan een leven
dat kwellend, vernederend en demoraliseerend is. Maar het
is waar, die armen zijn geen kiezers 1
Geen theologische politiek is vooreerst aan de orde, maar
wie durft voorspellen hoe en waarheen de staatscaros zich
zal bewegen. ? Rooskleurig ziet de toekomst er niet uit, en
dat niet alleen, wijl er op geen krachtige beweging in de
richting der sociale politiek bij deze partijgroepeering valt te
rekenen, maar ook omdat het stemmencijfer bij de verkiezing,
op de verbonden theologische partijen uitgebracht, veel te
groot is, om haar nu reeds alle hoop te benemen. In niet
minder dan negen districten behaalden de anti-clericalen de
overwinning met een z66 geringe meerderheid van stemmen,
dat deze zetels, ook met de hulp der christelijk-historische,
anders gezegd der vóór-historische conservatieven, even goed
verloren hadden kunnen gaan, als ze nu veroverd werden.
De Kamer staat wel niet op het doode punt, maar de eerste
de beste ontbinding kan haar daarop voeren.
De les bij de eerste verkiezing onder de nieuwe wet aan
alle partijen gegeven, kan, dunkt ons, geen andere zijn dan
deze : dit kiesrecht staat den goeden gang van zaken in den
weg; het maakt dat de verkiezingen zich blijven bewegen om
de quaestie : clericaal en anti-clericaal, terwijl het heden vooR,
morgen TEGEN kan zijn.
De finale kiesrechtuitbreiding, ook door Kuyper z66 begeerd, mag niet worden uitgesteld. De heeren van de Liberale
Unie, die zich voor de verkiezing over dit punt niet durfden
uit te laten, omdat zij eerst eens moesten zien hoe deze wet
werkte, hebben nu bezien ; zij zullen thans geen verdere
inlichting behoeven.
Geef den werklieden niet in schijn, maar zoo onbekrompen
mogelijk het kiesrecht. Van Houten's kieswet had ten doel
de radicalen en socialisten te weren ; welnu, het is thans duidelijk bewezen : wie in ons land en in onzen tijd radicalen en
socialisten wil keeren uit het parlement, levert dat over aan
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de theologischen, zoo niet vandaag dan toch morgen,
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ontneemt aan de sociale actie alle kracht.
De sociale politiek kan eerst tot haar recht komen in de
Kamer, wanneer bij algemeen kiesrecht de radicalen en
socialisten een talrijke groep onder de afgevaardigden vormen,
en de arbeiderspartij buiten het parlement sterk genoeg zal
zijn geworden, om daar binnen haar invloed dwingend uit te te
oefenen. De socialisten hebben dit bij deze verkiezing beter
begrepen dan de radicalen. De eersten deden duidelijk uitkomen, dat zij het Kamerlidschap begeerden als propag andamiddel voor hun partij, terwijl de laatsten zichzelf en hun kiezers
de meening opdrongen, dat de radicale afgevaardigden in het
parlement persoonlijke diensten van gewicht zouden bewijzen
bij het sociaal hervormingswerk. Zij waren dan de practici, in
onderscheiding van de socialisten, die theoretici moesten heeten.
Dit kan niet anders zijn dan zelfmisleiding.
't Behoeft geen betoog, dat de Kamer onder dit kiesrecht
en bij afwezigheid van een invloedrijke arbeiderspartij in den
lande, onmogelijk meer zal kunnen schenken dan sociale wetten,
die op zijn best het kenmerk dragen van ontworpen of goedgekeurd te zijn door mannen van zeer trage vooruitstrevendheid.
De middenterm tusschen conservatief en geavanceerd, tot iets
meer brengt men het niet. De wetten, die deze Volksvertegenwoordiging zal aanbieden, zullen er niet beter uitzien,
nu op de ioo leden 8 radicalen en socialisten zitting mogen
nemen ; het specifiek radicale of socialistische vindt natuurlijk
geen genade in de oogen van de overgroote meerderheid
der 92, aan welke ten slotte de beslissing verblijft. Nietwaar,
de paarden voor de diligence zullen volstrekt niet harder
loopen, omdat er onder de reizigers één treinmachinist is
gezeten, die zich ergert aan den sukkeldraf.
Het groote voordeel van het lidmaatschap der tweede
kamer voor radicalen en socialisten kan niet anders zijn dan
de uitnemende gelegenheid hun daardoor aangeboden tot het
maken van propaganda voor hun denkbeelden, het opwekken
van een beweging in sociale richting onder het volk, tot
-
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stichting en sterking van de arbeiderspartij. De radicalen
verloren dit te veel uit het oog en het gevolg was, dat zij,
zich noemende party van arbeiders en misdeelden ! de socialisten van zich hebben gestooten, maar tot een samenwerking uitsluitend met de liberale-unie-heeren zich bereid betoonden, wat tot de zotste verhoudingen aanleiding gaf, zoodat zij b.v. wel Cremer, Heldt of Levy mochten stemmen,
maar geenszins Troelstra, v. Kol of Fortuyn. En hoe voorzichtig hadden de radicalen niet moeten zijn in hun keus,
geplaatst tusschen liberalen en socialisten, nu zij eenmaal
wisten, dat de liberalen zelfs geen kiesrechtuitbreiding wilden
schrijven in hun program van urgentie voor het vierjarig zittingtijdvak ! De socialisten hebben door hun cordaat optreden de wording van de partij der arbeiders en misdeelden
de eenige, die in overeenstemming met het belang harer leden
kan ijveren voor sociale politiek bevorderd ; de Radicalen
daarentegen, zich tegenover hun natuurlijke bondgenooten, de
socialisten, stellend, hebben de opkomst dier ééne noodige
partij eer vertraagd dan bespoedigd ; misschien wel te zeer
belust op dadelijk succes.
Intusschen, wat geschied is, moge tot leermg strekken. De
fout thans begaan worde niet herhaald. De eenige vraag
moet nu zijn, hoe zullen radicalen en socialisten de arbeiderspartij sterken en het te samen komen van een beter
parlement voorbereiden ? Ons dunkt, de aangewezen weg is:
onmiddellijk de agitatie te wekken voor een nieuwe kiesrechtuitbreiding, welke ten spoedigste tot algemeen kiesrecht leidt.
Met de thans geldende, voor de eerste maal toegepaste wetv. Houten, blijft de theologische politiek dreigen, en leidt de
sociale politiek een kwijnend bestaan. Want de uitslag der
stemming : tegen Onze-Lieve-Heer, beteekende alles behalve:

vMr den werkman, de armen en misdeelden — in de politiek.

BOEKBEOORDEELIIVG.
Moderne Welenschap of Bijbelsclie Traditie? Beoordeeling van Ds. ZEYDNER'S
Referaat over de houding des Evangeliedienaars t en opzichte van het Oude
Testament, door G. HULSMAN, Predikant te Zandvoort; — Utrecht, Kemink & Zoon, 18 97.

De vraag tusschen dominee Zeydner en dominee Huisman
is deze : Als Christus de bovennatuurlijke Zoon van God is
en in zijn leven zich de wonderen-geschiedenis van Israël voltooit, verklaart en verheerlijkt, is het dan niet gevaarlijk,
verstandelijke kritiek te willen oefenen op die geschiedenis,
is het dan niet onmogelijk dat te doen op dat leven-zelf?
Men voelt wel, men beweegt zich met deze vraag op het
plan van heele of halve christenen : de veronderstelling is een
Christus die een bovennatuurlijke Zoon van God zou zijn en
een geschiedenis die er een zou wezen van wonderen. Wonderen en bovennatuurlijkheid zijn zeer zeker zaken, welke,
eenmaal aangenomen, alle verstandelijke kritiek uitsluiten.
Waarom dan ook de heer Huisman zich voorbehoudt het
wonder van de onmiddelijke openbaring van de Schriften aan
gewijde schrijvers en zelfs de wonderen van sommige, liefst
oud-testamentische, bijbelverhalen wèl verstandelijk te kritizeeren, is iets dat mij niet verstaanbaar is. Eenmaal de mogelijkheid van het wonder aangenomen, is het een zeer kleine
vraag of men enkele kleine wonderen al of niet erkent.
Ik noteer dit omdat uit deze grifheid in het toelaten van
het wonder in het groot en het afwijzen ervan in het mindere
de stand van dezen schrijver tusschen zijn mede-geloovigen
wordt bepaald.
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Het wonder : dus niet ongeloovig, dus niet modern, dus
niet zelfs modern-christelijk. Maar het rationeele, het rationeele
in de bijzaken : dus niet steil-kerkelijk, niet orthodox-calvinistisch,
niet Kuyperiaansch.
Ik verbaas mij over het tusschen-ding dat deze dominee,
die van ons geslacht blijkt en die schijnt te spreken voor
velen, tusschen de tot nu toe bestaan hebbende partijen wil zijn.
De Bijbel, was voor de Traditioneele partij, het gezag waar
ze van wenschte uit te gaan. Het Verstand, was voor de
Moderne, voor zoover ze konsekwent dorst zijn, de lastgever
dien zij gehoorzaamde. Maar deze : Niet de Bijbel, want
de Bijbel bestaat niet meer als men het recht heeft te tornen
aan zijn letter en zijn »bijzaken" ; niet het Verstand, want
het Verstand wordt niet gekend door wie het in het kleine
geldig acht, maar in het groote laat opheffen ; maar het
Wonder voor zoover het voor gevoel en verstand van dezen
modernen mensch geacht wordt in het groot te zin, een
persoonlijke opvatting van het Wonder dus als bazis voor dit
allernieuwst zoogenoemd Geloof.
Het komt mij voor dat sints tegenover den gezaghebbenden
Bijbel de persoonlijke opvatting van den enkeling gesteld is,
de groote strijd is beslist. Ook de vertalingen van den Bijbel
door Luther en door protestantsche eenlingen waren al zonden,
zoo niet tegen den Bijbel dan tegen de traditie toch die dien
edelen steen, den Bijbel, in zich hield geënchásseerd. Maar de
verstandelijke kritiek van den nieuwen tijd brak ook met den
Bijbel zelf. Meer dan zijn gezag was de persoonlijke verstandsmeening. Of in onzen tijd de persoonlijke houding half-wonderlievend, half verstandlijk wordt, het komt mij voor dat dit
niets tot de hoofdzaak doet. Ook dominee Huisman, ook zijn
jeugdige in Buwaida vergaderende beroepsgenooten staan met
hun persoonlijke wonderlievendheid tegenover wat nog altijd
de Traditie is. Niet hun persoonlijke gevoels- of verstandsmate,
maar de onwrikbare Traditie, voor de Roomschen door de Kerk,
voor de Protestanten door den Bijbel vertegenwoordigd, is de
burcht van het nog altijd en noodzakelijk-traditioneele Geloof.
Voor mij zijn dominee Hulsman en zijn soortgenooten ongeloovige
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gevoels-menschen. Hun persoonlijk wezen, wonderlievend in
dezen droomenden, zooals rede-lievend in eiken rationeelen
tijd, stellen zij als wet voor wie hen liefhebben. Ai mij, zal
ik hen welkom heeten in de rijen van de niet-Christenen, onder
de strijdenden van den nieuwen tijd ? Ik waag het niet. Zij
zijn halflingen. Zij zijn niet-Christenen zich houdend voor
Christenen. Zij zijn Christenen zwelgend in onchristelijk gevoelsleven. Zij staan zwakker dan eenige partij die haar stand
genomen heeft, zwakker dan wij, soldaten van het Nieuwe
Leven, zwakker dan Rome, boom van traditie die uitdrogend
harder wordt, zwakker dan de genooten van Kuyper, die een
historisch Kalvinisme uit de volksasch herleven deed, zwakker
dan allen staan zij, wankelend in het moeras van dit wonderlievende nieuwerwetsche gedroom.
13 Juni '97.

A. V.

